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Capitolul I. Context
3.1. Procesul de planificare a dezvoltării microregionale rurale (Programul LEADER)
Lansată în cadrul programelor UE în anul 1991, abordarea Leader este un instrument de aplicare a
politicilor PAC1 care permite o funcţionare specifică situaţiilor din diverse situații și tipuri de
comunități rurale, prin adaptarea deciziilor privind utilizarea resurselor la la nevoile extrem de
diverse ale zonelor rurale.
Denumirea ”Leader” este rezultatul abrevierii transcrierii în franceză a expresiei „Legături între
acţiuni de dezvoltare rurală”, reprezentând o metodă de facilitare comunitară, de mobilizare şi de
promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale.
Caracateristicile fundamentale ale Programului LEADER sunt:
a. Strategii de dezvoltare locală axate pe zonă – identificată ca un teritoriu mic omogen în care
(dez)avantajele competitive pot fi ușor identificate, la fel ca și nevoile ei specifice;
b. Abordarea „de jos în sus” – implicarea directă, activă a tuturor factorilor interesați de la nivel
local în procesele decizionale, în prioritizarea și aplicarea acțiunilor concrete de dezvoltare a
zonei rurale;
c. Parteneriate public-privat: grupuri de acţiune locală (GAL) – reprezintă forme structurate ale
asocierii partenerilor publici cu cei privați locali2 (minim 50%) creând multiplle avantaje:
concentrarea resurselor umane și financiare, proiecte colective – multisectoriale care cresc
competivitatea zonei, asigură echitatea proprietății rezultatelor, integrarea socială și o abordare
integrată, durabilă a dezvoltării rurale locale.
d. Facilitarea inovaţiei – prin abordarea flexibilă a proceselor de analiză și decizie locală, inclusiv
prin facilitarea transferul 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, mediusau al
bunei guvernări locale;
f. Stabilirea de contacte în reţea – între grupurile GAL din UE, ca mijloc de transfer al bunelor
practici, de diseminare a inovaţiilor şi de construire a capacității locale pe baza lecţiilor învăţate
din dezvoltarea rurală locală;
a. Cooperarea – cu alte grupuri LEADER (din aceeași țară sau din diferite state membre UE) , pentru
maximalizarea resurselor necesare aplicarii unor proiecte complexe , sau intensificării activitatilor
de dezvoltare locală.
Etapele aplicării programului LEADER la nivel local sunt:
i. Consolidarea capacităţilor – dobândirea cunoștințelor necesare derulării programului LEADER și
asigurarea resurselor (umane, financiare, materiale) necesare aplicării lui;
ii. Reunirea actorilor locali – identificarea și implicarea tutror factorilor interesați publici și
privațibprin facilitarea dialogului, dezbaterilor, muncii în comun;
iii. Analiza teritoriului – evaluarea resurselor, ”bunurilor” zonei , a potențialului (domeniilor
prioritare) de dezvoltare;
iv. Identifi carea activităţilor/ iniţiativelor existente – pentru: a) evaluarea necesarului de
îmbunătățire/ dezvoltare și b) pentru evitarea suprapunerii dublării reusrelor consumate;
v. Crearea unui parteneriat – inițierea activităților de planificare a grupurilor informale de lucru
bazate pe interese specifice (începând cu etapa ”ii”) până la construcția parteneriatului formal
al GAL, reprezentând toate ”grupurile de interes” implicate.
1
2

PAC - Politica Agricolă Comună (a statelor membre ale UE)
Partenerii privați reprezintă minim 50% din membrii GAL
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vi.

Pregătirea unei strategii de dezvoltare locală – parcurgerea solidară fr către membrii GAL a
procesuului de planificare a dezvoltării locale, având ca rezultat definireaprioritășilor locale de
dezvoltare: obiective, măsuri, acțiuni concrete.

Abordarea LEADER este reglementată prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului, cap. II, conform căruia dezvoltarea rurală locală este plasată
sub responsabilitatea comunităţii și beneficiază de sprijinul FEADR3. Pentru perioada de finanțare
2014 – 2020, programul LEADER trebuie să susțină prioritățile, domeniile de intervenție prioritare
identificate în Capitolul 4.2 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, respectiv ale PAC.
Abordarea LEADER în România este susținută de către Programul Național de Dezvoltare Rurală
pentru perioada 2014 – 2020, prin resursele alocate aplicării Măsurii 19 – ”Sprijin pentru dezvoltarea
locală LEADER”. Componenta 19.2. a acestei măsuri, lansată la sfârșitul anului 2015, reprezintă
startul aplicării programului LEADER în noua perioadă de finanțare europeană.
Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Dealurile Tîrnavelor" – este unul dintre GALurile formal
constituite în cadrul programului LEADER, în anul 2007. ”Zona LEADER” de acțiune a GAL Dealurile
Tîrnavelor (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 Vânători din județul
Mureş), teritoriu cunoscut şi sub denumirea de "Târnava Mare".
GAL Dealurile Tîrnavelor a inițiat al doilea proces de planificare strategică a dezvoltării rurale locale în
cadrul stabilit de abordarea LEADER, respectiv de Măsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală
LEADER” al PNDR4 2014 - 2020 fără a solicita sprijinul financiar al SubMăsurii 19.2 ”Sprijin pregatitor
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”.
În baza principiului LEADER al ”cooperării”, GAL Dealurile Tîrnavelor beneficiază de colaborarea
echipei proiectului ”EME Natura 2000 - Manageri eficienți pentru o Natura 2000 Eficientă”, finanțat

de Comisia Europeană în cadrul Programului Life+, pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare
Durabilă a zonei GAL Dealurile Tîrnavelor, ca document de referință pentru elaborarea
documentației de accesare a finanțării SubMăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în
cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

3.2. Proiectul EME5
Proiectul ”Manageri Eficienți pentru o Natura 2000 eficientă” – EME Natura 2000 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 biodiversitatii în procesul de planificare teritorială atât în interiorul
siturilor cât și în zonele vecine.
Proiectul este aplicat de către:
- ProPark – Fundația pentru Arii Protejate s-a înființat în 2008 pentru a veni în sprijinul ariilor
protejate din România prin îmbunătățirea capacității de management atât prin programe de formare
profesională, cât și prin proiecte care să contribuie la menținerea valorilor naturale și culturale și
realizarea de modele funcționale de arii protejate; în parteneriat cu:
3

FEADR – Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală (pentru perioada de finanțare 2014 -2020)
5
Referințe pe http://www.emenatura2000.ro/
4
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- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice,
- Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov,
- Federația Europarc.
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul LIFE+ - Comunicare și Informare,
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și ceilalți parteneri din proiect.
Misunea echipei proiectului EME Natura 2000 în cadrul cooperării cu GAL Dealurile Tîrnavelor este de
a asigura transferul de cunoștiințe la nivelul zonei GAL, privind: ”îmbunătățirea procesului
de planificare teritorială (...) prin includerea unor elemente 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”.
3.3. Abordarea durabilă a dezvoltării locale – Agenda Locală 21
“Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor
viitoare de a-şi satisface nevoile lor” (Raportul Brundtland, WCED, 1987)

Conceptul de Dezvoltare Durabilă a devenit mai cunoscut după Conferinţa privind Mediul şi
Dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro în vara anului 1992 (Summit-ul
Pământului).
Raportul Brundtland definește ”pilonii” de
bază ai dezvoltării durabile:
Economia – definită prin eficiență, creștere
continuă, stabilitate;
Social – definit prin nivel de trai, echitate,
dialog social si delegarea responsabilitatilor,
Din acest pilon social s-a desprins în ultimii ani
un al patrulea pilon,
Identitatea culturală – totalitatea valorilor
materiale şi spirituale create de omenire
(dimensiunea educațională pentru dezvoltare
durabilă) și
Buna Guvernare - cadrul instituțional pentru
susținerea, promovarea și aplicarea principiilor dezvoltării durabile (dimensiunea instituțională); și
Mediu – definit prin conservarea şi protejarea resurselor naturale, biodiversitate, evitarea poluării.
Principiile care generează perspectiva durabilă a dezvoltării sunt:
- Abordarea integrată a celor 3 (+2) piloni ai dezvoltării durabile conform celebrei schițe
- Abordarea sistemică: ”Gândește global, acționează local”;
- Abordarea vizionară, pe termen lung a planificării și acțiunii.
Notă: dezvoltarea durabilă nu este o dezvoltare orientată prioritar spre protecția și conservarea
mediului, cum adesea este promovată, ci o dezvoltare holistică, responsabilă eco-social prin
abordarea integrată a tuturor elementelor dezvoltării locale.

6

Conceptul Dezvoltării Durabile asigură principiile și cadrul de referință al elaborării și aplicării
metodologiei proceselor participative de dezvoltare durabilă locală: metodologia ”Agenda Locală 21”.
Agenda Locală 21 (AL21) este o agendă de acțiune pentru ONU, pentru alte organizații multilaterale,
precum și pentru guvernele din intreaga lume, care poate fi aplicată și la nivel local.
În România AL21 a fost aplicată începând cu anul 2000 în nouă orașe pilot iar începând cu anul 2003
Guvernul României a decis extinderea programului la nivel naţional în peste 40 de municipalităţi
până în 2007. Ca rezultat al aplicării Agendei Locale 21 la nivel național, în anul 2008 a fost lansată
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030 (CNDD6), document de referință (cel
puțin teoretic) pentru orice proces de planificare a dezvoltării (durabile) din România.
3.4. Rețelele ecologice – Rețeaua europeană Natura 2000
În 2011, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de dezvoltare care prevede cadrul de acțiune
pentru a opri și inversa procesul pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice în Uniunea
Europeană până în 2020. În centrul cadrului politicilor UE privind conservarea biodiversității sunt
Directivele Păsări (92/43/EEC) și Habitate (transpuse in legislația națională prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 236/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 345/2006) care constituie
fundamentul legal pentru protecția naturii și a biodiversității în UE.
Pentru a atinge obiectivele ambelor directive sunt necesare două tipuri principale de acțiuni:
(1) definirea, implementarea și gestionarea site-urilor care sunt deosebit de importante pentru
conservarea și restaurarea biodiversității UE,
(2) protecția strictă a speciilor enumerate, precum și a site-urilor lor de reproducere și de odihnă, ori
de câte ori acestea apar.
Rețeaua ecologică – este un sistem de zone reprezentatived e bază, zone centrale (“core-areas”),
zone-tampon, coridoare şi zone de reconstrucţie ecologică7, proiectateși gestionate în așa fel încât
să asigure conservarea biodiversității, menținerea sau restabilirea serviciilor ecosistemice și permite
o utilizare adecvată și durabilă a resurselor naturale prini nterconectarea dintre elementele sale fizice
cu peisajul și structurile instituționale existente sociale8.
Conceptul de reţea ecologică implică mai multe elemente cheie, printre care:
- conectivitatea peisajului - se poate vorbi de conectivitate structurală, care se referă larelațiile
fizice dintre elementele peisajului și de conectivitate funcțională, care descrie gradul la care
peisajul permite sau împiedică deplasarea organismelor sau realizarea proceselor ecologice9;
- 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 Directivele UE pentru protecția biodiversității, este o rețea de zone naturale sau semi6

CNDD – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (http://cndd.ro/)
Maanen, E. van, G . Predoiu, R. K laver, M. Soul., M. Popa, O . Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G . Ionescu, W. Altenburg (2006)
Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe,
A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands. Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania
8
SBSTTA, 2003.
9
Ament, R., Callahan, R., McClure, M., Reuling, M. and Tabor, G. 2014. Wildlife Connectivity: Fundamentals for conservation
action. Center for Large Landscape Conservation: Bozeman,
Montana
7
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naturale protejate cu rolul de a stopa declinul biodiversității, prin conservarea pe termen lung a
speciilor (de plante si animale) și a habitatelor de interes european periclitate.
Rețeaua este formată din 26.400 site-uri si acoperă aproape 18% din teritoriul UE. Aceasta include
site-uri terestre de importanță comunitară (SIC), cu o suprafață de 59 de milioane de ha (0,59
milioane de km2) și zonele terestre de protecție specială (APS), cu o suprafață de 52 de milioane de
ha (0,52 milioane de km2).
Scopul rețelei N2000 este:
(1) de a proteja biodiversitatea continentului european; și
(2) de a promova activități economice benefice pentru conservarea biodiversității.
Obiectivul major al rețelei N2000 este identificarea, menținerea şi refacerea arealelor pentru
protejarea speciilor de floră şi faună sălbatică, precum și a coridoarelor de legătură dintre acestea.
Rețeaua N2000 a fost creată prin Directivele Păsări și Habitate descrise mai sus. Se preconizeaza ca
reţeaua Natura 2000 să acopere aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. În România,
aceasta va fi parte integrantă din peisajul rural, în prezent cca. 17% din suprafata țării fiind cuprinsa
în situri N2000.
Selecția unei zone incluse în rețeaua N2000 înseamnă recunoașterea importanței biodiversității ei la
nivel european și constituie o potențială sursă de oportunități de dezvoltare pentru comunitățile
învecinate.
Rețeaua siturilor Natura 2000 nu interzice desfășurarea de activități economice.
Conceptul care stă la baza înființării rețelei N2000 încurajează și susține orice activitate economică
realizată pe baza prinicipiilor dezvoltării durabile și nu afectează speciile și habitatele de interes
comunitar. Nu există restricții dacă nu sunt afectate speciile pentru care a fost declarat situl, existând
recomandări și sprijin pentru: utilizarea celor mai bune practici agricole; utilizarea practicilor
prietenoase cu mediul în general; practicarea turismului ecologic etc.
Conservarea speciilor și habitatelor prioritare poate fi compatibilă cu un management 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 produselor naturale din zonă, etc.).
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Capitolul II. Metodologia aplicată
Metodologia de planificare propusă, elaborată în cadrul Proiectului LIFE+: ”EME Natura 2000 –
Manageri eficienți pentru o Rețea Natura 2000 Eficientă” (elaborată în cadrul grupului de lucru
”Planificare Strategică”), are la bază etapele metodologiei de planificare a dezvoltării durabile
(Agenda Locală 21)10 corelată cu etapele metodologice de planificare aplicate în scopul elaborării
planurilor de dezvoltare regionale pentruperioada 2014 – 2020.
Această metodologie de planificare strategică, definitivată pe baza unei largi consultări a comunității
profesionale în domeniul managementului resurselor naturale, incluzând reprezentanțiai autorităților
publice sectoriale și administrativ teritoriale, ai organizațiilor implicate în conservarea biodiversității,
promovează:
- procese participative de management al patrimoniului natural protejat, cu participarea directă,
activă a “factorilor interesați primar”, a celor afectați direct de dezvoltarea, deciziilor sectoriale,
- abordare multidisciplinară, intersectoriale a conservării biodiversității, empatice cu conceptul
dezvoltării durabile locale,

-

integrarea dezvoltării sectoriale (a conservării biodiversității și managementul ariilor protejate) în
dezvoltarea administrativ - teritorială (urbanistică) din perspectiva serviciilor pe care
biodiversitatea conservată în ariile protejate limitrofele pot oferi ca fundament și oportunități
pentru dezvoltarea socio – economică, conform schiței de mai sus:

Din perspectiva scopului și principiilor de aplicare, această metodologie poate să asigure corelarea
rezultatelor a trei (3) procese de planificare aplicate în mod curent:
- Procesul de planificare al conservării biodiversității protejate (având ca rezultat: Planul de
Managemental Ariei Protejate11);
- Procesul de planificare al protecției mediului (Planul de Acțiune pentru Protecția Mediului 12) și
10

Referințe în subcapitolul ”Abordarea durabilă a dezvoltării locale – Agenda Locală 21”
Referinte metodologice: http://www.anpm.ro/upload/5944_anpm_Ghid_Appleton.pdf
12
Referinte metodologice:http://www.anpm.ro/ghidul-practic-al-planificarii-de-mediu/
11
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Procesul de planificare teritorial – urbanistică (PPATU13) Etapele metodologice (prezentate în
schița de mai jos) sunt proprii metodologiei ”Agenda Locală 21”, rezultatele acestora fiind
corelate cu procesele de planificare teritoriale – regionale aplicate pentru perioada de finanțare
2014 – 2021.

-

•Definirea
domeniului de
analiză,
•Definirea
1. Starea
metodologiei și a
domeniului
procedurilor de
lucru,
(profil/ potențial)
•Calendarul
procesului de
•Analiza
planificare,
diagnostic /
•Resurse alocate,
strategică
•Implicarea
(SWOT)
factorilor
interesați,
•Planul de
0. Organizare/
comunicare preplanificare
publică.

3. Planul de
acțiuni
•Viziune;
•Misiune;
•Obiective;
•Măsuri
2. Strategia de
dezvoltare

•Portofoliul de
proiecte;
•Criterii de
prioritizare;
•Planul de
acțiuni (cheie)

•Sistemul de
monitorizare și
evaluare;
•Aranjamente
instituționale/
parteneriate
4. Aranjamente
pentru
implementare

similare etapelor metodologice ale abordării LEADER, conform schiței demai jos:

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

•Analiza
diagnostic /
strategică
(SWOT)

•Acțiuni;
•Inițiative
existente.
2. Identificare

3. Crearea
Parteneriatului
•Constituirea
GAL;
•Operaționalizar
ea executivă;

0. Organizare/
preplanificare

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

Unde:
 Etapa 0 – Organizarea (pre-planificarea)
Această etapă are ca rezultate:
Decizia formală a decidenților de a demara procesul de planificare a unui domeniu clar definit
(organizație, sector, unitatea administrative – teritorială, etc);
Crearea unei structuri de management/ cunoașterea/ asimilarea metodologiei de planificare;
Alocarea resurselor (timp, responsabilități, resurse);
Identificarea factorilor interesați și a mijloacelor (plan) de facilitare, implicare, participare a acestora
pe parcursul întregului proces de planificare;
Planul de comunicare, promovare public a rezultatelor procesului/ diseminarea informaţiilor.
13

Planuri și Programe de Amenajare Teritorială și Urbanism (vezi Cap. 4.2. ”Pasii urmatori ...”)
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 Etapa 1 – Analiza situației existente
Își propune realizarea unui tablou general și asumat de către toți factorii interesați cu privire la starea
actuală a domeniului analizat.
Tabloul situației existente este alcătuit din rezultatele, concluziile analizei stării resurselor domeniului
analizat:
- Naturale (sol, subsol, ape, aer, faună – floră),
- Fizice/ Infrastructură (acces, utilități, spații, echipamente, dotări, etc),
- Umane (evoluții demografice/ resurse umane, educație, sănătate),
- Sociale (relații individ – grup – organizații – comunitate, tradiții, cultură, buna guvernare
incluzând modele de organizare socială, etc),
- Financiare (venituri, economii, acces la alte surse financiare: împrumuturi, granturi, etc.
- Informaționale (mai puțin analizate la nivel de comunitate, în planificarea administrativ
teritorială se referă la ”proprietate intelectuală” a organizației: baze de date, informații, brevete
– patente, proceduri manageriale cunoscute și asumate, etc).
Aceste resurse sunt definite prin descrierea indicatorilor:
- cantitativi (mărimi: număr, suprafețe, volume, etc) și
- calitativi ( aprecieri, procentaje, grad de ..., etc).
Sinteza situației existente este prezentată sub formă matriceală, analiza SWOT- analiza strategică
propriu-zisă are loc la limita celor două medii de analiză, prin compararea caracteristicilor mediului
intern cu cele ale mediului extern, furnizând elementele necesare definirii elementelor unei strategii
de dezvoltare.
 Etapa 2 – Elaborarea strategiei
În această etapă au fost definite elementele componente ale strategiei domeniului sectorial analizat:
- Viziunea - imaginea concretă a unui posibil viitor pe care comunitatea/ rețeaua doreste să-l
creeze, asigurând bazele elaborarii strategiei şi stabilirii obiectivelor dezvoltării;
- Obiective - Oferă direcția și ținta finală înspre care sunt direcționateeforturile și resursele. Pot fi:
- Generale – caz în care reprezintă o descriere concretă a viziunii dezvoltării;
- Specifice – descriind direcțiile/ țintelor prioritare identificate pentru atingerea obiectivului
general.
- Măsura – definirea (sub forma unor activități cu caracter general) a unui set de actiuni, proiecte
corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui obiectiv (este un element de planificare).
- Programul – cadrul coerent de administrare a aplicarii/ implementarii unui set de actiuni,
proiecte corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui obiectiv (este un instrument de
implementare: ex.Programele Operaționale asigură cadrul de implementare a măsurilor de dezvoltare
adminstrativ – teritoriale, regionale sau sectoriale identificate în cadrul național de planificare: Planul
Național de Dezvoltare pentru perioada 2007 – 2014 sau Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014 2020).

 Etapa 3 – Elaborarea planului de acțiuni
Planul de Acțiuni - Un plan detaliat/ concret pe termen scurt şi mediu care descrie acțiunile și pașii
necesari aplicării, realizării fizice a planului strategic:
- Conține: responsabilitatea asumării sarcinilor, calendarul desfăşurării acţiunilor, resursele alocate
sau sursele identificate, metodele de monitorizare şi evaluare;
- Este alcătuit din proiectele selectate pe baza unor criterii de prioritizare și bugetul disponibil
pentru dezvoltare, din portofoliul de proiecte al domeniului analizat (totalitatea proiectelor
identificate de către toate părțile interesate, grupate pe tipuri de măsuri).
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 Etapa 4 – Pregătirea implementării
Această etapă definește:
Elementele și mecanismele de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare precum și
Structura organizațională responsabilă cu implementarea documentelor de planificare
Monitorizarea & Evaluarea - reprezintă o comparaţie permanentă (monitorizare) sau periodică
(evaluare) între valorile planificate și cele realizate ale indicatorilor stabiliți în procesul de planificare.
Fiecărui element de planificare strategică îi sunt asociați indicatori de monitorizare și evaluare.
- Resursele consumate sunt definite prin indicatori de intrare (input),
- Serviciile/ Produsele furnizate prin acțiunile/ proiectele implementate sunt definite prin indicatori
de ieșire (output),
- Aceste servicii/ produse conduc la efectele pe termen scurt asupra beneficiarilor proiectului,
definite prin indicatori de rezultat ,
- Gradul de realizare a obiectivelor planificate este definit prin indicatori de impact.
Aranjamente instituționale/ Construcția parteneriatelor pentru dezvoltare - baza structurilor de
cooperare în domeniul dezvoltării au la bază identificarea și implicarea tuturor factorilor interesați
(definiți ca persoane fizice sau juridice care pot fi afectate, sau pot influența un anumit domeniu, ori
activitate, acțiune, decizie) în procesele de planificare strategică.
Scopul unei metodologii participative de planificare este implicarea permanentă a factorilor
interesați în fiecare dintre etapele tehnice de planificare, în elaborarea și implementarea
documentelor de planificare. Rezultatul acestui proces de facilitare a implicării factorilor interesați
este construcția structurilor de cooperare și a capacității parteneriale de dezvoltare sectorială.
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Capitolul III. Definirea domeniului de analiză:
3.1. Identificarea principalelor elemente ale documentului de planificare a dezvoltării (PPATU) 14
 Principalele elemente
Scara domeniului de analiză: microregională, zonală (supra locală, sub județeană);
Poziția în ierarhia documentelor de planificare a dezvoltării: strategie de dezvoltare zonală (include
elemente de dezvoltare locală ale UAT membre ale GAL Dealurile Tîrnavelor, converge, susține
documente similare de planificare teritorială și sectoriale de nivel județean, regional, etc).
Tipul documentului de planificare: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei de Acțiune a GAL
Dealurile Tîrnavelor.
 Principalele domenii de dezvoltare abordate de PPATU
Planificarea dezvoltării durabile presupune stabilirea apriori a ”pilonilor” dezvoltării durabile ca
domenii de acțiune prioritare. Acești ”piloni” sunt:
(1) Creștere economică;
(2) Echitate socială, incluzând:
a. Identitatea culturală și
b. Buna guvernare;
(3) Un mediu sănătos (managementul durabil al resurselor naturale).
 Amprenta PPATU
Sau teritoriul acoperit de analizele și acțiunile de dezvoltare ale documentul de planificare a
dezvoltării: teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, suprafața cumulată a celor 8 UAT membre (de 814
km2).
 Zona de impact a PPATU
Sau teritoriul care ar putea fi afectat de implementarea strategiei zonale de dezvoltare durabilă:
pentru această etapă de regenerare socială și economică, zona de impact este identică cu amprenta
definită în paragraful anterior.
 Durata de viață a PPATU
Sau intervalul de timp în care se va implementa strategia de dezvoltare durabilă şi elementele sale:
perioada de finanțare europeană, 2014 – 2020.
 Tipurile de activități de dezvoltare care se aşteaptă să decurgă din implementarea PPATU
Activități care susțin de obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală conform Regulamentului UE nr.
1305/ 2013, art 4 și 5, respectiv Programul Leader/ Măsura 19 a PNDR 2014 – 2020.

Alte activiăți sprijinite prioritar de către echipa proiectului EME – Natura 2000, care susțin obiectivele
Rețelei Natura 2000:
- Economic: Agricultură, Silvicultură – Vânătoare, Managementul apei (managementul durabil al
resurselor naturale) și turism
- Eco - social: Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniul natural, cultural; Educația șibuna
guvernare pentru dezvoltare durabilă.
14

PPATU – Planuri și Programe de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (conform termenilor de referință ai procedurii de
evaluare strategică de mediu/ SEA – HG. 1076/ 2004)
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3.2. Documente de referință de nivel superior relevante pentru PPATU
 Planuri strategice de dezvoltare
Generală:
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030 http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_strategy_ro.html ;

Sectoriale:
- Agricultură – Dezvoltare Rurală: Planul Național de Dezvoltare Rurală (2014 – 2020), Programul
LEADER – Regulamentul UE nr. 1305/ 2013 - www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-20142020/fise;

-

-

Biodiversitate: Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității (2010 –
2020) - http://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/strategia-nationala-si-planulde-actiune-pentru-conservarea-biodiversitatii ;
Ape: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș (proiect)
http://www.rowater.ro/damures/Planul%20de%20Management%20al%20Bazinului%20Hidrografic%20Mu
re/Forms/AllItems.aspx;

-

Social: Strategia Naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 20152020, transpuse în Programul Operațional Sectorial_Capital Uman - http://www.fonduriue.ro/pocu-2014;

Cultură: Agenda Culturală Europeană15 transpusă în cadrul de organizare și funcționare al
Ministerului Culturii16.
Administrativ teritoriale:
- Strategia de Dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2012 – 2020 (revizuită, actualizată şi
completată) - http://www.cjsibiu.ro/fara-categorie/strategia ;
- Planul de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 -

http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm ;

 Planuri de amenajare a teritoriului afectate de PPATU
Nu s-au identificat astfel de planuri de amenajare a teritoriului pentru zona analizată.
 Planuri de urbanism pentru comune (PUG) şi zone determinate din cadrul acestora
inclusiv cele elaborate la niveluri geografice diferite (locale): Planurile urbanistice generale (PUG) ale
celor 8 UAT member GAL.
 Planuri care tratează unităţi ale mediului fizic ;
-

Strategia Națională de conservare a Biodiversității http://www.mdrl.ro/_documente/scheme_grant/doc_referinta/biodiversitate.htm ;

-

Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș, 2015 (proiect) http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20de%20management%20ale%20bazinelor%2
0hidrografice/Planul%20de%20management.aspx ;

-

Planul de Management integrat al ariilor protejate: ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, 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 Hârtibaciu Sud-

15

European Union, Work Plan for Culture 2014 - 2020
HG 90/ 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National (Monitorul Oficial 116 din
22 februarie 2010)
16
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Est, SCI Hârtibaciu Sud-Vest , Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite Municipiul
Sighişoara”, “Canionul Mihăileni”, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare =
”Rezervația de stejar pufos” sat Criş - http://www.natura2000transilvania.ro/ ;

Capitolul IV. Analiza diagnostic a teritoriului – Analiza SWOT
3.3. Prezentarea generală a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor
GAL Dealurile Tîrnavelor deservește un teritoriu rural tradițional cu suprafața totală de 814 Km2,
situat în centrul României, în cadrul a 8 unități administrativ teritoriale din județul Mureș (comunele:
Albeşti, Apold, Daneş, Nadeş, Saschiz şi Vânători) și județul Sibiu (comunele Biertan şi Laslea) cu o
populaţie de 24.788 locuitori (conform INSSE 2011). Densitatea populaţiei fiind de doar 30 de
locuitori/ Km2.
Identitatea zonei Dealurilor Tîrnavelor este marcată de peisajul tradiţional rural al satelor săseşti din
Transilvania. Tocmai această istorie aparte a teritoriului, modul armonios de convieţuirii interetnice,
a relației om - natură prin metode de gospodărire agricolă preponderent extensive, pajiştile cu un
nivel
ridicat
al
biodiversităţii,
sunt
motivele
pentru
care
teritoriul este încadrat în
zonele cu înaltă valoare
naturală (HNV), respectiv
suprafețe însemnate din
teritoriul comunelor zonei
sunt incluse în situri Natura
2000.
Zona Dealurile Tîrnavelor
ocupă cea mai mare parte a
nordului şi nord-estului
Podişului Hărtibaciului, subunitate a
Podişului
Tîrnavelor,
principala
componentă regională a sudului
Depresiunii Transilvaniei. Relieful
este tipic de deal, condiţiile
geologico-tectonice, stratigrafice şi
petrografice
determinând
o
diversitate a bogăţiilor subsolului.
Predomină depozitele sedimentare
de nisipuri, marne, argile care pot fi
utilizate în fabricarea unor materiale
de construcţii. Este un areal
predominant forestier, din cauza
15

climatului temperat continental moderat cu precipitaţii cuprinse între 620 mm media multianuală în
vestul arealului şi 810 mm spre rama estică, asociată Subcarpaţilor Transilvăneni.
În profilul versanţilor din Depresiunea Transilvaniei, alunecările de tip glimee (foto) se găsesc la
diferite nivele; cu toate că sunt specifice majorităţii subunităţilor din spaţiul depresionar există şi
unele diferenţieri care dau nota de specificitate: Câmpia Transilvaniei se remarcă prin numărul mare
de areale afectate de glimee (peste 500, după V. Gârbacea, 1992), Podişul Tîrnavelor prin
subunitatea sa Podişul Hârtibaciului se remarcă prin extensiunea suprafeţelor afectate (Şaeş 1500 ha,
Movile 900 ha, Saschiz 800, Cornăţel 700 ha).
3.4. Resursele naturale ale teritoriului GAL Dealurile Tarnavelor
Descrierea resursei naturale (cantitate, calitate, tipuri de servicii furnizate/ valoare) inclusiv riscuri/ amenințări
identificate

 Sol_utilizarea terenurilor
Cea mai importantă resursă naturală a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, este solul cu o suprafață
totală de 81,399 km2. Structura modului de utlizare a acestei resurse este prezentată în tabelul de
mai jos:
Suprafață terenuri
Total
Agricolă
Arabilă
Pășuni
Fânețe
Vii si pepiniere
viticole
Livezi si pepiniere
pomicole
Terenuri neagricole
Păduri și altă
vegetație forestieră
Ocupata cu ape, bălți
Ocupate cu
construcții
Căi de comunicații și
căi ferate
Terenuri degradate si
neproductive

Forme de
proprietate
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată
Total
Privată

UM
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

2011
81.399
59.715
46.299
43.634
17.297
16.797
15.516
13.689
11.876
11.671
660
660
950
817
35.100
16.081
29.987
12.229
879
676
1.450
1.285
1.314
598
1.595
1.168

GAL DT
2013
81.399
62.590
46.346
43.655
17.329
16.932
15.501
13.519
11.924
11.745
687
687
905
772
35.053
18.935
30.495
15.666
672
465
1.421
1.283
1.308
587
1.282
809

%
100,0
76,9
56,9
53,6
21,3
20,8
19,0
16,6
14,6
14,4
0,8
0,8
1,1
0,9
43,1
23,3
37,5
19,2
0,8
0,5
1,7
1,6
1,6
0,07
1,6
0,09

Sursa date_INS Fișa localității (2011)
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 Terenuri agricole (cu înaltă valoare naturală)
Peste 50% din suprafața totală a celor 8 comune incluse în Grupul de lucru GAL Dealurile Târnavelor
este ocupată cu teren agricol. Din totalul de teren agricol, majoritatea este ocupat de pășuni și
fânețe, acest fapt fiind determinat de geomorfologia specifică a zonei (colinară). Totodată, această
distribuție a terenului denotă modelul agricol al zonei, cu tradiție în creșterea animalelor pe pășune.
Peisajul mozaicat și biodiversitatea de execepție din zonă este datorată creșterii vitelor mari (vaci și
bivoli) de către populația de etnie germană, așezatăaici încă din secolul XI. Odată cu plecarea sașilor
ca urmare a evenimentelor din a 2-a jumătate a secolului XX, se observă o modificare a structurii
turmelor și cirezilor comunale care trădează modificarea componenței entice (populația de etnie
română este acum majoritară) – numărul bovinelor este în scădere iar cel al caprinelor și ovinelor în
creștere. Excepția este comuna Laslea unde, întâmplător sau nu, în satul Mâlăncrav există cea mai
mare comunitate de sași din mediul rural.
Calitatea terenurilor
Calitatea solurilor din punctul de vedere al
bonității naturale este un indicator pentru
potențialul agricol al regiunii cuprinse în
GAL, astfel:
Gruparea solurilor terenurlor agricole pe
calse de fertilitate se realizează luându-se
în considerare natura și intensitatea
factorilor limitativi: textura, panta
terenului, eroziuni ale solului, alunecările
de teren, excesul de umiditate freatică,
excesul de umiditate de suprafață,
sărăturarea, neuniformitatea terenului,
etc.
În urma centralizării informațiilor
furnizate de Oficiul de Studii Pedologice și
Agrochimice Mureș, pe teritoriul GAL
Dealurile Târnavelor au fost indetificate
cinci clase de calitate a terenurilor
agricole:
-

Clasa 1: 0,9 %- terenuri cu soluri foarte fertile, neafectate de fenonmene de degradare
Clasa 2: 15% - terenuri cu soluri fertile, slab afectate de fenomene de degradare
Clasa 3: 38% - terenuri cu soluri de calitate mijlociu-fertile, în condiții climaterice de temperatură
și precipitații favorabile pentru culturi
Clasa 4: 26% - terenuri cu soluri de calitate slab-fertile, puternic afectate de fenomene de
degradare în condiții climaterice puțin favorabile pentru culturi
Clasa 5: 19% - terenuri cu soluri foarte slab fertile, improprii pentru folosința arabilă
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Totodată, pe lângă calitatea pedologică a terenurilor, trebuie punctată valoarea de mediu deosebită
(HNV17) a majorității suprafețelor agricole curpinse în GAL Dealurile Târnavelor.
Tabel 1_Suprafața terenurilor agricole cu înaltă
valoare naturală (HNV)

HNV

Suprafata in
HNV (ha)

Apold

12.572,1

Vinatori

11.162,7

Saschiz

9.754,8

Laslea

11.332,5

Biertan

9.760,5

TOTAL HNV in GAL

54.582,6

Procent (%) HNV in GAL

67,2

Conform hărților de mai jos, terenurile agricole ale locuitorilor din GAL sunt incluse într-una sau mai
multe arii protejate de interes comunitar, fiind totodată considerate și Zone Agricole cu Valoare
Naturală Ridicată (HNV). Acest lucru atestă biodiversitatea excepțională pe care modelul agricol
practicat în zonă de generații a construit-o. Valoarea acestor terenuri este recunoscută în UE și în
țara noastră la nivel de politici prin măsurile de agro-mediu (măsura 10 din Programul Național de
Dezvoltare Rurală) și subvențiilor aferente care se acordă proprietarilor care intră voluntar într-o
schema de respectare a funcțiilor ecologice ale terenului exploatat, justificarea acordării acestor

subvenții fiind pierderea de capital rezultată din respectarea acestor reguli.
Harta distribuției terenurilor agrciole cu înaltă valoare naturală_GAL Dealurile Tîrnavei
17

High Natural Value (Valoare Naturală Ridicată)
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Momentan însă nu sunt cuantificate economic valorile serviciilor și produselor furnizate de aceste
sisteme socio-ecologice de excepție, astfel că producătorii agricoli din zonă, deși pot produce
produse de calitate superioară, ei nu obțin încă un preț pe măsură, fapt ce duce la pierderea
modelului agricol bazat pe practici extensivecare întrețin sistemul. În plus, schimbarea componenței
entice mai sus menționate pune presiune asupra ecosistemului, prin creșterea numărului de ovine în
detrimentul bovinelor.
 Terenuri silvice
Suprafața silvică acoperă 37,5% din suprafața totală a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, conform
datelor prezentate mai jos
Suprafață terenuri
Total
Păduri și altă
vegetație forestieră

Forme de
proprietate
Total
Privată
Total
Privată

UM
ha.
ha.
ha.
ha.

2011
81.399
59.715
29.987
12.229

GAL DT
2013
81.399
62.590
30.495
15.666

%
100,0
76,9
37,5
19,2

Sursa date_INS Fișa localității (2011)

Din această suprafață fondul forestier de stat acoperă 21.392 ha, cu o scădere de ...
Indicator
Suprafața GAL
Suprafață totală fond forestier
Păduri cu rol de protecție
Păduri în afara fondului forestier
Suprafață păduri cu funcție prioritară de producție a
lemnului
Suprafață păduri cu funcția de protecție a solului
Suprafață păduri de interes științific și de ocrotire a
genofondului și ecofondului forestier 1.5. b, c, d, e, i, j, l,
m, n.
Suprafață păduri de interes științific și de ocrotire a
genofondului și ecofondului forestier 1.5. a, f, g, h, k.
Suprafață păduri cu funcția de recreere
% păduri în bazinete cu risc de inundații
Suprafață de paduri supusă managementului de nonintervenție (fără recoltare de masă lemnoasă)
Suprafeţe forestiere care conţin zone cu biodiversitate
ridicată, de importanţă globală, regională sau naţională
– în cazul pădurilor certificate identificate ca PVRC1
Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau
periclitate pe categorii de habitate – în cazul pădurilor
certificate identificate ca PVRC3
Suprafețe parcurse cu lucrări de reconstructie ecologică
Suprafeţe forestiere a căror valoare este esenţială
pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi
sau a unei zone – în cazul pădurilor certificate

UM
ha
ha
%
ha
%
ha

2012
24.344
29,9%
3.705
15,22
57.055

2013
81.399
28.718
35,3%
15.028
52,33
52.681

ha

20.639

13.690

6.364

ha

2.404,1

2.220,9

2.220,9

ha

550,2

12.319,0

12.319,0

42,40

42,40

ha

2014
21.392
26,3%
15.028
70,25
60.007

ha
%

750,4
5

445,6
5

445,6
5

ha

1.182,9

1.182,9

1.182,9

ha

15,1

15,1

15,1

ha

155,1

155,1

155,1

ha

11

16

59

ha

1,9

1,9

1,9
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identificate ca PVRC6
Suprafete de pădure incluse în arii protejate
Suprafețe de pădure pe categorii de proprietari UAT
Parohii
alte persoane juridice și fizice
RNP
Suprafață de pădure certificată

ha
ha / ctg

ha

11.800,0
11.002,0
155,8
3.867,0
5.469,0
13.335,0

13.200,0
11.139,0
155,8
3.624,0
5.339,0
13.543,0

13.200,0
11.139,0
155,8
3.624,0
5.339,0
13.543,0

 Faună cinegetică
Fauna de interes cinegetic este definită de legislația în vigoare ca fiind totalitatea exemplarelor din
populațiile de specii de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 a Legii 407/2006, existente pe
teritoriul României. Fauna de interes cinegetic este o resursă naturală regenerabilă, bun public de
interes național si internațional. Pentru a asigura gestiunea speciilor de faună Suprafața României a
fost împărțită în fonduri cinegetice ce se constituie ca unități de gospodărire cinegetică constituite
din fauna de interes cinegetic şi suprafața de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de
proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în
interiorul său. Pe suprafața de interes pentru GAL Dealurile Târnavelor au fost stabilite de către
autoritatea centrală pentru silvicultură, un număr de nouă fonduri cinegetice (fig. 1) de suprafețe
diferite și administrate de entități diferite (tab.1). În cadrul fondurilor cinegetice proporția tipurilor
de habitate este diferită, ceea ce face ca și speciile de faună și populațiilor lor locale să ocupe
teritoriul GAL în proporții diferite sau în perioade diferite ale ciclului lor biologic.
Figură 1 _Fonduri cinegetice suprapuse parțial sau integral pe suprafața GAL

Tab.1 Gestionarii fondurilor cinegetice și suprafața productivă din punct de vedere cinegetic
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Fond
Cinegetic

Nadeș
(MS)

Gestionar

A.V.P.S
Sighișoara

Suprafață
productivă
(ha)*

9.817

Boiu
(MS)
A.V. Diana
Târnava
Mică
7.099

Biertan
(SB)

Laslea
(SB)

Criș
(MS)

Apold
(MS)

Sighișoara
(MS)

Saschiz
(MS)

Archita
(MS)

A.V. Lepus

O.V.
Hubertus

A.V
Agrothera

A.V.P.S.
Sighișoara

A.V.P.S.
Sighișoara

As. Enso

A.V. Valea
Copacilor

10.436

11.425

13.357

8.380

9.399

7.524

9.495

*Suprafața menționată este cea din fișa fondului cinegetic

Deoarece setul de informații privind speciile de faună nu a fost integral disponibil de la actualii
gestionari de fonduri cinegetice, pentru analiza cantitativă a resurselor disponibile, au fost
transformate inventarele înregistrate de către gestionari în fișele fondurilor cinegetice (perioada
2001-2010 și/sau după caz perioada 2011/2015) în densități estimate ca numărului de indivizi la o
unitate de suprafața de 1000 ha (tab. 2) plecând de la valori medii multianuale ale populațiilor
raportate în fișele fondurilor. Menționăm totuși că densitățile prezentate au un caracter orientativ și
că variații semnificative pot fi înregistrate de la un an la altul și că pe perioada de implementare a
strategiei aceste valori se pot schimba semnificativ.
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Tab. 2 Densitatea (indivizi/1000 ha) speciilor de faună cinegetică in cele 9 fonduri cinegetice suprapuse GAL
Specia

Nadeș

Boiu

Biertan

Laslea

Cris

Apold

Sighișoara

Saschiz

Archita

Total

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Ind./1000ha

Cerb comun

4.4

5.6

5.7

5.1

4.8

5.2

5.1

8.5

5.1

5.5

Căprior

18.2

17.1

22.7

27.4

14.4

25.1

20.5

26.9

19.2

21.3

Mistreţ

4.1

5.1

6.9

6.9

4.9

3.9

3.1

5.5

3.2

4.8

Iepure comun

18.9

26.5

22.5

25.8

13.5

21.7

19.5

23.9

17.1

21.0

Urs

0.4

0.7

0.4

1.0

0.9

1.2

1.3

1.5

0.8

0.9

Lup

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.5

0.5

0.3

Pisică sălbatică

1.0

1.2

1.4

1.6

0.5

1.1

1.0

1.1

1.1

1.1

Fazan

10.2

12.2

12.5

14.2

3.7

17.6

17.0

19.9

7.0

12.7

Potârniche

4.7

7.2

6.0

6.9

3.0

4.6

5.7

6.6

4.0

5.4

Vulpe

4.8

6.3

3.8

4.2

1.5

4.6

5.0

5.3

5.1

4.5

Viezure

3.0

3.8

1.7

2.2

0.7

3.6

2.7

3.3

2.5

2.6

Jder de copac

1.1

1.5

1.4

1.4

0.7

1.2

1.1

1.3

1.1

1.2

Jder de piatră

0.5

0.6

0.0

0.0

0.4

0.5

0.4

0.5

0.6

0.4

Dihor

0.9

1.3

2.9

0.0

0.7

1.2

1.1

1.3

1.1

1.2

Nevăstuică

0.9

1.6

2.9

2.2

0.7

1.2

1.1

1.3

1.0

1.4

Nurcă

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

1.3

0.0

0.2

Şacal

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.3

0.3

0.0

0.1

Bizam

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

10.6

4.0

2.8

3.6
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Din tabelul 2 se poate observa că cea mai bine reprezentată specie de interes cinegetic este căpriorul
(Capreolus capreolus) cu densități medii de cca. 21 de indivizi/1000 ha. Populațiile de cerb (Cervus
elaphus), urs (Ursus arctos) și lup (Canis lupus) aflate la marginea arealului lor de distribuție, par a fi
la un nivel stabil, în timp ce populațiile de mistreț (Sus scrofa), iepure (Lepus europaeus), fazan
(Phasianus colchicus) și potârnichea (Perdix perdix), specii atractive pentru vânători, par a ocupa
teritoriul GAL însă în populații mai mici decât potențialul zonei.
 Biodiversitate_Arii protejate
Toate localitățile membre ale GAL Dealurile Tîrnavelor au suprafețe de teren incluse în rețeaua
ecologică Natura 2000 din România. Suprafața totală protejată datorită valorii habitatelor și speciilor
identificate acoperă aproape ¾ din teritoriu, după cum se poate vedea din datele de mai jos:
Nr

SCI – Situri de importanță comunitară

Cod

Suprafata in
GAL (ha)

Suprafata
totala a ariei

1

Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare

ROSCI0186

118,4

240,3

2

Sighișoara - Târnava Mare

ROSCI0227

59.991,1

85.815,4

3

Porumbeni
Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și
Vînători

ROSCI0357

590,6

7.051,7

ROSCI0383

54,1

461,9

4

TOTAL in GAL

60.754,1
% din teritoriul GAL:

Nr

SPA – Situri de importanță avifaunistică

Cod

74,8
Suprafata in
GAL (ha)

Suprafata
totala a ariei

1

Dealurile Tărnavelor și Valea Nirajului

ROSPA0028

5.554,7

86.072,9

2

Podisul Hartibaciu

ROSPA0099

46.423,1

237.514,7

TOTAL in GAL

51.977,8
% din teritoriul GAL:

64,0
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Habitate valoroase
40A0* Tufărișuri continentale
peripanonice (varianta cu
Amygdalus nana și Cerasus
fruticosa)

6210* Pajişti xerofile seminaturale şi
facies cu tufişuri pe substrat calcaros
(Festuco-Brometalia)

6240* Pajişti stepice subpanonice

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi
înalte higrofile de la nivelul
câmpiilor, până la cel montan şi
alpin

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri
calcaroase, turboase sau argiloase

6440 Pajiști aluviale din Cnidion
dubii

Habitat important la nivel European, fiind specific pentru prezența
unor specii de plante rare și specii faunistice de interes comunitar.
Aceste pajiști reprezintă un covor vegetal excelent pentru orhidee
sălbatice și alte specii de flora spontană, cum ar fi capul-şarpelui de foc
(Echium maculatum), buzdugan (Jurinea mollis), poroinic-cu-trei-dinți
(Orchis tridentata). Dintre specii tipice de fluturi care se regăsesc în
aceste habitate menționăm ochi albaștri (Minois dryas), vrăjitoarea
pajiștilor (Chazara briseis), albăstrelul lui Alexe (Glaucopsyche alexis) și
ruginiul de fânaț (Coenonympha glycerion).
Importante pentru prezența unor specii de orhidee.
Habitat prioritar, în AP fiind habitat specific populației de Iris aphylla
ssp. hungarica și a unor specii de orchidee cu efective în scădere în
Europa. Pe suprafață relativ mică asigură supraviețuirea unei
fitodiversități ridicate, compusă din specii xerofile și xero-mezofile, care
nu trăiesc în alte habitate din AP. Habitatul este important și pt. unele
specii de păsări și mamifere de talie mică, ce constituie bază trofică
a unor specii de prădători.
Habitat important la nivel European, fiind specific pentru prezența
unor specii de plante rare precum târtanul (Crambe tataria), frăsinelul
(Dictamnus albus)
Pe de o parte, au un rol de tampon, asemenea aninişurilor, însă mai
puţin evident. Valoarea conservativă mare a comunităţilor de lizieră
constă în asigurarea unui habitat (uneori refugiu) pentru speciile de
plante rare şi ocrotite care constituie obiectiv turistic.
Specii de interes comunitar pentru care comunităţile înseamnă habitat:
Angelica palustris (habitat de refugiu). Habitat de hrănire pentru urs.
Habitat deosebit de rar, conservă de obicei specii ca Narcissus
angustifolius. Utilizat ca pășune de comunitate – datorită fenologiei
speciei dominante, oferă sursă de furaj și în perioadele de secetă de la
sfârșitul verii.
Habitat pentru speciile de importanţă comunitară.
Aceste pajişti sunt valorificate de obicei ca fâneţe. În cazul în care se
menţine folosinţa terenurilor în mod tradiţional, bogăţia de specii şi
compoziţia specifică a acestor pajişti asigură fân de calitate bună.
Pășuni și fânețe de calitate bună, cu tipuri variabile de vegetație, bine
adaptate la variațiile, chiar extreme, ale regimului hidric caracteristic
zonelor inundabile viituri – secări naturale de la sfârșitul verii.
Sunt frecvent utilizate ca habitat de hrănire, de toate categoriile de
specii, mai ales în cazul în care sunt prezente și specii arbustive din
genul: Rosa, Cornus, Sambucus, Prunus, Malus, etc. Habitat important
pentru specii de amfibieni. Pajiștile cu arbori oferă loc de cuibărit
pentru diferite specii de păsări.
Habitat de hrănire de vară pentru urs (Ursus arctos), și un important loc
de hrănire pentru păsări răpitoare și lilieci.
Habitate cu vegetație ierboasă al căror management (utilizare) permite
formarea coloniilor de furnici. (pășunat rar, cosire manuală, teren
agricol abandonat etc.)
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6510 Fâneţe de joasă altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

6520 Fânețe montane
9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum
9130 Păduri de fag de tip AsperuloFagetum
9170 Păduri de stejar cu carpen de
tip Galio—Carpinetum

91E0* Păduri aluviale de Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior:

91H0* Vegetație forestieră panonică
cu Quercus pubescens

Acestea sunt compuse din pajiști cu fitodiversitate mare, rezerve de
specii atât pentru habitatul 6440, cât și pentru pășunile degradate,
respectiv terenuri arabile abandonate.
Habitat foarte important pentru fluturele Maculinea teleius. Loc de
hrănire și/sau de reproducere pentru mai multe specii de păsări, lilieci,
amfibieni Fânețe de calitate superioară.
Este un habitat de pajiște cu valoare ridicată important pentru
o diversitate ridicată de specii.
Datorită răspândirii destul de largi, habitatul nu prezintă un interes
conservativ foarte ridicat, însă de starea lor de conservare depind
foarte multe specii de păsări, mamifere, nevertebrate și chiar
comunitățile locale prin serviciile ecosistemice pe care capitalul verde îl
furnizează.
Importanța conservativă a habitatului este moderată, prezientând
imporanță datorită gorunetului de altitudine, fiind folosit ca habitat de
mai multe specii de importanță comunitară.
Pădurile aluviale au un rol important în asigurarea protecţiei împotriva
inundaţiilor. Acestea fiind răspândite, de obicei, de-a lungul pâraielor,
absorb cantităţi mari de apă în timpul viiturilor, pe care redau în circuit
într-un mod lent, având astfel o funcţie de tampon. Sunt foarte rare la
nivelul UE.
Important habitat şi sură de hrană pentru castori (Castor fiber).
Habitat prioritar cu suprafețe insulare reduse la nivel european, fiind
habitat specific pentru o serie de nevertebrate protejate, specii de
mamifere și păsări. Această AP este foarte importantă pentru habitat.
Aici regăsindu-se suprafețele cele mai mari din România.

91I0* Vegetație de silvostepă
eurosiberiană cu Quercus spp.
91V0 Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)

91Y0 Păduri dacice de stejar și
carpen

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus
alba

Are o valoare ecosistemică mare, asigură condiții favorabile menținerii
unui număr mare de specii de plante si animale protejate. Prin prezența
lemnului mort și cel al aflat în descompunere asigură o mare
biodiversitate
Habitate forestiere de deal, protejate la nivel european, deosebit de
importante pentru speciile pe care le găzduiesc și al căror habitat
natural s-a restrâns foarte mult. În AP ele asigură hrană, adăpost și
locuri de cuibărit pentru o serie de specii, protejate la nivel european,
de păsări și lilieci -Ex: Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Aquila
pomarina, Picus canus- În plus, pe suprafața AP se regăsesc și alte specii
neincluse în formularul standard, dar de interes comunitar, și care
depind de menținerea acestor habitate.
Habitate forestiere ce asigură pe lângă protecția malurilor cursurilor
permanente de ape și condițiile de adapost si cuibărit pentru o serie de
specii deosebit de importante pentru conservare, cum ar fi de exemplu
Lutra lutra. Castor fiber.
Sunt habitate importante pentru găzduirea unor specii de păsări dar cu
precădere a coloniilor de stârci.
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Terenuri cu utilizări diverse
Păduri de foioase/mixte de diferite
vârste – nu sunt de interes
comunitar

Terenuri cu pajiști de categorii
diferite de folosință.

Terenuri cu heterogenitate ridicată
(peisaj mozaicat).

Vegetație ripariană,
șiruri/aliniamente de arbori și
arbuști.

Pajiști cu arbori (mai ales stejari)
multiseculari.

Habitat de hrănire și adăpost pentru păsări, speciile de pradă, lilieci,
nevertebrate și carnivorele mari.
Sunt vectori ai continuității trupurilor de pădure formând coridoare
forestiere.
Habitat de hrănire și adăpost pentru păsări, nevertebrate, speciile de
pradă, lilieci și carnivorele mari.
Suport al unei biodiversități ridicate, vectori ai continuității habitatelor
de pajiște și contribuie la peisajul mozaicat specific zonei.
Importante atât din punctul de vedere ar biodiversității ridicate fiind un
mediu de vânătoare pentru păsări răpitoare, cât și din punct de vedere
peisajistic și cultural tradițional.
Valoarea peisajistică unică în Europa.
Habitat de hrănire și adăpost pentru diverse specii. Importanță
deosebită pentru castor (Castor fiber) și vidră (Lutra lutra). Importante
coridoare ecologice, loc de cuibărit pentru specii de păsări, refugiu
pentru amfibieni și reptile, respectiv habitat de hrănire pentru lilieci,
adăpost în timpul pasajului pentru mamifere.
Asigură protecția malului de eroziune, servește ca hrană și adăpost
pentru castor (Castor fiber) și vidră(Lutra lutra).
Pășunile cu arbori bătrâni/seculari sunt importante pentru peste 200 de
specii de lepidoptere (fluturi), 40 de specii de insecte xilofage (specii
care depind de lemnul mort, cum ar fii speciile comunitare rădașca și
croitorul mare), opt specii de amfibieni, cinci specii de reptile, peste 30
de specii de păsări clocitoare și peste 35 de specii de mamifere (inclusiv
carnivore mari cum ar fi lupul și ursul).
Valoare peijagistică foarte ridicată, fiind foarte rară la nivel european.
Extrem de importante pentru biodiversitate.

Specii - mamifere

Canis lupus

Ursus arctros

Lutra lutra

Contribuie la menținerea unor ecosisteme sănătoase, echilibrate fiind factor de
selecție a exemplarelor de pradă care nu prezintă viabilitate. În zonele în care
densitatea ungulatelor este mare, se prelungește timpul necesar pentru ajungerea
la saturație a populației acestora. Starea de consevare a acesteia este nefavorabilă
cu tendințe de înrăutățire.
Ursul este în general un indicator al calității ecosistemelor. Starea de conservare
nefavorabilă a habitatului, fragmentarea lui precum și tendința acesteia de
înrăutățire generează perspective de viitor nefavorabile pentru această specie.
Viitorul speciei din Europa depinde în mare măsură de populația din Carpați, unde
calitatea habitatelor încă este adecvată.
Este o specie vulnerabilă și un indicator important al stării ecosistemelor acvatice.
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Castor fiber

Lynx lynx

Are rol cheie în ecosistem, producând beneficii și omului prin următoarele: barajele
castorilor (Castor fiber) pot ajuta la reducerea inundațiilor distrugătoare,
reîncărcarea acviferelor de apă potabilă, eliminarea de poluanți din apele de
suprafață și a apelor subterane, ameliorează efectul secetelor ridicând nivelul apei
din pânza freatică, scăderea eroziunii cauzată de viteza apei curgătoare. Cea mai
prosperă populație de castor (Castor fiber) este prezentă în râul Olt și râurile
tributare acestuia. Produce în mod indirect, hrană peștilor sau altor animale,
asigurând un habitat adecvat pentru o gamă largă de specii din care multe sunt
periclitate sau vulnerabile.
Specie emblematică a zonelor din România, fiind un prădător de pădure ce
contribuie la menținerea ecosistemelor sănătoase și echilibrate. Preferința râsului
pentru majoritatea speciilor pradă comune poate fi un efect clasic al condițiilor
impuse de pradă atunci când populațiile acestora depășesc efectivul optim.
Specia este pe cale de dispariție locală în Europa de vest.

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Fiind specii de insectivori nocturni ocupă o nișă foarte bine delimitată și
Myotis myotis
deosebit de importantă în lanţul trofic, fiind singurii duşmani naturali pentru
Myotis oxygnathus (blythii)
multe specii de insecte. De asemenea, populațiile de lilieci au rol reglator în
Myotis bechsteinii
dezvoltarea unor populații de insecte care pot avea impact dăunător asupra
Barbastella barbastellus
culturilor agricole și nu numai.
Rhinolophus euryale
Toate speciile din ţară sunt protejate. Din cele 31 de specii cunoscute în ţară,
Myotis emarginatus
27 de specii au fost găsite pe teritoriul AP până în prezent.
Myotis dasycneme
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii, Myotis alcathoe, Myotis mystacinus , Myotis brandtii, Myotis
nattereri, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus , Eptesicus
nilssonii, Pipistrellus nathusii , Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus ,
Alte specii de lilieci de
Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus ,Vespertilio
interes conservativ.
murinus.
Specii indicator a stării unor habitate având de asemenea rol reglator în dezvoltarea
unor populații de insecte care pot avea impact dăunător asupra culturilor agricole și
nu numai.

Specii – Păsări

Crex crex

Ciconia nigra

Cârstelul de câmp, specie periclitată pe plan global, vulnerabilă la nivel internaţional care
a suferit un declin catastrofal în vestul Europei din cauza agriculturii intensive şi a
schimbării habitatelor. Indicator de fâneţe umede de luncă. Protejarea ei asigură
protecția habitatelor altor specii.
Zona AP, datorită densității, este foarte importantă pe plan European pentru
conservarea speciei.
Se hrăneşte în special cu ţipari când îi găseşte, mamifere mici, pui de pasăre, ouă,
broaşte, moluşte, lipitori, râme, şopârle, şerpi, insecte fiind un element cheie în lanțul
trofic.
Podișul Hârtibaciului se situează între primele zece din țară, în cea ce privește mărimea
efectivelor cuibăritoare.
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Specie importantă în ecosisteme datorită rolului de reglator al populațiilor de amfibieni
și reptile. Zonele umede şi zonele cu agricultură extensivă sunt habitate importante
pentru berze, fapt demonstrat şi de tendinţa crescătoare a populaţiei din ultimul deceniu
Ciconia ciconia
şi a prezenţei grupurilor de berze neclocitoare. Datorită prezenței în zonele locuite poate
să fie o specie caracteristică a zonei.
Localitatea Grânari se află printre primele din țară în cea ce privește numărul perechilor
de barză albă.
Specia se hrăneşte în principal cu rozătoare, fiind prezente 2-4 perechi în sit., având un
rol important în controlul populațiilor de micromamifere cosiderate dăunători ai
Circus aeruginosus
agriculturii.
Importanţă economică şi biocenologică foarte mare, amenințate la nivel european
Cele mai multe perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică se găsesc în Transilvania
(Regiunea 7 Centru). Rol reglator în controlul populațiilor de mamifere mici, amfibieni,
Aquila pomarina
păsări, reptile şi insecte, fiind o specie emblematică pentru zona Transilvaniei.
Populația din România reprezentă aproximativ 22% din populaţia speciei la nivelul
Uniunii Europene şi 10% din întreaga populaţie la nivel global.
Datorită prezenței în număr mare a habitatelor de buhă, populația din România este
Bubo bubo
importantă pe plan european. Rol important în lanțul trofic. Specie vulnerabilă și
periclitată.
SPA-ul Podișul Hârtibaciului foarte probabil deține cea mai importantă populație a
Strix uralensis
speciei dintre SPA-urile din România, și astfel conservarea acestei specii trebuie să fie
una dintre prioritățile administrației.
Păsări acvatice și limicole: Egretta garzetta,
AP include habitate de cuibărit pentru populațiile mai multor
Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Aythya
specii de păsări legate de habitate acvatice. În timpul
nyroca, Ixobrychus minutus, Nycticorax
migrației putem întâlni efective însemnate de specii ocrotite.
nycticorax, Porzana parva, Himantopus
Mlaştinile din zona Brădeni reprezintă habitate de hrănire în
himantopus, Tringa glareola, Philomachus
timpul migraţiei.
pugnax, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus,
Egretta alba ,Chlidonias niger.
Specii cu importanță ecologică majoră, cu un rol important în
lanțurile trofice în general legate de habitate forestiere și
Ciocănitori – Piciformes : Dryocopus martius,
zonele din imediata riverane.
Dendrocopos medius, Dendrocopos leucotos,
Evită în totalitate pădurile cuibărind în habitate antropice,
Picus canus, Dendrocopos syriacus.
precum localitățile, livezile sau șirurile de arbori de-a lungul
drumurilor, având un rol important în controlul
nevertebratelor dăunătoare.
Passeriforme: Lullula arborea, Lanius collurio,
Lanius minor, Sylvia nisoria, Ficedula parva
AP găzduieste efective mari de specii passeriforme de
Ficedula albicollis, Anthus campestris,
importanță majoră conservativă la plan european și național.
Caprimulgus europaeus.
Păsări răpitoare: Circus cyaneus, Falco
Importanţă economică şi biocenologică foarte mare, cu rol în
vespertinus, Pernis apivorus, Circaetus gallicus. relațiile trofice amenințate la nivel european.

Specii - Amfibieni - serviciile ecosistemice asigurate de amfibieni și reptile sunt potențial foarte mari, datorită
nevertebratelor consumate de către acestea.
Triturus cristatus Sunt specii indicatoare de ape curate.
Bombina
Au un rol ridicat în echilibrul lanțurilor trofice constinduind hrana multor altor specii.
bombina

28

Bombina
variegata

Lissotriton
vulgaris
ampelensis

Rana dalmatina

Regiunea adăpostește cele mai mai mari sisteme de populații interconectate de Bombina
variegata documentată din zona de deal (altitudine joasă-medie) din toată Europa.
Bombina variegata este în declin alarmant în toate țările din vestul Europei, neexistând
populații mari interconectate.
Situl adăpostește de asemenea populații extinse de Lissotriton vulgaris ampelensis.
L. v. ampelensis are populații viabile în această altitudine (de deal,300-600 m) ceea ce
conferă caracter ecologic unicat și totodată sugerează gradul ridicat de vulnerabilitate față
de impactul antropogen.
subspecia acestui triton este endemică Transilvaniei.
Foarte rară la nivel European. După
În AP are populații mari cu peste 10.000 de
cunoștiințele noastre regiunea este
femele, având un rol ridicat în echilibrul
unicată atât la nivel național cât și
lanțurilor trofice constinduind hrana multor altor
internațional datorită acestor populații
specii.
de R. dalmatina.

Specii - reptile
Emys orbicularis

Specie pe cale de dispariție. Specie de ţestoase autohtone pericilitată de schimbările
habitatului, desecările zonelor umede. Populații în scădere la nivel european.

Specii – pești
Rhodeus sericeus amarus
Barbus meridionalis
Sabanejewia aurata
Cobitis taenia
Zingel zingel
Gobio kessleri
Pelecus cultratus

Speciile de pești au un rol important în lanțul trofic al ecosistemelor acvatice și o
importanță deosebită din punct de vedere economic pentru comunitățile care
exploatează încă tradițional resursele naturale.
O mare parte din speciile menționate sunt indicatori ai unor habitate acvatice
nepoluate cu o chimie a apei bună.
Majoritatea speciilor de și-a redus arealul în ultimele decenii mai ales din cauza
dispariţiei habitatelor ideale pentru specie datorită regularizării râurilor, extracției
de materilal grosier din albia minora sau datorită desecării mlaştinilor.

Specii – nevertebrate
Unio crassus
Maculinea
teleius, Lycaena
dispar,
Euphydryas
aurinia
Leptidea morsei,
Callimorpha
quadripunctaria

Cerambyx cerdo

Importanță deosebită în epurarea apelor deoarece filtrează și digeră organisme și
materiale organice microscopice, fiind un bioindicator al gradului de calitate a apei.
Populații izolate aflate în declin la nivel european.
IÎn ţările vest şi central europene Maculinea teleius este foarte periclitată sau extinctă la
nivel regional fiind considerată o specie umbrelă.
În Transilvania şi Crişana se păstrează populaţii viguroase de Euphydryas aurinia,
considerate printre cele mai puternice din Europa, având rol polenizator cu o afinitate
pentru speciile cu flori galbene.
În Transilvania se mai păstrează cele mai puternice populaţii de Leptidea morsei din
Europa pentru această specie periclitată.
Lista Roșie a lepidopterelor din Romania, Rakosy et al. 2003.
După regimul trofic fiind saproxilice/xylofage, ei se hrănesc cu lemnul descompus sau
semidescompus al arborilor cu esenţe foioase, astfel, participând activ în procesul de
reducere a materiei lemnoase și îmbogăţirea solului cu humus. Prezența sa confirmă o
bună stare de sănătate a ecosistemului, fiind bun indicator al stării de echilibru natural al
ecosistemelor forestiere.
Specie de interes comuniar amenințată cu dispariția
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Osmoderma
eremita

Lucanus cervus

Rosalia alpina,
Morimus
funereus,
Cucujus
cinnaberinus
Mastus bielzi
traxleri
Aphaenogaster
subterranea
Lasius balcanicus

După regimul trofic fiind saproxilice/xylofage, ei se hrănesc cu lemnul descompus sau
semidescompus al arborilor cu esenţe foioase, astfel, participând activ în procesul de
reducere a materiei lemnoase și îmbogăţirea solului cu humus.
Specie de interes comuniar amenințată cu dispariția
Este una din cele mai mari specii de coleoptere din Europa. Având un ciclu de viaţă lung 5 6 ani în stadiul de larvă- şi capacitate de dispersie redusă, specia este amenințată de
fragmentarea puternică a habitatelor. Adulţii şi larvele speciilor sunt iniţiatori primari în
procesele de descompunere a materialului lemnos, facilitând astfel accesul la aceste
resurse şi altor organisme saproxilice.
Adulţii şi larvele speciilor sunt iniţiatori primari în procesele de descompunere a
materialului lemnos, facilitând astfel accesul la aceste resurse şi altor organisme
saproxilice.
Specie de interes comuniar amenințată cu dispariția
Specie de melc rară în România.
Specii de furnici cu rol important în ecosistemele de pajiște, facând parte din lanțurile
trofice cu rol important în controlul ciupercilor dăunătoare și paraziților de pe plante.
Specie rară, submediteraneană

Myrmica spp.

Specii importante în lanțul trofic al nevertebratelor dar și ca specii gazdă pentru anumite
specii de fluturi în ciclurile lor biologice, fiind deci specie cheie de a căror existență depind
altă specie..
Gazde intermediare pentru pt. Maculinea spp.

Neptis sappho
Parnassius
mnemosyne
Lopinga achine
Argynnis laodice

Rol ridicat în ecosistemile de pajiști, în controlul dăunătorilor și polenizarea unor specii de
flora.
Sunt specii foarte studiate fiind bune indicatoare a fragmentării habitatelor și schimbărilor
climatice.
Lista Roșie a lepidopterelor din România, Rakosy et al. 2003

Maculinea alco,
Maculinea arion
arion, Maculinea
arion ligurica

Rol ridicat în ecosistemile de pajiști, în controlul dăunătorilor și polenizarea unor specii de
flora. Sunt specii foarte studiate fiind bune indicatoare a fragmentării habitatelor și
schimbărilor climatice.
Lista Roșie a lepidopterelor din România, Rakosy et al. 2003. Specii umbrelă și emblematice
pentru conservarea biodiversității din Europa.

Floră
Iris aphylla ssp.
hungarica
Adenophora
liliifolia
Crambe tataria
Echium rossicum

Alte specii de
plante

Specii rare și cu efective reduse, periclitate la nivel european și ale căror populații sunt tot
mai scăzute din cauza degradării habitatelor și a fragmentării acestora.

Ne referim aici la plante gazdă sau intermediare pentru specii rare de fluturi, sau la specii
rare cu o valoare conservativă ridicată în România.
(Dianthus giganteus, Hepatica transsilvanica (endemică), Epipactis palustris(vulnerabilă),
Astragalus dasyanthus, Gypsophila collina, Cephalaria radiata, Dactylorhiza incarnata,
Peucedanum tauricum, Hyacinthella leucophaea, Orchis coriophora, Limodorum
abortivum, Gymnadenia odoratissima, Spiranthes spiralis, Orchis militaris, Dactylorhiza
majalis(rară), Gypsophila collina, Salvia nutans, Cephalaria radiata)
Specii rare în România.
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Toate aceste valori împreună cu activitățile desfășurate de comunități în zonă au dus la apariția de
peisaje culturale deosebite, au creat o zonă unică în România și în Europa, furnizând totodată dovezi
privind utilizarea durabilă a resurselor naturale.
 Apa_bazinul hidrografic
Teritoiul GAL Dealurile Tîrnavelor se află integral în bazinul hidrografic al râului TârnavaMare, care
are o lungime de 106 km calculat în amonte până la izvoare şi o suprafaţă bazinală de 1793 km 2.

Regimul hidric al văii Târnava Mare este unul complex, compus din regimul carpatic transilvan, cu ape
mari timpurii de primăvară, care durează 1-2 luni (martie-aprilie) viituri la începutul verii, ape relativ
mici în intervalul iulie-noiembrie, viituri în perioada de toamnă (cu o frecvenţă de 30-45%), ape mici
de durată lungă în perioada rece a anului şi cu alimentare pluvio-nivală şi subteran moderată, şi
respectiv regimul pericarpatic transilvan, care se distinge prin ape mari de scurtă durată de origine
nivopluvială în luna martie şi cu viituri mai ales în perioada mai-iulie generate de ploile convective
care se dezvoltă în această perioadă a anului, iar alimentarea hidrică este de tip pluvionivală. Prin
interpunerea reciprocă cele două tipuri de regim, se asigură un debit permanent, cu ape mari de
primăvară-vară, ape medii în perioada de vară şi ape mici în perioada de iarnă. Debitul mediu
multianual al râului Târnava Mare este până în 10 m3/s, ajungând la un maxim de 700 m3/s în anul
1970.
Apele subterane din zona de podiș aTransilvaniei au debite scăzute si conținuturi mari de minerale.
În general, nu sunt adecvate pentru băut. În luncile și pe terasele râurilor apar ape freatice bogate,
dar și acestea au un conținut mare de minerale și sunt dure.
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Corpurile de apă, tipologia şi lungimea acestora, starea/potenţialul ecologic şi costurile măsurilor propuse în Planul de Management 2009*
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nume corp apă

TÂRNAVA MARE Brădeşti - Sighişoara
TÂRNAVA MARE, sector Sighişoara - Mediaş
SCROAFA şi afluenţii
ARCHITA şi afluenţii
PÂRÂUL CĂRBUNARILOR
ELISENI şi afluenţii
NAGHIROC (DAIA)
ROGOZ
ŞAPARTOC
ŞAEŞ
CRIŞ
STEJĂRENI
VALEA MORII (HETIUR) şi afluenţii
LASLEA (ROANDOLA)
LAPSEA
MĂLÂNCRAV
FELTA
PROD
VALCHID si afluentii
BIERTAN
RICHIŞ

Cod corp apă

RW4.1.96_B4
RW4.1.96_B5
RW4.1.96.21_B1
RW4.1.96.21.5_B1
RW4.1.96.22_B1
RW4.1.96.23_B1
RW4.1.96.24_B1
RW4.1.96.25_B1
RW4.1.96.26_B1
RW4.1.96.29_B1
RW4.1.96.30_B1
RW4.1.96.30.1_B1
RW4.1.96.31_B1
RW4.1.96.32_B1
RW4.1.96.32.1_B1
RW4.1.96.32.2_B1
RW4.1.96.32.3_B1
RW4.1.96.32a_B1
RW4.1.96.33_B1
RW4.1.96.34_B1
RW4.1.96.34.1_B1

Tip
corp
apa
RO05a
RO05a
RO18a
RO18a
RO19a
RO19a
RO19a
RO19a
RO19a
RO04a
RO04a
RO19a
RO04a
RO04a
RO19a
RO19a
RO19a
RO04a
RO19a
RO04a
RO19a

Corp de
apă
puternic
modificat
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Măsura
propusă
conform
PMBH 2009

Cost (euro)

Stare
ecologică

Potenţial
ecologic
Bun

Buna
Buna
Buna
Moderata
Buna
Buna
Buna
Buna
*
*
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7.000
7.00020

Moderat
Moderat
Buna
Buna
Moderata
Buna
Buna
Buna
Buna
Buna
Moderata
Buna

Lungime18
(km) în
GAL
15,94
4,68
29,95
32,56
7,45
3,46
10,52
8,07
10,93
29,93
19,57
17,17
10,29
22,14
8,73
14,31
9,25
0,01
16,73
11,71
8,66

18

Lungimea corpurilor de apă a fost determinată conform GIS
Cost mediu pentru monitoring
20
Cost mediu pentru monitoring
* Monitoring de investigare pentru stabilirea starii ecologice a corpului de apa urmat de identificarea si implementarea masurilor corespunzatoare.
19
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22
23
24
25
26

MOŞNA şi afluenţii
CIORTOŞ
NADEŞ
PODEI
MĂGHERUŞ

RW4.1.96.41_B1
RW4.1.96.52.12_B1
RW4.1.96.52.13_B1
RW4.1.96.52.13.1_B1
RW4.1.96.52.13.2_B1

RO04a
RO19a
RO04a
RO19a
RO19a

N
N
Y
N
N

Buna
Buna
**
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1.452.000

Moderat
Moderata
Buna

1,37
2,83
14,75
5,61
7,79

Inundaţii:
În luna august 2014, în comuna Nadeş la Ţigmandru. Cauza: ploi,
torenţiale, grindină, incapacitatea de preluare a apelor de către şanţurile
pluviale, scurgeri de pe versanţi.
În luna iunie 2012 s-au înregistrat ploi torenţiale şi scurgeri de pe
versanţi în localitatea Apold, fiind afectat un drum comunal 0,02km şi în
comuna Nadeş a fost afectat 1 podeţ.
În luna martie 2010, în localitatea Vânători pe pr. Scroafa, precipitaţii de
apă însemnate cantitativ, cedare de apă din stratul de zăpadă. S-au
inundat 22 ha terenuri agricole din extravilan.

Patrimoniu public de interes naţional:
Lungime dig apărare existente:
- acumularea nepermanentă Vânători – com Albeşti şi Vânători, jud.
Mureş – 11,65 km;
- pr. Criş - com Daneş, jud. Mureş – 0,9 km.
Lungime lucrări de apărări de maluri: Râu Tîrnava Mare – la Laslea – 0,6 km;
Pr. Laslea la Laslea – 2,483 km;
Pr. Scroafa la Saschiz – 1,0 km;
Pr. Criş la Daneş – 0,34 km;
Pr. Boarteş la Daneş – 0,34 km.
În perimetrul menţionat nu au fost executate lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor în perioada 2010 - 2014.
Exploatare, întreţinere curentă, reparaţii curente:
În zona comunelor Albeşti, Apold, Daneş, Nadeş, Saschiz şi Vânători, judeţul Mureş,
precum şi Laslea şi Biertan din judeţul Sibiu în fiecare an sunt executate următoarele
lucrări:
- lucrări de întreţinere a digurilor de apărare, cum ar fi: cosirea digurilor, combaterea
rozătoarelor, completări terasamente la diguri de contur şi de compartimentare.
- întreţinerea cursurilor de apă, inclusiv tăierea vegetaţiei lemnoase, decolmatarea
albiilor.
- reparaţii curente apărări de maluri.
21

Cost estimat
** Diversificarea structurii malului, a albiei si a habitatelor din lunca inundabila
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Aer_clima

Temperatura maximă şi minimă absolută (care reflectă într-o anumită măsură gradul incipient de
aridizare în zona de culoar a climei şi de ameliorare a acesteia în zona deluroasă împădurită), cu
posibilitate de repetare la un anumit interval de timp, au fost de +38.10C (în data de 7.09.1946 la Staţia
Sighişoara) şi –31.40C (la data de 13.01.1943 la Staţia Sighişoara).
3.5. Resursele fizice ale teritoriului GAL Dealurile Tarnavelor
 Infrastructura de acces_transport
Accesul terestru în cadrul teritoriului GAL și cu exterioriul acestuia este asigurată de rețeaua de acces rutier
(drumuri comunale, judeţene, naţionale şi european_E60) care acoperă toate unitățile administrativ
teritoriale precum și infrastructura feroviară care străbate teritoriul GAL de la Est la Vest .
Comunele din teritoriul GAL
Dealurile Tîrnavelor au acces
facil la reţeaua de drumuri
naţionale şi/sau europene:
Saschiz, Vânători, Albeşti şi
Nadeş sunt conectate direct
la DN 13-E60, comuna Daneş
are acces direct iar comunele
Laslea şi Biertan sunt
conectate
prin drumuri
comunale
la
DN
14
Sighişoara-Mediaş, în timp ce
comuna
Apold
este
traversată de DJ 106 care
leagă Sighişoara(Mureș) de
Sibiu.
Fiecare comună este acoperită de propria reţea de drumuri comunale care leagă satele aparţinătoare: în
comuna Albeşti sunt 10 km de drumuri comunale; în comuna Nadeş – 16 km de drumuri publice;
aproximativ 20 km în comuna Saschiz; DC 52 - în comuna Vânători; DC 54 şi DC 55 în comuna Apold; DC 58,
DC 59 în comuna Daneş; DC 69 Nadeş – Pipea şi DC 60 Ţigmandru –Măgheruş în comuna Nadeş. Distanţele
între satele aparţinătoare şi centrele de comună este relativ mică, max. 10 km . De asemenea, există
comune precum Saschiz şi Daneş unde a fost modernizată infrastructura de drumuri forestiere, cu fonduri
SAPARD. Aceste drumuri sunt folosite la ora actuală și de către turiștii amatori de ciclism. Puţine drumuri
comunale sunt asfaltate, majoritatea sunt drumuri pietruite dar sunt şi drumuri “de pământ” îndeosebi în
satele aparţinătoare. Infrastructura drumurilor este afectată permanent de alunecări de teren datorate
precipitaţiilor abundente și structurii geologice a solului. Toate administraţiile locale au cuprins în
strategiile proprii de dezvoltare locală investiţii în infrastructura locală de drumuri comunale, agricole,
forestiere şi vicinale.
Localităţile din teritoriul Dealurile Tîrnavelor au acces direct (comunele Daneş, Albeşti şi Vânători) și/ sau
prin legături intermediare (Sighişoara, Dumbrăveni , Mediaş, Sibiu) la principale reţele de cale ferată din
ţară cu conexiuni externe, către capitalele europene: Budepesta, Praga şi Viena:
- Magistrala feroviară Bucureşti –Oradea –Episcopia Bihorului , prin : Ploieşti-Sinaia-Predeal-BraşovSighişoara –Mediaş-Teiuş-Cluj Napoca –Oradea-Episcopia Bihorului;
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- Magistrala feroviară Bucureşti –Arad-curtici prin : Polieşti-Sinaia-Predeal- Braşov-Făgăraş-Sibiu-DevaArad-Curtici;
- Culoarul VII Paneuropean: Ploiești Vest - Sinaia - Predeal - Brasov - Sighisoara - Medias - Blaj - Alba Iulia Simeria - Deva - Arad - Curtici - Lokoshaza – Praga.
- Culoarul IV Paneuropean: București - Brasov - Sighisoara - Medias - Blaj - Alba Iulia - Simeria - Deva Arad - Curtici - Lokoshaza - Viena
Cele mai apropiate aeroporturi faţă de comunele din GAL Dealurile Tîrnavelor se află la Târgu Mureş şi
Sibiu, la o distanţă medie de 100 km faţă de cea mai îndepărtată localitate.
Infrastructura de utilități publice
 Apă – canal
Situația existentă a sistemelor locale de aprovizionare cu apă potabilă a populației și a gospodăriiloragricole
este prezentată în tabelul următor:

Localitate

Albești

Necesar
uz gspd
(mii
mc22)

6.100

Apold

8.825,6

Biertan

400m3
/zi

Daneș

22

488,58
mc/zi

Adăpătoare
amenajate/
uz zootehnic

6 adapatori

Calitatea apei

Apa potabila, retea
administrata de
Aquaserv (Albesti,
Topa, Boiu);
(Jac, Saparțoc)
calitatea apei din
fântâni nu este
cunoscuta.

Sursa de apă
potabilă

Raul Tîrnava
(Albesti, Topa,
Boiu);
Subterană fântâni din
gospodărie (Jac,
Sapartoc).

Investiții
infrastructura de
apă

Canalizare, 2005,
Sapard

Problematica
specific locală

Nu sunt
problemme
semnificative

Nu a fost
cazul.
În caz de
8 adapatori: Potabila (20112004_retea de baza
secetă
Saes-2
ultimele analize);
Subteran - 2
2009_extindere pe
extremă
Apold-3
2015- au constatat puțuri forate la
sate +
furnizarea
Daia-2
ca au nevoie de clor 208 m și 160 m. 2011-2013_cismele
apei se
Vulcan-1
rezidual.
33.362.410.713 lei
limitează la 2
ore/
dimineata si 2
ore/ seara
Biertan - 3 puțuri
În perioadele
forate la o
de secetă
Biertan, forare 3
adâncime de 40(vara, lunile
Bacteorologic nu se
puțuri și punere în
50m;
iulie-august):
încadrează în
funcțiune: 40.000 lei.
15 adapatori:
Richiș - 2 puțuri în
debit și
standardele minime
Richiș lucrarea
5/ fiecare sat.
lucru.
presiune mică
de calitate. E nevoie
realizată 50% din
Copșa Mare –
a apei, nu fac
de clorinare.
valoarea totală de
strat freatic ,
față la
1.900.000 lei.
fântâni din
necesarului de
gospodării.
consum.
209 mc/zi – 12 Calitatea apei din Fantani- apa
Nu exista retea
Nu se cunosc
adapatori:
fântâni nu este
freatica
comunala de

la o valoarea medie de 2,8 m3/loc
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Nadeș

Laslea
Saschiz

Vânători

Debit 4
l/sec

5.502 m3

12.311,6
m3

Criş – 3
Daneş – 1
Stejăreni – 6
Seleuş - 2

cunoscuta.

8-25 m

5 adapatori.

Necesară o stație
de purificare.

Apă freatică, din
fântâni.

2 adapatori
pentru vaci
în păşuni
(amenaj de
primărie);
4 adap. ptr
oi amenaj de
ciobani.

Este nevoie de
clorinare.

20
adapatori.
Nu se
cunoaste
strarea lor
de
functionare.

Este nevoie de o
statie de
clorinare.

Trei surse de
apă:
Puţ forat
Captări din lac
Captări din
izvoare
Volum total: 5
3
mii m

Fantani - apa
freatica

alimentare cu apa
Reţea de canalizare în
comuna Daneș
(valoare totală:
aprox. 30 mil. Lei, in
toate satele) cu stații
de pompare care duc
apa reziduală la Staţia
de epurare a
companiei de Gaz - se
plăteşte 4
lei/mc/lună (aprox.
10.000 lei/lună).
Rețeaua apă – canal
(9-10 km) va fi pusă
în funcțiune în 2016
(doar în Nadeș): 8
puțuri forate/ 1 stație
de epurare/ 1 stație
de purificare.
Valoare totală:
9.857.500 lei/ TVA:
2.362.385 lei.
Pompare din puţ
forat ( 83 m
adâncime);
Reţea de
alimentare cu apă
(25 km) în toată
comuna (3 sate)/
Valoare:
4.519.576,40 lei
(2007-2013).
Reţeaua de
canalizare realizată 55%
(prevăzute 2 staţii
de epurare: Saschiz
şi Mihai Viteazu)/
Valoare
10.489.560 lei.
Procedura de
achiziție a lucrprilor
de executie lucrari
sistem alimentare
cu apa (continuare
- aprox 40%
realizat: cismelele
executate nu sunt
conectate/
alimentate)/

Pe timpul
verii, în anii
secetoși.

-

În perioadele
de secetă,
vara, în special
în anii 2010,
2011, 2012
În zilele de
sâmbătă și
duminică,
debit și
presiune mică
a apei la
robinet

Lipsa sistem
de alimentare
fantani in
gospodarii,
greutati in
perioada de
seceta.
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valoare totală:
9.162.000 lei.

În condițiile în care lungimea rețelei publice defurnizare a a apei potabile se extinde anual:
Rețeaua de apa - canal
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile
Cantitatea de apă potabilă distribuită - Total
Cantitatea de apă potabilă distribuită - pentru uz casnic
Lungimea conductelor de canalizare

UM
km
3
m /zi
mii m3
mii m3
km

2002
7
0
0
0
0

2011
45
674
240
218
19

2013
52
1.735
280
238
19

Iar cel mai mare procesator de apă potabilă din teritoriul GAL, este Uzina de apă Sighișoara, cu o producție
(volum de apă potabilă ieșit din la calitatea conformă prevederilor L.458/ 2002) prezentată mai jos:
UM
mii mc

2010
2661

2011
2549

2012
2411

2013
2197

2014
2262

Concluziile generale sunt:
- Un grad scăzut de cunoaștere/ utillizare a corpurilor (resurselor) de apă subterană , ceea ce crează
probleme în aprovizionarea cu apă a consumatorilor casnici/gospodării agricole mai ales în sezoanele
secetoase;
- Rețeaua de furnizare a apei potabile solicită, extindere și modernizare (potabilizarea apei);
Abordările locale asupra dezvoltării necesită o integrare într-un sistem teritorial de management al apei
corelat cu capacitatea de dezvoltare a Uzinei de Apă din Sighișoara - Comunele din județul Mureș din GAL
Dealurile Tîrnavelor sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureș” ,
constituită în scopul dezvoltării și managementului infrastructurii de alimentare cu apa și de canalizare pe
raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale GAL Dealurile Tîrnavelor, a
administrăriipost implementare a proiectului prioritar județean de investiții sectorială în domeniul
managementului apei.
- Sursele locale de apă pot fi utilizate în continuare în mod tradițional pentru uz zootehnic.
 Managementul deșeurilor
Va fi asigurat prin finalizarea proiectelor județene de investiții: Sistemele de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţele Mureş și Sibiu, având ca beneficiare Consiliile Judeţene Mureş și Sibiu, implicit
întreaga populaţie a judeţelor, finanțate din fonduri euroepne (ISPA/ pana in 2007 – POS MEDIU/ 2007 –
2013 și POIM/ 2014 – 2020). Administrațiile publice locale membre ale GAL Dealurile Tîrnavelor sunt
membre ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare ”Ecolect Mureş” (comunele din județul Mureș) și
”Eco Sibiu” (Laslea și Biertan) persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, având ca scop
implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor la nivelul județelor Mureș și Sibiu, precum şi a
unificării gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale – care vor
asigura: rata de colectare a deşeurilor de 100% în zonele rurale, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile,
aplicarea unor metode de tratare a deşeurilor biodegradabile (compostare în gospodărie, compostare,
tratament mecano-biologic)- sunt structurile de administrare post implementare a proiectelor județene de
investiții sectoriale de mediu;
Până la finalizarea și operaționalizarea acestor sisteme de management a deșeurilor, primăriile din zonă au
încheiate contracte cu operatori acreditați care preiau deșeurile din gospodării și le transportă spre spațiile
de depozitare conforme.
 Încălzirea
În teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, majoritatea populației utlizează sisteme de încălzire bazate pe
combustibil lemnos:
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Indicator
Număr gospodării:
gospodării cu centrală
gospodării fără centrală
Necesar lemn de foc:
gospodării cu centrală
gospodării fără centrală
Lemn de foc asigurat:

2010

UM
nr
nr
nr
mst23
mst
mst
mst
%

10.275
2.055
8.220
108.299
31.853
76.446
9.556
8.8%

lei/m3

84 / 94

2011

2012

2013

2014

În creștere

6.312

8.573

4.674

6.437

84 / 76

84 / 76

81 / 104

81 / 104

3

Valoarea medie a unui m de lemn de
foc vândut la populație

Volumul de lemn de foc asigurat de exploatarea formală a fondului forestieral teritoriului GAL este de 8,8
% față de necesarul pentru încălzirea gospodăriilor din teritoriul GAL.
Necesarul de lemn de foc este în creștere, datorită scăderii consumului de gazelor naturale furnizate pentru
încălzire, cu toate că lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale crește anual:
Rețeaua de furnizare a gazelor naturale pentru încălzire
Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor
Gaze naturale distribuite - Total
Gaze naturale distribuite - pentru uz casnic

UM
km
3
mii m
mii m3

2002
104
7.528
5.561

2011
112
5.392
3.188

2013
113
3.544
2.722

Energia electrică este deasemenea folosită într-un număr nedefinit de cazuri pentru funcționarea
centralelor de încălzire a gospodăriilor și a spațiilor publice sau economice.
 Energie electrică
Întregul teritoriu GAL este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic național prin liniile
electrice de înaltă tensiune LEA 110 KV. Rețeaua de joasă tensiune cu transformatoare aeriene
poziționată de-a lungul rețelelor stradale în localități aparține și este administrată de principalii furnizori
naționali ENEL România sau SC Electrica SA.
 Comunicații
Telecomunicațiile fixe sunt siguarte în toate localitățile aparținând teritoriul GAL, prin centrale telefonice
digitale aparținând furnizorului specializat Telecom. Telecomunicațiile mobile/ GSM sunt asigurate de
infrastructura și serviciile principalilor furnizori lanivel național: Orange, Vodafone, Cosmote.
 Categorii de construcții
Expansiunea intravilanului localităților teritoriului GAL se poate urmări și prin datele statistice ce urmăresc
evoluția numărului de locuințe nou construite:
CRITERIU
UM
2002
2011
2013
Locuinţe – Total
nr
9.888
10.279
10.315
Locuinţe - Proprietate publică
nr
553
269
269
Locuinţe - Proprietate privată
nr
9.335
10.010
10.046
Suprafaţa locuibilă – Total
m2 arie desf
422.469 523.801 527.330
Suprafaţa locuibilă - Proprietate publică
m2 arie desf
22.747
11.989
11.989
2
Suprafaţa locuibilă - Proprietate privată
m arie desf
399.722 511.812 515.341
Clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități)
nr.
16
25
24
2
Clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) m suprf. utila
1.770
3.306
3.674
23

mst – metrii steri/ valorile luate in calcul: < 10 mst ptr gospodării fără centrală și > 15 mst ptr gospodării cu centrală
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Clădiri rezidențiale pentru colectivități
Clădiri rezidențiale pentru colectivități
Clădiri administrative
Clădiri administrative
Hoteluri si cladiri similare
Hoteluri si cladiri similare
Clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amanuntul
Clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amanuntul
Alte clădiri
Alte clădiri

nr.
m suprf. utila
nr.
2
m suprf. utila
nr.
2
m suprf. utila
nr.
2
m suprf. utila
nr.
2
m suprf. utila
2

0
0
0
0
13
2.236
6
6.000
4
184

2
4.318
0
0
0
0
1
24
8
2.111

1
150
1.308
281
1
520
47
141
5
2.315

Deși numărul clădirilor noi (private) este în creștere, din păcate numărul clădirilor vechi reabilitate rămâne
în continuare mic deși se înregistrează o creștere a achizițiilor acestor tipuri de clădiri de către persoane
fizice din afara teritoriului.
Îngrijorătoare sunt valorile mici înregistrate în anii 2011-2013 față de 2002, a indicatorilor de monitorizare a
clădirilor cu funcții economice (agricultură, turism, comerț).
 Activități economice
Structura activităților economice după numărul de firme active este prezentată mai jos cu indicarea
evoluțiilor principalelor domenii de activitate:
CRITERIU
Total
Nomenclator CAEN - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Nomenclator CAEN - Silvicultură şi exploatare forestieră
Nomenclator CAEN - Alte activităţi extractive
Nomenclator CAEN - Industria alimentară
Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
şi a preparatelor farmaceutice
Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor textile
Nomenclator CAEN - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Nomenclator CAEN - Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Nomenclator CAEN - Industria metalurgică
Nomenclator CAEN - Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice
Nomenclator CAEN - Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - Fabricarea de mobilă
Nomenclator CAEN - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
n.c.a.
Nomenclator CAEN - Alte activităţi industriale n.c.a.
Nomenclator CAEN - Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor
Nomenclator CAEN - Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Nomenclator CAEN - Fabricarea echipamentelor electrice
Nomenclator CAEN - Colectarea, tratarea şi eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
Nomenclator CAEN - Construcţii de clădiri
Nomenclator CAEN - Lucrări de geniu civil

2011
206
12
7
0
5

Nr. intreprinderi
2013

235
29
15
3
6
-1
1
1
6
1

1

0

-1

3
1

3
2

0
1

9

9

0

0
1

1
1

1
0

1

0

-1

7

5

-2

4

4

0

2

3

1

0

1

1

2

2

0

0

1

1
0

3

3

0

9
0

11
1

2
1
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Nomenclator CAEN - Lucrări speciale de construcţii
Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului
cu autovehicule şi motociclete
Nomenclator CAEN - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - Transporturi terestre şi transporturi prin
conducte
Nomenclator CAEN - Activităţi de poştă şi de curier
Nomenclator CAEN - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Nomenclator CAEN - Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie
Nomenclator CAEN - Telecomunicaţii
Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii informatice
Nomenclator CAEN - Activităţi auxiliare pentru intermedieri
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
Nomenclator CAEN - Activităţi ale direcţiilor (centralelor),
birourilor administrative centralizate; activităţi de management
şi de consultanţă în management
Nomenclator CAEN - Activităţi de secretariat, servicii suport şi
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - Activităţi de arhitectură şi inginerie;
activităţi de testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Nomenclator CAEN - Tranzacţii imobiliare
Nomenclator CAEN - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru
clădiri
Nomenclator CAEN - Activităţi de editare
Nomenclator CAEN - Învăţământ
Nomenclator CAEN - Activităţi referitoare la sănătatea umană
Nomenclator CAEN - Activităţi veterinare
Nomenclator CAEN - Activităţi spotive, recreative şi distractive
Nomenclator CAEN - Alte activităţi de servicii

5

6

1

9

6

-3

10

10

0

56

64

8

17

22

5

0
8

1
6

1
-2

12

15

3

1
1

1
1

0
0

1

1

0

1

0

-1

0

1

1

2

5

3

4
1

6
1

2
0

4

4

0

1
1
2
2
1
0

1
1
2
2
3
1

0
0
0
0
2
1

Legendă:
+ Ramuri economice în creștere
- Ramuri economice în regres
Ramuri economice bazate pe valorificarea resurselor naturale sau culturale

 Agricultură
Se constată a creștere a numărului de firme cu activități în acest domeniu (+3):
Producția agricolă vegetală - Profilul producției agricole vegetale este unul mixt, în care se îmbină, în
principal, cultivarea cerealelor, a legumelor și fructelor, a plantelor tehnice (exista culturi de plante tehnicehamei, rapiță, floarea soarelui, soia), dar și a viței de vie.
Cereale - Nu exista o tradiție în cultivarea unui anumit tip de cereale. Soiurile indigene de cereale au fost
inlocuite cu soiuri importate, semintele folosite sunt de cele mai multe ori din comerț, soiuri care rezistă la
condițiile climatice în schimbare.
Legume - Zona prezintă o caracteristică – cultivarea rabarbărului, planta folosită în alimentație în special
pentru fabricarea gemului și siropului de rabarbăr. În comuna Nadeș există o plantație de rabarbăr. Zona de
cultură a rabarbărului nu se circumscrie exclusiv peste teritoriul GAL, această planta fiind cultivată în
Transilvania în zonele în care există/a existat populație de etnie germană.
Pomicultura - Există suprafețe însemnate de livezi de măr, prun. cireș, gutui.
Vita de vie - În Comuna Biertan din județul Sibiu, în satul Richiș există o tradiție în cultivarea viței de vie,
fapt care a adus o schimbare inclusiv in peisajul comunei, marea majoritate a dealurilor fiind terasate. Vinul
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produs odinioară la Richiș trebuia să îndeplinească trei condiţii: să fie nobil (doar soiuri nobile, nu şi hibrid),
să aibe un gust aspru, puternic şi să fie alb. La Richiş se cultiva Feteasca Regală, Pinot Gris, Riesling sau
Neuberger. Odată cu plecarea saşilor din sat şi depopularea acestuia, o mare parte a viilor au fost
abandonate. Chiar daca suprafețele sunt mult mai reduse decât în trecut se păstrează tradiția cultivării viței
de vie și a producerii vinului pentru consumul propriu.
Hamei - În comunele Daneș, Laslea și Saschiz se cultivă hamei pe suprafețe însemnate. În teritoriul GAL
Dealurile Tîrnavelor activează cel mai mare producător de hamei din țară – Moragroind SRL. În zona
Sighișoarei se cultivă soiurile Brewers Gold, un soi autohton, și Magnum, importat din Germania.
Procesarea produselor agricole - Producția locală este prelucrată în câteva unități de procesare aflate pe
teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, acestea valorificând însă doar o mică parte din potențialul agricol al
zonei.
Cereale: Majoritatea fermelor dețin mori de capacitate mică pentru realizarea furajelor și a mixurilor de
furaje. Nu există mori funcționale care să deservească comunitățile pentru producerea de făină pentru
consumul uman și animal.
Legume și fructe: Există în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor cinci puncte autorizate de procesare legume și
fructe, în Mălâncrav (Comuna Laslea) – procesare suc de mere certificate ecologic– SC Pro Mihai Eminescu
Trust SRL); Țopa (Albești) - procesator legume- fructe; Saschiz – 3 procesatori legume- fructe.
Plante tehnice: Există susprafețe importante cultivate cu hamei (2 operatori economici) în comunele
Laslea, Daneș și Saschiz. Cultivatorii de hamei sunt afiliați asociațiilor de profil, naționale și internaționale.
Lapte și preparate din lapte: Există în fiecare comună membră GAL centre de colectare comunitare a
laptelui. Producerea de brânzeturi din laptele local (de vaci, oi și capre) are loc la Sighișoara și la Brașov.
Marea majoritate a fermierilor mari au fost aprovizionați cu tancuri de colectare și răcire a laptelui de către
firmele procesatoare.
Procesareaalternativă a laptelui în brânzeturi se face la nivel de unitate (fermă, stână), aceste unități
nefiind autorizate sanitar-veterinar și din punct de vedere al siguranței alimentare.
Agricultura ecologică - În zonă există două unități care prelucrează fructe și legume certificate ecologic: la
Mălâncrav (comuna Laslea) și la Țopa (Albești). Există fermieri care au suprafețe de teren certificate
ecologic sau în conversie – în special livezi și plante de nutreț.
În urma analizării datelor disponibile, putem concluziona:
 Teritoriul GAL Dealurile are un potențial agricol ridicat, capabil atât să deservească nevoile locale cât și
să obțină un surplus pentru piețele mai îndepărtate
 Infrastructura de colectare, valorificare și procesare este deficitară, astfel, nivelul de prelucrare și
procesare al materiilor prime obținute nu ajunge să acopere nevoile comunităților din GAL
 Dezvoltarea fermelor ecologice este un indicator pentru calitățile deosebite de agro-mediu ale zonei
 Comuna Laslea poate deveni polul de creștere pe sectorul agricol pe teritoriul GAL-ului.Numărul de
animale a crescut la toate categoriile, există și forță de muncă disponibilă, tradițiile sunt păstrate, există
inițiative antreprenoriale, un brand local și exploatații diverse (mici, medii, mari).
 Silvicultură – Vânătoare
A doua resursă ca importanță a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, pădurea nu mai sprijină modelul
tradițional de dezvoltare local după cum arată datele de mai jos:
Indicator
Locuri de muncă
Suprafață păduri cu funcție prioritară
de producție a lemnului

UM
nr mediu
/ an

2010

2011

2012

2013

2014

60

60

61

61

61

ha

20.639

20.639

20.639

13.690

6.364
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Posibilitate anuală
Volum total de masă lemnoasă
recoltată anual - produse principale
produse secundare
tăieri de conservare
Pretul mediu/mc valorificat pe picior

m3

104.175

103.617

99.068

93.619

92.214

3

77.027

83.710

75.223

90.560

72.482

23.984

17.737

20.187

54,23 /
60,05
55,15 /
94,46
15.447

80,12 /
80,60
53,95 /
76,02
17.709

94,61 /
86,93
93,79 /
76,16
16.696

15.089
762
77,92 /
154,48
80,62 /
104
13.115

14.555
703
73,86 /
159,36
102,13 /
104
14.080

%

15

17

17

12

16

lei/m3

82.786

82.587

79.714

71.697

69.340

%

82

81

84

68

80

tone

3

2

1

4

8

%

30

20

20

40

30

ha

0,00

42,40

42,40

ha

750,40

750,40

750,40

445,60

445,60

%

5

5

5

5

5

ha

1.182,91

1.182,91

1.182,91

1.182,91

1.182,91

ha

15,10

15,10

15,10

15,10

15,10

ha

155,10

155,10

155,10

155,10

155,10

ha

7

6

11

16
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m /
categorie
de produs
lei/m

3

lei/m

3

fasonat
Volum masă lemnoasă achiziționat de
firme de pe teritoriul GAL

Volum masă lemnoasă achiziționat de
firme diin afara teritoriului GAL
Cantitate de produse accesorii
valorificată anual
Volum de masă lemnoasă procesată în
teritoriu (Sighișoara)
Suprafață păduri de interes științific și
de ocrotire a genofondului și
ecofondului forestier 1.5. a, f, g, h, k.
Suprafață păduri cu funcția de recreere
% păduri în bazinete cu risc de
inundații
Suprafață de paduri supusă
managementului de non-intervenție
(fără recoltare de masă lemnoasă)
Suprafeţe forestiere care conţin zone
cu biodiversitate ridicată, de
importanţă globală, regională sau
naţională – în cazul pădurilor
certificate identificate ca PVRC1
Suprafeţe forestiere cu ecosisteme
rare, ameninţate sau periclitate pe
categorii de habitate – în cazul
pădurilor certificate identificate ca
PVRC3
Suprafețe parcurse cu lucrări de
reconstructie ecologică

Infrastructura specifica pentru managementul resursei - acces, utilități, servicii - din construcțiile și
instalațiile de folosință cinegetică, considerând informațiile din fișele fondurilor, sărăriile și hrănitoarele
pentru cervide sunt cel mai bine reprezentate fiind și relativ uniform distribuite între gestionari.
Construcțiile realizate pentru facilitarea acțiunilor vânătorești, observatoarele acoperite (pentru mistreț și
probabil urs) și hochstand-urile, sunt de asemenea in număr mare însă ele nu sunt distribuite uniform pe
fondurile cinegetice. Din perspective atragerii de venituri din turism utilizarea acestor construcții este un
element important ce trebuie valorificat în parteneriat local. Unele hrănitoare, sărării, observatoare și
hochstand-uri pot fi folosite ca puncte de observație pentru turiști. Lipsa cabanelor/caselor de vânătoare
construite local sunt o deficiență, deoarece vânătorii vor căuta cazare în zone din afara GAL. Existența mai
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multor cabane ce ar putea fi deschise și altor categorii de turiști ar putea constitui elemente de dezvoltare a
infrastructurii turistice în zonă.
Tab. 6 Construcții și instalații de folosință cinegetică
Nades Boiu Biertan Laslea
Case
vânătoate
Cabane
vânătoare
Depozit hrana
Hrănitoare
cervide
Observatoare
acoperite
Hochstanduri

Cris

Apold

Adăpători
km poteci
vânătoare

Saschiz

Archita

Total

1

1

1

1

1

1

36

30

50

36

43

25

30

35

30

315

5

1

6

13

6

6

4

1

4

46

50

20

60

4

10

163

9

9

19

Scăldători
Sărării

Sighișoara

108

90

150

99

52

90

75

70

9

108

842
9

3

3

Câteva concluzii:
- Deși cu un mare potențial, domeniu silvic nu suține creșterea economică a localităților din teritoriu GAL
Dealurile Tîrnavelor, în primul rând prin exploatarea și valorificarea lemnului prin firme din exteriorul
zonei și ca urmare a cadrului legal de contractare a exploatării masei lemnoase din fondul forestier de
stat;
- Cantitativ, volumul de lemn exploatat nu asigură necesarul de consum al zonei;
- Nu există capacitate competitivă de exploatare și valorificare a masei lemnoase exploatate în economia
teritoriului;
- Silvicultura a început să sprijine prin categoriile de pădure cu rol de recreere, protecție, protejate –
domenii de dezvoltare durabilă (locuire, calitatea vieții, creșterea economică prin turism și meșteșugărit)
ale localităților din zonă.
- Vânătoarea, o activitate economică dar și recreativă, cu un potențial semnificativ afectată de starea
infrastructurii (utilizabilă și pentru turismul outdoor, eco) .
 Turism
Poziţionarea microregiunii Târnava Mare/Dealurile Târnavelor în „inima triunghiului săsesc” dintre Braşov,
Sighişoara şi Sibiu, face ca această zonă să devină o destinaţie importantă în contextul circuitului turistic
transilvănean şi permite accesul unui număr ridicat de vizitatori în zonă. Povestea Satelor Săseşti din
Transilvania devine tot mai cunoscută pe plan internaţional şi atrage tot mai mulţi vizitatori şi turişti.
Valoarea culturală a teritoriului și implicit creșterea numărului de turiști anual determină dezvoltarea
sectorului turistic din teritoriul GAL DT.
Infrastructura turistică din teritoriul GAL DT includea în anul 2013 un număr de 31unități de primire
turistică (capacitate totala de cazare 266 locuri), în principal pensiuni agroturistice -26, dar și 2 hoteluri, 2
moteluri și o tabără pentru copii (față de 7 unități de primire turistică înregistrate în anul 2011):
CRITERIU
UM
2002
2011
Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică
Total
nr.
2
7

2013
9
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Hoteluri
nr.
1
2
2
Moteluri
nr.
0
0
2
Pensiuni turistice
nr.
1
0
0
Pensiuni agroturistice
nr.
0
4
26
Tabere de elevi si prescolari
nr.
0
1
1
Capacitatea de cazare turistica existenta
Total
loc.
137
305
266
Hoteluri
loc.
69
123
64
Moteluri
loc.
0
0
35
Pensiuni turistice
loc.
68
0
0
Pensiuni agroturistice
loc.
23
112
97
Tabere de elevi si prescolari
loc.
0
70
70
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de primire turistică
Total
nr.loc-zile
47.041 43.928 51.838
Hoteluri
nr.loc-zile
26.623 13.940 14.600
Moteluri
nr.loc-zile
0
0
3834
Pensiuni turistice
nr.loc-zile
20.418 0
0
Pensiuni agroturistice
nr.loc-zile
0
28.028 33.404
Tabere de elevi si prescolari
nr.loc-zile
0
1960
0
Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri
Total
nr. pers.
5.996
8.429
5.199
Hoteluri
nr. pers.
4.933
818
946
Moteluri
nr. pers.
0
0
111
Pensiuni agroturistice
nr. pers.
0
7.611
4.142
Înnoptări în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri
Total
nr.
0
8.790
7.277
Hoteluri
nr.
8.464
1.071
1.079
Moteluri
nr.
0
0
147
Pensiuni agroturistice
nr.
0
7.719
6.051

Tipurile de turism practicate pe teritoriul GAL Dealurile Târnavelor sunt: de agrement, cultural, culinar,
rural, agroturismul, ecoturismul - activități ”outdoor”– cycling, călărie, etc. Infrastructura turistică este
subdezvoltată față de cererea turistică, necesitând îmbunătățiri sub aspectul creșterii numărului de locuri
de cazare prin construirea de agropensiuni noi și structuri de cazare care să se potrivească profilului
diverselor tipuri de turiști (ex. campinguri).
3.6. Resursele umane ale teritoriului GAL Dealurile Tarnavelor
 Populația
Populația stabilă a teritoriului GAL (conform INSSE 2011) este de 27.378 de locuitoriîn scădere cu 0,2% (57
persoane) față de populația stabilă declarată la recensământul din 2002.
Localitatea
Populatia
stabila

Albesti

Apold

Danes

Nades

Saschiz

Vanatori

Biertan

Laslea

5.345

2.892

4.874

2.484

1.965

3.901

2.590

3.327



%

27.378
29.437

-2.059

7,0%

Total RPL 2011
Total RPL 2002

Densitatea populației este de doar33,6 locuitori/km2 (față de 86 locuitori/km2,densitatea medie a populație
în județul Mureș sau de 69,2 locuitori/km2, în județul Sibiu). Structura pe sexe a populației este echilibrată:
13.766 femei (50,28%) și 13.612 bărbați (49,72%). Structura de vârstă a persoanelor cu domiciliul stabil în
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teritoriul GAL ne permite evaluareagrupurilor sociale reprezentative pentru dezvoltarea teritoriului și a
serviciilor lui de bază, astfel: copii (0 – 14 ani), reprezintă22,43% din populația GAL; tinerii (15 – 34 ani) 28,9
% din populația GAL care impreună cu adulții (35 – 64 ani) 35,78%,formează potențialul de forță de muncă
a teritoriului GAL (64,64%). Vârtsnicii cu nevoi speciale (65 – 85+ ani) reprezintă 12,93% din populația GAL.
3500
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Figură 2_Populația pe categorii de vârstă după domiciliu

Structura etnică a populației: români-17.142 pers. (62,6%), romi-5.387 pers. (19,7%), maghiari-2.666 pers.
(9,7%), germani-639 pers. (2,3%), altă etnie-26 pers (0,1%), informație indisponibilă-1518 pers. (5,5%),
indică ponderea în creștere a populației de etnie romă, minoritate confruntată cu problematicacomplexă a
riscului social.
Tabel 2_Structura etnică a populației teritoriului GALDealurile Tîrnavelor

Localitatea
A
ALBEȘTI
APOLD
DANEȘ
NADES
SASCHIZ
VÂNĂTORI
BIERTAN
LASLEA
Total

Etnia

Populația
stabilă

Romani

Maghiari

Romi

Germani

1
5.345
2.892
4.874
2.484
1.965
3.901
2.590
3.327
27.378
94,4%

2
3.306
2.039
3.614
1.361
1.617
1.399
1.854
1.952
17.142
62,6%

3
1.077
81
105
491
41
746
91
34
2.666
9,7%

4
704
633
816
457
176
1.168
450
983
5.387
19,7%

6
17
41
129
33
60
*
112
245
637
2,3%

 Educație
La nivelul anului 2011, în teritoriul GAL DT funcționau un număr de 8 unități școlare, câte una/comună,
având o populație școlară de 3.816 elevi și personal didactic în număr de 284 de persoane. Se remarcă o
tendință de scădere anuală a numărului de elevi. Infrastructura fizică educațională se prezenta astfel: 176
de săli de clasă, 20 de laboratoare școlare, 2 terenuri de sport și 372 de pc-uri.Pregătirea profesională a
agricultorilor, a administratorilor de ferme este asigurată de furnizori de formare profesională din afara
teritoriului GAL (Camerele Agricole Județene/OJCA, ONG-uri, SRL-uri) în general prin programe de formare
profesională organizate în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.
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CRITERIU

UM

2002

2011

2013

Unitatile scolare - Total

nr.

8

9

Unitatile scolare - Prescolar

nr.

2

3

Unitatile scolare - Primar si gimnazial (inclusiv special)

nr.

8

9

Populaţia şcolară - Total

nr. pers.

4.638

3.816

3.776

Populaţia şcolară - Copii inscrisi in gradinite
Populaţia şcolară - Elevi inscrisi in invatamantul
preuniversitar

nr. pers.

1.154

1.126

933

nr. pers.

3.484

2.690

2.843

Populaţia şcolară - Elevi inscrisi in invatamantul primar
si gimnazial (inclusiv invatamantul special)

nr. pers.

3.484

2.690

2.843

Populaţia şcolară - Elevi inscrisi in invatamantul primar
(inclusiv invatamantul special)

nr. pers.

2.015

1.550

1.706

Populaţia şcolară - Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial (inclusiv invatamantul special)

nr. pers.

1.469

1.140

1.137

Absolventi - Total

nr. pers.

150

219

174

Absolventi - Primar si gimnazial (inclusiv special)

nr. pers.

150

219

174

Absolventi - Gimnazial

nr. pers.

150

171

155

Personalul didactic - Total

nr. pers.

306

284

276

Personalul didactic - Invatamant prescolar

nr. pers.

59

59

50

nr. pers.

247

225

226

nr. pers.

116

96

111

nr. pers.

131

129

115

Sali de clasa si cabinete scolare - Total

nr.

183

176

168

Laboratoare scolare - Total

nr.

13

20

20

Sali de gimnastica - Total

nr.

0

6

8

Numarul PC-urilor - Total

nr.

0

372

328

Terenuri de sport - Total

nr.

0

2

2

Personalul din învățământ:

Personalul didactic - Invatamant primar si gimnazial
(inclusiv invatamantul special)
Personalul didactic - Invatamant primar (inclusiv
invatamantul special)
Personalul didactic - Invatamant gimnazial (inclusiv
invatamantul special)

 Sănătate – asistență socială
Infrastructura medicală de pe teritoriul GAL DT este deficitară. În anul 2011 erau înregistrate un număr de
16 cabinete medicale de familie, 2 cabinete stomatologice și 6 farmacii.Personalul medical era compus din
6 medici, 14 medici de familie, 4 stomatologi, 4 farmaciști și 20 de persoane personal sanitar mediu.
Personalul și dotările existente sunt insuficiente pentru a satisface nevoile locuitorilor, mai ales a celor din
satele aparținătoare comunelor GAL Dealurile Tîrnavelor:
CRITERIU
Cabinete medicale de medicina generala
Cabinete medicale de medicina generala
Cabinete medicale de familie
Cabinete medicale de familie

Total
private
Total
publica

UM
nr.
nr.
nr.
nr.

2002
1
1
0
0

2011
0
0
16
13

2013
0
0
16
4
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Cabinete medicale de familie
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice
Farmacii
Farmacii
Puncte farmaceutice
Puncte farmaceutice

private
Total
publice
private
Total
private
Total
private

nr.
nr.

0
0
0
0
2
2
1
1

3
2
2
0
6
6
0
0

2011
6
0
6
14
11
3
4
4
0
4
20
15
5
48

2013
13
0
13
19
9
10
5
2
3
3
18
3
15
58

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

12
7
4
3
4
4
2
2

Personal medical:
CRITERIU
Medici
Medici
Medici
Medici de familie
Medici de familie
Medici de familie
Stomatologi
Stomatologi
Stomatologi
Farmacisti
Personal sanitar mediu
Personal sanitar mediu
Personal sanitar mediu

Total
publica
privata
Total
publica
privata
Total
publica
privata
privata
Total
publica
privata
Total

UM
nr.
pers.
pers.
nr.
pers.
pers.
nr.
pers.
pers.
pers.
nr.
pers.
pers.
nr.

2002
1
0
1
0
0
0
2
2
0
2
26
25
1
31

Beneficiarii de servicii sociale sunt în principal vârstnicii, persoanele cu dizabilități și copiii, prin programe
de asistență la domiciliu, case de tip familial, centre pentru îngrijirea vârstnicilor. Infrastructura de servicii
sociale primare sau specializateeste subdezvoltată, chiar dacă teritoriul se confruntă cu situații de risc social
precum: analfabetism, abandonul școlar, lipsa educaţieiigienico-sanitare, violență domestică, nivel de
venituri scăzut - șomaj, condiții precare de locuire în special pentru grupuri sociale defavorizate: copii –
tineri, femei, vârstnici, cu deosebire celor aparținând minorității rome. Comunele Nadeș, Saschiz și
Vânători au o valoare a coeficientului IDUL sub 55.
 Forța de muncă:
Atractivitatea pieței muncii locale a scăzut considerabil. Cea mai importantă slăbiciune a teritoriului GAL
Dealurile Tîrnavelor identificată în cadrul atelierelor de planificare a fost îmbătrânirea forței de muncă
ocupate. Datele statistice confirmă scăderea cu 3,5% a forței de muncă angajate înteritoriul GAL între anii
2011 și 2013. Cele mai afectate ramuri economice sunt ”Hotelurile ” cu o pierdere de 43 de locuri de muncă
dar care se regăsesc în domeniul restaurantelor și a altor servicii de alimentație (+46), urmată de industria
construcțiilor metalice (-41 de locuri de muncă).

CRITERIU
Total

Nr. angajați_Forta de munca
2011
2013


1.935

1.867

-68

-3,5%

Nomenclator CAEN - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

57

62

5

9%

Nomenclator CAEN - Silvicultură şi exploatare forestieră

32

39

7

22%

47

Nomenclator CAEN - Alte activităţi extractive

0

3

3

-

Nomenclator CAEN - Industria alimentară

53

52

-1

-2%

Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
şi a preparatelor farmaceutice

14

2

-12

-86%

Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor textile

188

167

-21

-11%

Nomenclator CAEN - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

3

12

9

300%

Nomenclator CAEN - Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

54

74

20

37%

Nomenclator CAEN - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

0

1

1

-

Nomenclator CAEN - Industria metalurgică

1

2

1

100%

0

0

0

-

83

42

-41

-49%

60

44

-16

-27%

0

1

1

-

50

56

6

-

2

12

10

500%

0

21

21

-

0

289

289

-

46

63

17

37%

Nomenclator CAEN - Construcţii de clădiri

32

34

2

6%

Nomenclator CAEN - Lucrări de geniu civil

0

1

1

-

Nomenclator CAEN - Lucrări speciale de construcţii

21

24

3

14%

14

7

-7

-50%

32

36

4

13%

296

291

-5

-2%

77

152

75

97%

Nomenclator CAEN - Activităţi de poştă şi de curier

0

1

1

-

Nomenclator CAEN - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

50

7

-43

-86%

Nomenclator CAEN - Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie

48

94

46

96%

Nomenclator CAEN - Telecomunicaţii

23

32

9

39%

Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii informatice
Nomenclator CAEN - Activităţi auxiliare pentru intermedieri
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
Nomenclator CAEN - Activităţi ale direcţiilor (centralelor),
birourilor administrative centralizate; activităţi de management
şi de consultanţă în management

0

1

1

-

0

1

1

-

1

0

-1

100%

Nomenclator CAEN - Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice
Nomenclator CAEN - Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - Fabricarea de mobilă
Nomenclator CAEN - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
n.c.a.
Nomenclator CAEN - Alte activităţi industriale n.c.a.
Nomenclator CAEN - Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor
Nomenclator CAEN - Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Nomenclator CAEN - Fabricarea echipamentelor electrice
Nomenclator CAEN - Colectarea, tratarea şi eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului
cu autovehicule şi motociclete
Nomenclator CAEN - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - Transporturi terestre şi transporturi prin
conducte
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Nomenclator CAEN - Activităţi de secretariat, servicii suport şi
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - Activităţi de arhitectură şi inginerie;
activităţi de testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii privind forţa de muncă

0

5

5

-

4

6

2

50%

7

11

4

57%

Nomenclator CAEN - Tranzacţii imobiliare

2

1

-1

-50%

Nomenclator CAEN - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru
clădiri

5

3

-2

-40%

Nomenclator CAEN - Activităţi de editare

0

0

0

-

Nomenclator CAEN - Învăţământ

3

3

0

0%

Nomenclator CAEN - Activităţi referitoare la sănătatea umană

6

5

-1

-17%

Nomenclator CAEN - Activităţi veterinare

4

4

0

0%

Nomenclator CAEN - Activităţi spotive, recreative şi distractive

0

0

0

-

Nomenclator CAEN - Alte activităţi de servicii

0

0

0

-

Surprinzător, activitățile economice tradiționale înregistrează creșteri delocuri de muncă: agricultură și
silvicultura (+12); prelucrarea lemnului și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+29). Cea mai mare
creștere a pieței muncii se datorează investițiilor strategice (+ 289 de locuri de muncă în fabricarea de
echipamente electrice).
Serviciile (implicit locurile de muncă cu o calificare ridicată) înregistrează ușoare creșteri a numărului
locurilor de muncă.
3.7. Resursele sociale ale teritoriului GAL Dealurile Tarnavelor
Cele opt administrații publice locale ale teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor se confruntă cu probleme
privind capacitatea administrativă scăzută de dezvoltare locală și pentru furnizarea serviciilor pentru
populație (inclusiv IT). ONG-urile sunt numeroase, dar marea majoritate ori nu sunt funcționale, ori n-au
reprezentativitate, ori nu au capacitatea de a-și susține activ scopul înființării. Capacitatea acestora trebuie
sprijinită, pentru realizarea unui impact asupra calității vieții locuitorilor, dezvoltării teritoriului GAL DT.
Responsabilitatea socială a mediului de afaceri este redusă, existând un număr redus de firme în teritoriu
(206 – anul 2011), cu un număr mic de angajați (1935 – anul 2011). Satele săseşti din zona Târnava
Mare/Dealurile Târnavelor erau renumite până în secolul XX pentru organizarea lor socială și profesională.
Locuitorii erau organizați în vecinătăți, iar diverșii meşteşugari (olari, cojocari, dogari, tâmplari, ţesătorie şi
broderie, zugravi-tecuitori, fierari, etc) erau organizați în bresle. Centralizarea decizională administrativă a
ultimelor decenii ale secolului trecut, pierderea valorilor sociale prin migrarea sașilor și prin promovarea
media a unor modele în opoziție cu cele tradiționale au condus la pasivitate și scepticism civic. Întrajutorarea și implicarea civică se restrânge la cercul familiei extinse și al vecinătății.
Parteneriatele au apărut condiționate de criteriile de eligibilitate ale surselor de finanțare nerambursabilă.
În timp acestea au condus la rețele de cooperare civice în domeniul agricol și al patrimoniului cultural și
natural. Cea mai importantă și reprezentativă structură partenerială dedicată dezvoltării teritoriului GAL
este Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Dealurile Tîrnavelor”, înființată în anul 2007 pe baza principiilor
LEADER, de către reprezentanți ai autorităților locale, societății civile și ai mediului de afaceri din zonă.
Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor” s-a constituit ca parteneriat public – privat în 2007
în accepțiunea programului LEADER, membrii fondatori dispunând de resurse umane, logistice și expertiză
pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală. Până în prezent, s-au operat două modificări ale
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componenței parteneriatului: atât prin renunțarea unora dintre membrii care fie nu mai aveau activitatea,
fie și-au schimbat statutul juridic, cât și prin cooptarea de noi membrii care și-au manifestat dorința și
interesul de a sprijini dezvoltarea socio-economică și culturală a zonei.
GAL Dealurile Tîrnavelor cuprinde la ora actuală 47 de parteneri, din care: 8 uat-uri/parteneri publici, 21 de
reprezentanți ai mediului privat ( din care 8 SRL-uri, 6 PFA-uri, 5 II-uri 1 asociație familială și 1 cooperativă
agricolă) și 18 ONG-uri: asociații și fundații. Parteneriatul nu include nici o persoană fizică (fără
personalitate juridică) – după cum reiese și din Anexa 3 la SDL- Componența parteneriatului.
Asociația își desfășoară activitatea în baza prevederilor Statutului și a unui Regulament de Organizare și
Funcționare aprobat prin Hotărâre AGA . Organele de conducere sunt Adunarea Generală a Asociaților (din
care fac parte toți cei 47 de membrii) și Consiliul Director (format din 7 membrii, din care trei reprezintă,
prin personal de execuție, comunele membre în GAL DT). Forul decizional privind proiectele selectate
pentru finanțare prin intermediul Strategiei de dezvoltare locală – LEADER este Comitetul de Selecție,
format din 11 membrii (prezentat în cap. XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în
cadrul SDL).
Interesele și cultura minorităților etnice din teritoriu sunt reprezentate, în cadrul parteneriatului de către
Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara și de Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis
Egyesulet, însă parteneriatul cuprinde și alte organizații ai căror reprezentanți legali sunt etnici germani și
maghiari (minorități cu tradiție în această zonă), cum sunt: Asociația Agriculturilor Maghiari din România –
filiala Albești, Asociația Familială Klusch Frederic, Gherghiceanu Gerda PFA și Fernolend Walther PFA.
O pondere importantă în cadrul parteneriatului o au organizațiile neguvernamentale, cu activitate în
domenii diverse:
- Agricol: Asociația Crescătorilor de Taurine – filiala Vînători, Asociația Agricultorilor Maghiari din
România – filiala Albești, Asociația pentru Promovarea valorilor profesionale și tehnologice în
agricultură și dezvoltare rurală, Asociația Apicolă Valea Târnavelor
- Mediu: Fundația ADEPT Transilvania, Asociația EcoTransilvania, ProPark- Fundația pentru Arii Protejate
- Cultură/folclor: Asociația folclorică Românașul, Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara, Asociația
ProBiertan, Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis Egyesulet
- Sport: Asociația Sportivă Gaz Metan Daneș
- Social: Asociația medical creștină Lukas spital Laslea, Asociația CasApold, Asociația Speranța Gemina
- Turism: Asociația de turism Târnava Mare
- Asociație de femei: Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz
- Asociație de tineret: Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz
Sectorul privat este reprezentat în cea mai mare proporție de de microîntreprinderi și întreprinderi mici din
domeniul agricol (agricultura fiind un sector prioritar de dezvoltare a teritoriului GAL DT), dar și alte
domenii sunt reprezentate, astfel:
- Agricol (inclusiv procesare): SC Tomis Prodcomimpex SRL, Suciu Lucian II, SC BTA SRL, Dalmasso Maria
Anca II, Burlea Olimpiu PFA,Stroian Zaharie PFA, SC Izolații Tip Niță SRL, Iosif Mihai II, Cooperativa
Agricolă Fermierul Transilvănean, Hârșan Dumitru II, Cismaș Tincuța Corina II, SC Sebal SRL
- Mediu/protecția mediului: Popa Răzvan Daniel PFA
- Prelucrarea lemnului (tâmplărie/dulgherie): Asociația Familială Klusch Frederic
- Comerț: SC Miarom Comind SRL
- Turism:SC Silvagra SRL, Gherghiceanu Gerda PFA, Fernolend Walther PFA, SC Cartref Saschiz SRL, SC
Kyzd SRL, Neagu S.E. Elena PFA
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Dintre entitățile enumerate, cele care provin din afara teritoriului LEADER sunt în număr de șase – o parte
sunt membrii fondatori iar o parte au fost acceptați ulterior în parteneriat de către AGA întrucât expertiza și
experiența lor în domeniile în care își desfășoară activitatea sunt atu-uri care contribuie la realizarea și
implementarea Strategiei de dezvoltare locală. Este vorba despre:
- ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, cu sediul în loc. Brașov – ONG recunoscut la nivel național și
internațional pentru proiectele derulate în scopul valorizării corecte a resurselor naturale din
ariiprotejate: situri Natura 2000, ș.a. GAL Dealurile Tîrnavelor și fundația ProPark au încheiat un
parteneriat pentru elaborarea SDL: cu accent pe culegerea datelor prin chestionare pentru analiza
diagnostic și SWOT în ce privește resursele naturale din teritoriu și desfășurarea grupurilor de lucru
tematice: agricultură(sol), silvicultură (păduri), ape, vânătoare (faună cinegetică) și planificare
strategică
- Gherghiceanu Gerda PFA cu sediul în sat Viscri, comuna Bunești, județul Brașov – membru fondator,
susține activitățile de turism și punere în valoare a produselor locale, participă la toate întrunirile AGA
- Fernolend Walther PFA cu sediul în sat Viscri, comuna Bunești, județul Brașov , membru fondator,
susține activitățile de turism și punere în valoare a produselor locale, participă la toate întrunirile AGA
- Popa Răzvan Daniel PFA , cu sediul în loc. Mediaș, județul Sibiu– biolog, expert dezvoltare rurală,
membru în Comitetul de Selecție în perioada anterioară de finanțare a SDL, implicat activ înrealizarea și
susținerea prezentărilor privind introducerea acțiunilor de mediu în proiectele depuse prin intermediul
SDL, la grupurile de lucru și la întrunirile publice
- Asociația de Turism Târnava Mare , cu sediul în loc. Sighișoara, județul Mureș –implementează proiecte
în domeniul turismului (activități și servicii) în întreaga zonă, turismul fiind un alt domeniu prioritar de
dezvoltare a teritoriului GAL DT. (municipiul Sighișoara- deși este un pol de dezvoltare socio- economică
a zonei- nu a putut fi inclus în parteneriat din cauza că are peste 20.000 de locuitori)
- Forumul Democrat al Gemanilor Sighișoara – principalul catalizator și coordonator al activităților de
punere în valoare a culturii etnicilor sași, cu activitate intensă în comunele membre GAL Dealurile
Tîrnavelor
 Patrimoniul cultural:
Patrimoniul construit - teritoriul GAL găzduieşte două situri înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO
cu două biserici fortificate, în localităţile Saschiz şi Biertan. Pe lângă acestea, zona este renumită pentru
bisericile fortificate monumente istorice, cetăţile de refugiu şi conace construite atât in stil arhitectural
săsesc cât şi maghiar, dovadă a multietnicităţii care caracterizează această zonă. Comunele din GAL
Dealurile Târnavelor se confruntă cu situaţii în care monumente istorice de categoría A sau B sunt în stare
de degradare continuă.Teritoriul însumează un număr de 90 monumente înscrise în Lista Monumentelor
Istorice (4 obiective de categorie A Unesco, 53 obiective A, 29 obiective B și alte 4 obiective). Pe lângă
acestea, există nenumărate clădiri pe care comunitățile locale le recunosc ca făcând parte din patrimoniul
local, chiar dacă acestea nu sunt clasificate ca obiective de patrimoniu. Marea majoritate a acestora se află
în proprietatea persoanelor fizice cu venituri limitate, implicit într-o stare de degradare care afectează
calitatea vieții locuitorilor și aspectul tradițional, atractivitatea turistică a satelor.
Categorii
monumente
A Unesco
A
B
Altele
Total

Albești

Apold

4
2

13
5

6

18

Daneș
7
2
1
10

Nadeș
7
1
1
9

Saschiz
4
4
2
10

Vanatori
1
2
1
4

Biertan
2
12
6
20

Laslea

Total

3
9
1
13

4
53
29
4
90

Patrimoniu imaterial - întregul calendar anual de evenimente laice și religioase era organizat și aplicat cu
implicarea organizată a întregii comunități. Folclorul specific, valorile și tradițiile cooperării interetnice au
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dispărut odată cu plecarea populaţiei de etniegermană, însă există iniţative izolate în teritoriu pentru
revitalizarea lor.
3.8. Resursele financiare ale teritoriului GAL Dealurile Tarnavelor
Evoluția cifrei de afaceri a diferitelor activități economice desfășurate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
oferă indicii importante cu privire la potenșialul de dezvoltare, creștere economică de teritoriului pe baza
resurselor propri. Astfel din datele prezentate în tabelul de mai jos:
Cifra afaceri
CRITERIU

2011

2013



%

Total

120.955.629

253.289.208

132.333.579

209,4%

Nomenclator CAEN - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

5.878.064

7.849.266

1.971.202

133,5%

Nomenclator CAEN - Silvicultură şi exploatare forestieră

3.033.111

4.564.855

1.531.744

150,5%

0

51.239

51.239

-

5.418.245

7.025.661

1.607.416

129,7%

703.360

263.701

-439.659

37,5%

7.335.701

7.148.989

-186.712

97,5%

486.126

423.286

-62.840

87,1%

7.439.408

7.377.875

-61.533

99,2%

0

4.152

4.152

-

78.017

79.158

1.141

101,5%

34.341

0

-34.341

0,0%

4.501.542

3.757.974

-743.568

83,5%

2.112.448

1.984.335

-128.113

93,9%

1.572.955

7.311.184

5.738.229

464,8%

0

3.634

3.634

-

94.531

1.771.500

1.676.969

1874,0%

0

1.019.440

1.019.440

-

0

117.271.218

117.271.218

-

9.239.444

8.687.687

-551.757

94,0%

1.420.266

2.387.344

967.078

168,1%

0

31.016

31.016

-

1.701.657

1.932.770

231.113

113,6%

13.059.912

1.288.764

-11.771.148

9,9%

3.068.898

4.828.094

1.759.196

157,3%

Nomenclator CAEN - Alte activităţi extractive
Nomenclator CAEN - Industria alimentară
Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice
Nomenclator CAEN - Fabricarea produselor textile
Nomenclator CAEN - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Nomenclator CAEN - Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie
Nomenclator CAEN - Industria metalurgică
Nomenclator CAEN - Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice
Nomenclator CAEN - Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - Fabricarea de mobilă
Nomenclator CAEN - Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a.
Nomenclator CAEN - Alte activităţi industriale n.c.a.
Nomenclator CAEN - Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor
Nomenclator CAEN - Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Nomenclator CAEN - Fabricarea echipamentelor electrice
Nomenclator CAEN - Colectarea, tratarea şi eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile
Nomenclator CAEN - Construcţii de clădiri
Nomenclator CAEN - Lucrări de geniu civil
Nomenclator CAEN - Lucrări speciale de construcţii
Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor
Nomenclator CAEN - Comerţ cu ridicata cu excepţia
comerţului cu autovehicule şi motociclete
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Nomenclator CAEN - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - Transporturi terestre şi transporturi
prin conducte
Nomenclator CAEN - Activităţi de poştă şi de curier

28.885.177

30.668.482

1.783.305

106,2%

14.778.615

24.203.775

9.425.160

163,8%

0

13.300

13.300

-

Nomenclator CAEN - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

2.032.087

206.926

-1.825.161

10,2%

Nomenclator CAEN - Restaurante şi alte activităţi de servicii
de alimentaţie

2.326.098

4.436.230

2.110.132

190,7%

Nomenclator CAEN - Telecomunicaţii

3.401.446

4.013.811

612.365

118,0%

4.484

0

-4.484

0,0%

12.139

35.387

23.248

291,5%

16.137

0

-16.137

0,0%

0

140.403

140.403

-

121.752

274.639

152.887

225,6%

997.714

1.303.690

305.976

130,7%

92.008

47.484

-44.524

51,6%

274.196

256.043

-18.153

93,4%

4.004

4.173

169

104,2%

65.446

46.731

-18.715

71,4%

394.747

286.614

-108.133

72,6%

369.238

264.137

-105.101

71,5%

2.315

24.241

21.926

1047,1%

0

9.857

9.857

-

Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii informatice
Nomenclator CAEN - Activităţi auxiliare pentru intermedieri
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
Nomenclator CAEN - Activităţi ale direcţiilor (centralelor),
birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management
Nomenclator CAEN - Activităţi de secretariat, servicii suport
şi alte activităţi de servicii prestate în principal
întreprinderilor
Nomenclator CAEN - Activităţi de arhitectură şi inginerie;
activităţi de testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - Activităţi de servicii privind forţa de
muncă
Nomenclator CAEN - Tranzacţii imobiliare
Nomenclator CAEN - Activităţi de peisagistică şi servicii
pentru clădiri
Nomenclator CAEN - Activităţi de editare
Nomenclator CAEN - Învăţământ
Nomenclator CAEN - Activităţi referitoare la sănătatea
umană
Nomenclator CAEN - Activităţi veterinare
Nomenclator CAEN - Activităţi spotive, recreative şi
distractive
Nomenclator CAEN - Alte activităţi de servicii
unde:
+ Ramuri economice în creștere
- Ramuri economice în regres general

Ramuri economice bazate pe valorificarea resurselor naturale sau culturale

Se pot trage câteva concluzii:
- Activitățile economice tradiționale (agricultura, silvicultura - vânătoarea) își conservă capacitatea de a
crea venituri/ proifturi, chiar și în condițiile unor performanțe tehnologice și competivități reduse, a
valorificării durabile parțiale a potențialului natural zonal;
- Sectorul secundar – industrial, bazat pe noi investiții strategice în zonă, nunumai că a creat cele mai multe
locuri de muncă dar furnizează și cele mai mari venituri (cifră de afaceri): fabricarea echipamentelor
electrice, mașini, utilaje, autovehicule, etc;
- Sectorul terțiar beneficiază de creșterea cifrei de afaceri în domeniile transport, restaurante şi alte
activităţi de servicii de alimentaţie – care pot fi susținute prin creșterea/ dezvoltarea rețelelor de utilități ce
tranzitează zona dar și a turismului de trafic;
- Surpirnzătoar, comerțul cu amănuntul și hoteluri și alte servicii de cazare, înregistrează cea mai mare
scădere a cifrei de afaceri – situație posibilă în absența unei abordări integrate, strategice a turismului
zonei, în pofida avantajelor competitive nete pe care le are teritoriul GAL.
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3.9. Analiza SWOT – Arborele problemelor resurselor naturale
Datele prezentate în analiza diagnostic a fiecărui tip de resursă a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, pot fi
sintetizate în următoarea structură de tip SWOT:
Analiza mediului intern (al domeniului analizat – teritoriul GAL)
Resurse
Naturale

Fizice

Puncte tari (+)
- Situri Natura 2000 : 2 SPA (64,0 % din teritoriul
GAL), 4 SCI (74,8 % din teritoriul GAL) - Suprafete
mari cu habitate mozaicate și diversitate mare de
specii, inclusive mamifere si pasari (Grad ridicat de
biodiversitate și valoare mare a serviciilor
furnizate):
- Cursuri naturale de apa cu paduri ripariene starea corpurilor de apă buna si foarte buna;
- Terenuri degradate impădurite;
- Terenuri agricole cu valoare ridicata (67,22% din
teritoriul GAL clasificat HNV) – grad mare de
aprovizionare cu microorganisme a solurilor –
productivitati si produse agricole de calitate:
- rase de animale domestice traditionale
- culturi traditionale: legume traditionale (rubarba),
leguminoase perene (ardei Rosu de Transilvania),
arbusti fructiferi (catina, aronia);
- Favorabilitate pentru culture horticole: pomi
fructiferi, vita de vie, hamei, sfecla de zahar,
ghizdei, sparceta …;
- zone melifere curate,
- plante medicinale,
- Numeroase obiective culturale de patrimoniu în
zone natural protejate;
- Calitatea vietii ridicata dpdv a cadrului natural si
cultural.

- Accesibilitate auto și CF buna a zonei dinspre
principalele centre urbane: Brasov, Sibiu, Tg.
Mures inspre centrul zonei: Sighisoara;
- Infrastructura de acces intre localitati, forestiera,
agricolă, trasee tursitice – biciclete.
- Utilităti publice: energie electrică și comunicații;
- Inițierea proceselor de dezvoltare – modernizare
sistemelor locale de apa – canal (uzina de apa
Albesti, proiecte de infrastructura) si deșeuri
(demararea crearii sistem judetean integrat);
- Exemple de transferuri tehnologice și de know
how în agricultură (ferme biodinamice, ecologice,
exploatatii moderne), silvicultură (utilaje, sisteme

Puncte slabe (-)
- Deteriorarea stării resurselor natural zonale –
surse tradiționale de dezvoltare locală;
- Constrângeri naturale: reducerea regimului hidric
(secetă prelungită) – lipsa apei pentru consum
pentru perioade semnificative , fenomene
naturale extreme (doborâturi 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, păsunatul în fond
forestier, braconaj, cîini hoinari, ciobănești fără
jujeu, substanțe chimice nocive utilizate în
agricultura intensivă, tulburarea liniștii faunei
(transport motorizat off road, turism
necontrolat), diminuarea/ dispariția vegetației
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 photography”,
vânătoarea nu este considerat serviciu turistic se vânează mai multe exemplare cu același
vânător în defavoarea atragerii mai multor
vânători);
- Calitatea scăzută a trofeelor cinegetice;
- Risipa de apa menajera si uz casnic;
- Obiective de patrimoniu naturale și culturale
nevalorificate turistic/ trasee turistice tematice
identificate neamenajate sau amenajate dar
neîntreținute;
- Starea deficitară actuală a infrastructurii de apă
potabilă – canal și abordarea ineficientă, locală a
managementului acestei structuri afectând
dezvoltarea zonei: social (asupra standardului
de viață al locuitorilor), economic (turism, etc) și
de mediu.
- Infrastructură de apă învechită și nefuncțională
în unele localităț/ sursa de apa din puturi locale/
in timp ce uzina de apă – Sighisoara
functioneazăla 30% din capacitate;
- Lipsa majoritara a canalizarii/ colectarea apelor
uzate si pluviale in comun prin rigole de
suprafata);
- Poluarea apei (suprafta si 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
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GIS),
- Orientarea centrelor mestesugaresti traditionale
sau a procesatorilor de resurse naturale locale
spre produse moderne (ex.panouri izolatoare de
lana);
- Numarul si valoarea obiectivelor de patrimoniu
cultural;
- Infrastructura sociala cultural – religioasa a zonei;
- Existenta spatiilor disponibile pentru extinderea
infrastructurii cu rol social;
- Existența structurilor (diverse) de cazare turistică
în fiecare sat,
- Numărul si diversitatea traseelor tematice
identificate,

-

-

-

-

-

-

Umane

- Multietnicitate, diversitatea cultelor religioase;
- Proportie mare a populatiei active (57% - 20/64 de
ani) si a populatiei tinere (30% - 0/19 ani);
- Infrastructura scolara si corpul didactic din zona si
liceul cu profil agricol din Sighisoara;
- Nr. absoventilor de invatamant superior, in
crestere
- Formatori/ cursuri de formare profesionala în
domeniul turismului si al restaurarii obiectivelor
de patrimoniu/meserii traditionale;
- Personalul de specialitate din domeniile agricol si
silvic, al operatorilor privati de apa,
- Exemple de metode moderne de management al
resursei umane (agricultura – cursuri de calificare
platite de firma, turism – carduri de fidelizare, etc)
- Cabinete medicale umane si veterinare si farmacii
in fiecare comuna;

-

-

-

-

-

-

-

reparații - întreținere, lipsa sistemelor de irigații,
servicii profesionale de sprijin: antreprenorial, de
marketing, tehnologic, etc;
Infrastructură cinegetică învechită, potrivită doar
pentru vâ nătoare nu și pentru activități turistice
complementare;
Nereglementarea sau absența controlului
transportului motorizat în zonele silvice, de
ptarimoniu natural protejat;
Exploatații agricole familiale de subzistență, în
majoritatea lor – cu clădiri agricole în paragină;
Extinderea nerațională a intravilanului
localităților;
Exploatațiile silvice efectuate majoritar de firme
externe zonei;
Număr scăzut de locuri de munca durabile în
domeniile tradiționale de dezvoltare locală:
agricultură, silvicultură, turism;
Semnalizare și facilități turistice (informare,
consiliere, parcări, curățenie - igienă, acces,
intervenții medicale, etc) majoritar precare,
insuficiente, neadecvate;
Capacitate și calitate redusă a spașiilor și
serviciilor turistice în localitățile cu obiective
culturale și naturale de patrimoniu;
Intervenții ”nefericite” în amenjarea caselor
tradiționale;
Lipsa materialelor de construcții necesare
restaurării adecvate a caselor tradiționale;
Patrimoniul mobil identificat și promovat,
disproporționat comparativ cu patrimoniul
construit;
Infrastructură educațională neperformantă, cu
programe neadaptate domeniilor strategice de
dezvoltare locală (agricol, silvic, turistic, ecologic,
cultural - civic, antreprenorial, etc)/ grădinițe
insuficiente (Saeș), nemodernizate;
Absența serviciilor educaționale extrașcolare, in
sau nonformale adaptate grupurilor sociale
defavorizate;
Rata scăzută de promovabilitate școlară/
absenteism si abandon - rata analfabetismului(
3,78%) fata de media pe tara (1,36%);.
Oferta de servicii de formare, perfecționare,
specializare profesională redusă la proiectele
ONGurilor active la nivel local;
Lipsa parteneriatelor educaționale (public –
private), a furnizorilor/ centrelor locale de
formare profesională (4 din 7 UAT) pentru
cercetare aplicativă - dezvoltare - inovare;
Forța de muncă activă (calificată, angajată legal)
îmbătrânită, în scădere ;
Absolventi de scolilor profesionale/ grupurilor
scolare fara cunostinte practice temeinice;
Lipsa personalului calificat în domenii noi, fără
specific traditional rural (ghizi turistici,
antreprenori, analize - proiectare – cercetare –
consultanță, automatizări, IT&C, etc);
Lipsa de atractivitate a locurilor de muncă în
agricultură;
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Sociale

4

- Numar mare de someri inregistrati (1445) in
raport cu nr. de salariati (1867) si cu populatia de
varsta fortei de munca active (15.629) –
ponderea mare a fortei de munca inactive
(78,8%).
- 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/ infrastructură
precară pentru furnizarea serviciilor sociale
specializate pentru nevoile grupurilor sociale
defavorizate majoritare: copii – tineri, vârtsnici,
comunitatea romă, populația săracă.
- Lipsa locuintelor sociale publice/ clădiri impropri
locuirii, care necesită reabilitari, cu rezidenti
numerosi;
- Diversitatea și cooperarea inter_etnică, sursă a
- Grad redus de coeziune teritorială zonală, lipsa
unui patrimoniu imaterial divers și bogat –
abordării comune a dezvoltării teritoriale (PATZ),
instituții, organizații tematice funcționale ;
sau sectoriale: ex: infrastructura de utilități
- Structuri asociative de proprietate, de activități de
publice: apă – canal, energie termică, electrică,
interes comun, de dezvoltare sectoriale sau locale
etc;
(ONGuri active, inclusiv GAL);
- Identitate zonală neasumată local;
- Inițiative de dezvoltare comunitară (structuri
- Capacitate administrativă scăzută de planificare a
public -private și procese decizionale) , de proiecte
dezvoltării: 6 PUGuri neactualizate (din 7 UAT
legislative de facilitate procedurală a proiectelor
membre GAL)/ absența marketingului –
urbanistice de restaurare;
promovării teritoriale;
- Absența litigiilor funciare public – private;
- Statutul incert al proprietății, neaplicarea
- Proces general de reactualizare a PUG24urilor
cadastrului general în toate UAT25urile GAL/
locale;
litigii privind proprietate asupra unor clădiri cu
- Calendar bogat de evenimente laice și religioase,
statut de obiective de patrimoniu sau cu rol socio
sustinut prin organizarea de diverse activitati
– cultural;
specifice care promovează valorile tradiționale;
- Lipsa serviciilor locale de evidenta a populatiei
- Relațiile teritoriului cu ”diaspora” (ca resursă
(multe persoane de etnie rroma fara certificate
socială), reprezentată în evenimente anuale
de nastere si/sau carti de identitate)
locale;
- Proceduri birocratice aplicate excesiv de
- Păstrarea formelor de educație culturală
funcționari/ angajați publici neimplicați
informală (ansambluri culturale, biserica) și
comunitar;
nonformală (familia, vecinătatea) și de incluziune - Coeziune socială scăzută:
socială;
- absența unei ,,culturi a voluntariatului” si a
- Strategie de înființare și promovare a centrelor
implicarii civice a populatiei
meșteșugărești pentru restaurarea clădirilor
- grad scăzut de asociativitate sau existența
tradiționale, de patrimoniu.
structurilor profesionale închise/ elitiste: ex.
- Brand zonal (turistic, cinegetic).
vânători, etc);
- grad scăzut de incluziune a grupurilor sociale
defavorizate: vârstnici, dizabili, comunitatea
rromă, copii - tineri din mediii defavorizate –
dependența mare de servicii și beneficii sociale;
- schimbarea tradițiilor bazate pe o viață activă
(fizic, alimentație, igienă, într-ajutorare);
- Absența campaniilor de informare conștientizare publică pe teme de interes public;
- Responsabilizare publică precară față de
conservarea resurselor/ valorilor naturale și

Plan de Urbanism General al localității
Unități Administrativ Teritoriale
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cultural – sociale zonale:
- Obiective turistice (de patrimoniu) închise în
timpul vizitelor grupurilor de turiști;
- Alterarea meșteșugurilor datorită
suprapromovării lor turistice;
- Grad ridicat de infracționalitate silvică și agricolă
facilitată de neurmărirea penală si/ sau
prescrierea faptelor penale in domeniul silvic;
- Litigii vanatori – agricultori, datorită pagubelor
create de vanat/ caini ciobanesti si a valorilor de
despagubire stabilite prin lege;
- Experiență în atragerea și managementul
- Venituri individuale, familiale, locale reduse și
variabile de la an la an – dificultate majoră în
Financiare resurselor financiare nerambursabile (proiecte și
programe);
lansarea unor investiții;
- Apariția și dezvoltarea investițiilor private în
- Aport mic al activităților economice tradiționale
agricultură, turism – cresterea aportului la bugetul
la bugetul local: agricultură, silvicultură, turism;
local;
- Valorificarea financiară minimală pe plan local a
- Crresterea veniturilor locale din valorificarea
produselor/ serviciilor agricole, silvico –
turistica a obiectivelor protejate de patrimoniu
cinegetice;
cultural;
- Prețul mare solicitat pentru manopera lucrărilor
- Venituri la bugetul local din mangementul
de restaurare;
resurselor natural publice (padurile UAT);
- Capacitate partenerială scăzută de atragere a
resurselor financiare nerambursabile (din alte
programe decât PNDR/ PNI ) :
- dificultatea pre/ cofinanțării implementării
proiectelor cu finanțare externă;
- Agricultura nu mai este percepută ca sursă de
economie în familie;
- Pierderea obiceiurilor de economisire
tradiționale și de evaluare a investițiilor pe baza
calității acestora;
- Metode de management si cunostiinte traditionale - Colaborarea insignifiantă în domeniul cercetării
agricole și silvice;
dezvoltării (absența existenței/ cooperării cu
Info
- Modele, cunostinte, experiente in conservarea si
CDI26uri);
restaurarea obiectivelor de patrimoniu (ex. Daia),
- Lipsa unor sisteme de monitorizare/ evaluare și
- Dezvoltarea serviciilor turistice pe baza regenerarii
control în domeniile tradiționale de dezvoltare
competentelor profesionale locale: ghidari
locală: agricultură, silvicultură, tursim, urbanism;
tematice educational – cultural, activitati sportiv – - Preluarea metodelor de lucru tradiționale ”din
recreationale outdoor, meșteșugărești agricole și
vazute și auzite” fără fundamentarea tehnică
de restaurare;
rațională, asigurată de educația profesională;
- Diversitate, integrare și calitate scăzută a
serviciilor turistice furnizate (incusiv informarea
și consilierea);
- Promovarea neprofesională a serviciilor turistice
locale – ori nu sunt furnizate în realitate, ori se
impun condiții pentru furnizarea lor / rezervare
servicii în avans/ promovare externă redusă.

Analiza mediului extern
Social
OPORTUNITĂȚI (+)
+ Creșterea capacității solidare a membrilor GAL de
administrare a teritoriului poate conduce la
maximalizarea impactului și reducerea costurilor publice
a serviciilor de planificare – dezvoltare locală: urbanism,
cadastru, agricultură – silvicultură, mediu;
26

PERICOLE (-)
- Fenomenul demografic negativ, depopularea satelor și
îmbătrânirea forței de muncă din agricultură;
- Tendința de polarizare socială, de creștere a gradului
de sărăcie, excluziune socială a grupurilor sociale
vulnerabile din mediul rural ca urmare a accesibilității

CDI – Centre de Dezvoltare și Inovare
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+ Creșterea atractivității locuirii în mediul rural pentru
familii din mediul urban – alegere a unui mod de viață
sănătos, strategie de economisire, mediu de muncă
atractiv pentru meseriile creative;
+ Promovarea valorilor imateriale ale patrimoniului
cultural și natural;

reduse la servicii sociale sau a calității lor precare:
educație, sănătate, asistență socială, locuire, acces pe
piața muncii locale;
- Impactul asimilării modelelor sociale promovate de
mediul exterior, erodează capitalul social rural,
structurile, relațiilor și valorile sociale tradiționale.

Tehnologic
OPORTUNITĂȚI (+)
+ Potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor
media de a sprijini dezvoltarea rurală și a depăși
provocările impuse de distanță (în toate domeniile
dezvoltării);
+ evoluția globală a rezultatelor cercetării și inovării/ a
transferului rezultatelor acestora (ex. biotehnologii);
+ regenerarea inovativă, multisectorială a patrimoniului
tehnologic rural;

PERICOLE (-)
- investiții în activități necorelate cu avantajele
competitive locale, poluante – cu efecte asupra
resurselor naturale locale și a calității vieții locuitorilor;
- importul nejustificat de tehnologii second hand;

Economic
OPORTUNITĂȚI (+)
+ Creșterea SMART a economiei locale prin valorificarea
resurselor locale prin: + identificarea avantajelor
competitive, specific locale; + creșterea calității
educației antreprenoriale; + cooperare în rețele/
asocieri/ clustere; + importanța acordată de către UE
industriilor culturale și creative; + evoluția ascendentă a
turismului de nișă ”eco” outdoor, rural, cultural;

PERICOLE (-)
- Exploatarea primară a resurselor naturale locale, cu
valoare adăugată minimală și externalizarea activităților
economice cu valoare adăugată mare (prelucrare,
furnizare servicii); - diversificarea scăzută a economiei
secundare (prelucrare) și terțiare (servicii);
- abordarea strict economică a valorificării patrimoniului
cultural și natural local, reduce valoarea adăugată a
serviciilor imateriale aduse de acestea.

Politici
OPORTUNITĂȚI (+)
+ Creșterea coeziunii acțiunilor membrilor GAL pentru
abordarea integrată a dezvoltării teritoriului GAL
(strategie de dezvoltare, PATZ) sursă a unor proiecte cu
impact real;
+ Existența surselor de finanțare (nerambursabile –
fonduri UE, rambursabile - împrumuturi) pentru
susținerea proiectelor prioritare de dezvoltare GAL;
+ Integrarea GAL în rețele de cooperare sectoriale (în
domeniile de interes major) și interteritoriale pentru a
crește capacitatea GAL de influențare, anticipare a
impactului deciziilor de rang superior;

PERICOLE (-)
- Abordarea centralizată la nivel județean, regional,
național a procesului de dezvoltare teritorială a GAL va
conduce la pierderea resurselor alocate proiectelor GAL
în atingerea unor priorități de rang superior, nespecifice
local;
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Arborii problemelor – resurselor naturale

Lipsa piețe de desfacere

Lipsa procesării (inclusiv abato
Culturi insuficient diversificate
Suprafețe mari de teren
nelucrat

Lipsă servicii întreținere
parc agricol & service
utilaje agricole
Grad scăzut de
asociativitate

Fărâmițarea terenurilor

Majoritatea exploa
sunt de subziste

Pierderea val
tradiționa

EFECTE
Îmbătrânirea forței de muncă
din agricultură

CAUZE
Lipsă forță de muncă calificată angajată
cu forme legale în agricultură
Lipsa de atractivitate a domeniului
economic al agriculturii
Agricultură
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Capacitatea de funcționare/
de prelucrare a apei a
Uzinei de apă
Starea precară/ lipsa
infrastructurii de
alimentare cu apă

Apă
insuficie
s

Condițiile de protecție a apei nu sun
în proiectele de infrastructur

EFECTE
CAUZE

Cantitativ - Surse de apă (puțuri de
aducțiune) insuficiente

Starea precară/ insuficiența - lipsa
infrastructurii , modul de colectare
și tratare a apelor menajere

Calitatea scăzută a apelor de
suprafață, poluarea malurilor

Proceduri anevoio
pentru autorizare
manageme

Grad scăzut de conștientizare/ educație
ecologică/ responsabilizare civică a utilizatorilor
privind utilizarea rațională a apei
Gradul scăzut (public) de
cunoaștere a surselor de apă

Lipsa personalului de
specialitate calificat

Apă
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Vegetația forestieră_Fauna
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Scăderea ve
vână

Starea critică a pădurilor
din afara Fondului
Forestier

Insuficienta promovare a
altor moduri de
valorificare a faunei

Poluarea pădurilor
cu deșeuri
menajere

Litigii/ conf
pagubelor p
săl

Scăderea a calității
trofeelor
Reducerea nr de
exemplare

EFECTE

Tulburare
liniștii fau

Tăieri ilegale
CAUZE

Lemn de foc
insuficient

Turismul nereglementat:
Trasee offroad/ ATV/
biciclete
Incendii

Braconaj
Căini hoinari

Exploatări
forestiere

A
Pășu

Neurmărirea penală
a autorilor
infracțiunilor
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Importanța acestor reprezentări este dată de:
- posibilitatea vizualizării/ conștientizării relației ”Cauză - Efect” ceea ce poate conduce la prioritizarea
proiectelor și eficientizarea alocării resurselor dedicate dezvoltării locale;
- identificarea participativă a ”provocării”, problema considerată prioritară de majoritatea factorilor
interesați în dezvoltarea (domeniilor) teritoriului GAL – marcată cu roșu;
- și a ”priorității” – problema de la baza ”arborelui” - cauza fundamentală a ”provocării”, implicit
prioritatea absolută a planurilor de acțiune.

Capitolul V. Elementele strategiei DD_GAL.DT (propuneri)
3.10. Strategia de Dezvoltare a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor
”Numai noi putem recreea locul în care vrem să trăim, așa cum dorim să-l transmitem generației viitoare,
respectând valorile tradiționale”
MOTTO-ul dezvoltării durabile microregionale GAL Dealurile Tîrnavelor

Viziunea de dezvoltare a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor: “Dezvoltare durabilă microregională prin
conservarea și valorificarea principalelor avantaje competitive teritoriale: patrimoniul natural (incluzând
peisajul tradițional rural) și cel cultural, chezășie a păstrării și promovării identităţii locale” prin
următaorele domenii prioritare de intervenție durabilă:


Creşterea atractivităţii investiționale durabile microregionale (pentru pentru antreprenori localnici și
externi) și recreaționale (pentru vizitatori și turiști din țără și străinătate);



Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) eco_sociale microregionale pentru creșterea echitabilă social a
calității vieții populației;



Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale - a celor
protejate, în special;
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Creșterea capacității parteneriale de bună guvernare locală – microregională (incluzând cooperarea
extrateritorială administrativă și sectorială în cadrul rețelelor de cooperare în domeniile prioritare de
dezvoltare).

Obiectivul general al dezvoltării teritoriale:,,Dezvoltarea potențialului socio – economic27 (IC = 0,55) și al
dezvoltării durabile28 (în prima jumătate a valorii indicatorilor IDD) al tuturor unităților administrativ teritoriale membre GAL Dealurile Târnavelor”.
Obiectiv specific 1. Creşterea atractivității investiționale durabile microregionale(pentru pentru
antreprenori localnici și externi)și recreaționale(pentru vizitatori și turiști din țără și străinătate):
Măsuri/ Activități
1.1. Dezvoltarea infrastructurii economice a teritoriului în ramurile prioritare (agricultură, silvicultură,
turism):
General: dezvoltare și modernizare infrastructura de transport intermodal/ mijloace de transport pentru localnici și
turiști/vizitatori și utilități (apă – canal, energie, încălzire, comunicații- rețele bandă largă, managementul deșeurilor)
necesare dezvoltării activităților economice sau ca noi activități economice locale;
Agricultură: achiziție - construire, amenajare, echipare, funcționare: microparcuri agro-industriale/ abatoare mobile/
puncte de sacrificare, piețe – târguri, centre de consultanță (tehnologică, marketing, branding, finanțare, juridică,etc) ,
formare – profesională și antreprenorială agricolă;
Silvicultură – vânătoare – AP29: amenajare infrastructură de acces și furnizare servicii/ amenajarea spațiilor de lucru centre de vizitare/dotare cu echipamente de monitorizare – 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
monitorizare, protecție, promovare (site_uri)/ centre de informare, consiliere, promovare turistică, pensiuni
agroturistice cu certificare eco-turistică;

1.2. Susținerea diversificării și creșterii competivității afacerilor rurale în 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, inclusiv 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 informare – 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.

27

www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/studiu-potential-socio-economic-zone-rurale.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT.htm
29
AP – Arii Protejate
28
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Obiectiv specific 2. Dezvoltarea rețelelor(sistemelor) eco-sociale30 microregionale pentru creșterea
echitabilă social a calității vieții populației.
Măsuri/ Activități
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, ateliere, loturi experimentale, ferme didactice, terenuri – trasee - circuite sportive outdoor/ 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 structurilor locale de formare profesională: restaurare – 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 instructor 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 –
reabilitarea 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 grupurilor de sprijin social/
editare și publicare de monografii, studii etnografice, antropologice, 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;
Măsuri/ Activități
3.1. Optimizarea elaborării și implementării participative a 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 patrimoniului cultural 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 restaurare sau de perpetuare a meșteșugurilor tradiționale ale zonei.

3.3. Diversificarea produselor și serviciilor care valorifică patrimoniul natural și cultural al teritoriului GAL
Dealurile Târnavelor

30

Rețele eco-sociale – indivizi, grupuri, comunități care cooperează pentru respectarea, promovarea și aplicarea principiilor de
dezvoltare durabilă, de dezvoltare pe baza managementului responsabil al resurselor naturale.
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Susținerea start-up și spin-off afaceri ,,verzi” de valorificare a serviciilor pe care ariile protejate le oferă, a afacerilor/
întreprinderilor culturale și creative bazate pe valorificarea patrimoniului cultural local/ restaurare clădiri, utilaje,
achiziție unelte, amenajare, dotare clădiri pentru desfășurarea activităților economice specifice.

Obiectiv specific 4. Creșterea capacității parteneriale de bună guvernare locală și microregională
(incluzând cooperarea extrateritorială administrativă și sectorială în cadrul rețelelor de cooperare în
domeniile prioritare de dezvoltare).
Măsuri/ Activități
4.1. Creșterea capacității teritoriului GAL Dealurile Târnavelor de management integrat a 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 serviciilor
specifice cu echipamente de măsurare - evaluare, achiziția de echipamente și/ sau servicii pentru constituirea bazelor
de date GIS zonale, inclusiv formarea personalului/ 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 informarea 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/ organizare și susținere vizite de
lucru, schimburi de experiență, reprezentare GAL în evenimente naționale și internaționale, înscrieri și participare în
rețele de cooperare sectoriale sau teritoriale (înfrățiri cu GALuri/ UAT cu profile similare), etc

4.4. Aplicarea consecventă a marketingului teritorial în GAL Dealurile Tîrnavelor
Branding local și zonal (susținerea servicilor de specialitate, crearea - editarea materialelor tipărite, audio – video și
distribuția lor), organizare – participare la evenimente de promovare, îmbunătățirea relațiilor cu diaspora zonală și
utilizarea ei caambasadori ai teritoriului, organizarea și derularea unor campanii de advocacy teritorial inclusiv
formarea profesională a specialiștilor locali, cursuri de leadership pentru mediul politic zonal, etc.

3.11.

Convergența obiectivelor (priorităților) de dezvoltare

Aplicarea unei metodologii de planificare care respectă etapeleși principiile metodologiei LEADER a
asigurat corelarea, complementaritatea elementelor de planificare a dezvoltării teritoriului GAL Dealurile
Târnavelor, cu elementele de strategie (obiective, priorități, domenii majore de intervenție) ale Planului
Național de Dezvoltare Rurală și implicit cu ale Politicii Agricole Comune europene.
Metodologic, procesul de planidicare aplicat în cazul dezvoltării teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor a impus
în cadrul activității de definire a domeniului planificării (desfășurată în etapa inițială de organizare/
preplanificare) identificarea documentelor strategice de referință de rang superior relevante pentru SDL.
Având în vedere nivelul administrativ - teritorial al GAL Dealurile Târnavelor (microregional) au fost
identificate ca documente de referință de rang superior (județean): Planul de dezvoltare a judeţului Mureş
pentru perioada 2014-202031 și Strategia de Dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2012 – 2020
31

http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm;

66

(revizuită, actualizată şi completată)32. Pentru verificarea convergenței obiectivelor teritoriale județene cu
obiectivele de finanțare din Programul Operațional Regional, respectiv a complementarității obiectivelor de
dezvoltare urban – rural, au fost luate în considerare și elementele de planificare regională din ”Planul de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020”33.
Astfel măsurile prioritare identificate în cadrul SDL, au fost proiectate ca să susțină obiectivele de
dezvoltare rurală cu componentelor sale economice, sociale și de mediu prezente în toate documente de
referință pentru dezvoltarea administrativ – teritorială34 menționate mai sus. În mod specific, obiectivul 2
al GAL Dealurile Tîrnavelor ”Dezvoltarea rețelelor(sistemelor)eco-sociale35 microregionale pentru creșterea
echitabilă social a calității vieții populației” susține dezvoltarea obiectivelor de dezvoltare socială la nivel
județean și regional36. Obiectivele specifice 1. ”Creşterea
atractivității investiționale durabile
microregionale(pentru pentru antreprenori localnici și externi)și recreaționale (pentru vizitatori și turiști din
țără și străinătate) și 3. ”Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale
microregionale a celor protejate, în special” susține dezvoltarea ”Turism”ului prevăzut de toate
documentele de planificare județene și regional37 dar și obiectivul general specific al județului Sibiu:
”Protecţia peisajului natural şi cultural şi promovarea imaginii judeţului Sibiu, în sensul Convenţiei Europene
a Peisajului de la Florenţa” al DMI III.7. Cultură „Creşterea calităţii vieţii în judeţul Sibiu prin îmbunătăţirea
accesului şi participării cetăţenilor la cultură”.
Din perspectiva sectorială, a componentelor dezvoltării rurale au fost identificate ca documente de
referință relevante pentru SDL GAL Dealurile Tîrnavelor, următoarele:
(a) la nivel de politici naționale: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi
2013-2020-203038 a cărui obiectiv de dezvoltare ”rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul” pentru Orizont
202039 este susținut solidar de măsurile obiectivului specific 1, care vizează creșterea competivității
agriculturii și a produselor agricole și cele care vizează infrastructura rurală socială (obiectivul specific 2);
Viziunea Guvernului României pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate 40 - analiza resurselor teritoriului
GAL a identificat deasemenea procentul majoritar al fermelor de subzistență (creșterea viabilității
exploatațiilor agricole și diversificarea activităților economice susținute de măsurile Ob. Specific 1) și
îmbătrânirea forței de muncă din agricultură (soluție susținută prin Ob. Specific 2) – probleme vizate de
32

http://www.cjsibiu.ro/fara-categorie/strategia;
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare_PDR_2014-2020;
34
Sibiu: DMI III.4.4. Dezvoltarea rurală, cu obiectivele: 1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi forestier; 2. Îmbunătăţirea
33

mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă aterenurilor agricole şi forestiere; 3. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încurajarea
diversificării economiei rurale; 4. Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare rurală, LEADER; Mureș și ADR_Centru: Domeniul

Prioritar/ Strategic: 4. Dezvoltarea (durabilă) a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii; cu prioritățile: 4.1. Eficientizarea
activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a
produselor agricole; 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ; 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din
zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement (inclusiv proiecte
integrate); 4.4. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic (Mureș) și similar: 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor
agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole; 4 .2. Valorificarea superioară, într-o
manieră durabilă, a potențialului silvic regional; 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților ec onomice în localitățile rurale
din Regiunea Centru; 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din Regiunea Centru; 4.5. Dezvoltarea infrastructurii
sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare.
35

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.
36
Sibiu: DMI III.3 cu obiectivele 1- 8; Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 1 cu prioritatea 1.3.
37
Sibiu: DMI III.3 cu obiectivele 1- 8; Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 5 cu prioritățile aferente.
38
http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_strategy_ro.html;
39
”Orizont 2020. Obiectiv naţional: Consolidarea structurilor din domeniul agro-alimentar şi silvic concomitent cu dezvoltarea
economică şi socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a decalajelor şi atingerea nivelului mediu actual de
performanţă al ţărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de stabilitate a securităţii alimentare în Europa de Sud-Est”.
40
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Viziunea_Guvernului_Rom%C3%A2niei_pentru_dezvoltarea_clasei_de_mijloc_la_sa
te.pdf;
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direcția strategică II41; măsurile Ob. specific 4, dedicate asocierii și a îmbunătățirii competitivității
producătorilor primari susțin direcția strategică III42 ale documentului de politică rurală. Măsurile
Obiectivele specifice 1 și 3 sprijină dezvoltarea economiei rurale prin eco și agroturism (VI). Întreaga
activitate a GAL Dealurile Tîrnavelor și sprijinul acordat dezvoltării teritoriului microregional (Ob. Specific 4)
susține direcția strategică VII43 a documentului menționat.
(b) în domeniul dezvoltării sociale: obiectivele Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020, transpuse în Programul Operațional Sectorial_Capital Uman44 - Ob.
specific 2, este complementar Axei Prioritare 5 (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității), respectiv Obiectivului Tematic 09 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare, cu cele 3 tipuri de investiții tematice45, către care GAL Dealurile Tîrnavelor
are intenția să orienteze proiectele identificate ca prioritare..
(c) în domeniul culturii: Agenda Culturală Europeană46 transpusă în cadrul de organizare și funcționare al
Ministerului Culturii47 - aplicarea inovativă a Ob. specific 1 - Creşterea atractivității investiționale durabile
microregionale(pentru pentru antreprenori localnici și externi)și recreaționale(pentru vizitatori și turiști din
țără și străinătate) și Ob. Specific 3. Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale
microregionale a celor protejate, în special, își propun să promoveze inițiative culturale și creative (ICC48)
iar Ob. Specific 4. Creșterea capacității teritoriului GAL Dealurile Târnavelor de management integrat a
resurselor naturale își propune înființarea și funcționarea de structuri asociative, care pot să susțină Axa
Tematică C (Abilități și Mobilitate)49.
(d) în domeniul protecției și managementului de mediu: la nivel național - ”Programul Operațional
Infrastructură Mare”50 în care sunt încorporate obiectivele ” Strategiei Naționale și Planul de Acțiune pentru
Conservarea Biodiversității (2010 – 2020)”51, iar la nivel județean (Sibiu) ”Planul Local de Acţiune pentru
Mediu, judeţul Sibiu” 52 sunt susținute integrat de obiectivele specifice cu măsurile afernte ale SDL GAL
Dealurile Tîrnavelor.
În cazul obiectivelor specifice ale priorităților de investiții aferente Axei Prioritare 3 POIM – ”Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”53, trebuie să menționăm faptul că
41

Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma de familie;
Asocierea pentru intrarea pe piață – cheia pentru dezvoltare
43
O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală
44
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014;
42

45

9ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii/ 9iv - Creșterea accesului la servicii accesibile,
sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general/ 9v - Promovarea antreprenoriatului
social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței
de muncă – cu obiectivele specific: 4.1 – 4.16.
46
European Union, Work Plan for Culture 2014 - 2020
47
HG 90/ 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National (Monitorul Oficial 116 din 22
februarie 2010)
48
Axa tematică B, Domeniu de interes 1 ” Utilizarea strategică a Programelor suport ale UE (incluzând Fondurile Structurale) pentru
întărirea potențialului culturii asupra dezvoltarii locale și regionale și a diseminarii efectelor CCIs asupra economiei in ansamblul ei”
și Domeniul de interes 3.4 ” Promovarea turismului cultural ca si conducator al unei dezvoltari sustenabile sociale si economice”.
49
Domeniul de interes 2. Promovarea parteneriatelor creative (incluzand impactul lor pozitiv).
50
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014;
51

http://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentruconservarea-biodiversitatii
52

http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2015/01/ANEXA-PLAM21.pdf
Prioritatea de investiție 6i ”investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a
răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe” cu obiectivul specific OS 3.1.
Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, respectiv
PI 6ii ”Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de
investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe”/ OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor
uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
53
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administrațiile publice locale membre ale GAL Dealurile Tîrnavelor sunt membre ale Asociațiilor de
Dezvoltare Intercomunitare ”Ecolect Mureş” (comunele din județul Mureș) și ”Eco Sibiu” (Laslea și Biertan)
persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, având ca scop implementarea sistemului integrat de
gestiune a deşeurilor la nivelul județelor Mureș și Sibiu, precum şi a unificării gestiunii serviciilor de
colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale, precum și ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Aqua Invest Mureș” (comunele din județul Mureș) constituită în scopul dezvoltării și
managementului infrastructurii de alimentare cu apa și de canalizare pe raza de competență a unităților
administrativ-teritoriale membre. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație este o măsură
complementară proiectelor mari derulate de către aceste ADI județene. Axa prioritară 4 POIM54 este vizată
de proiectele complementare ale membrilor de mediu GAL și ale partenerilor acestora, custozi sau
administratori de arii protejate (situri Natura 2000), fonduri cinegetice sau suprafețe de apă cu populație
piscicole.

Capitolul VI. Planul de Acțiuni al GAL Dealurile Tîrnavelor
Planului de Acțiuni pentru dezvoltarea locală, reprezintă lista scurtă de acțiuni/ proiecte, adică numai
proiectele selectate din cadrul Portofoliului Local de Acțiuni pentru dezvoltarea teritoriului GAL Dealurile
Tîrnavelor pe baza unor criterii, indicatori obiectivi de evaluare și prioritizare a acțiunilor/ proiectelor de
dezvoltare.
Acești indicatori pot fi de ordin tehnic:
- Gravitatea problemei locale soluționate prin aplicarea proiectului;
- Mărimea grupului țintă și a numărului de beneficiari ai aplicării proiectului;
- Impactul fundamentat al proiectului asupra dezvoltării durabile locale: impactul cumulat din punct de
vedere economic, social, al mediului, cultural și al implicării cetățenilor, etc.
sau de ordin financiar:
- resursele financiare locale disponibile, necesare susținerii unui ciclu de proiect:
- susținerea elaborării studiilor de (pre)fezabilitate, proiectul tehnic și cererea de finanțare asigurând condițiile
-

de conformitate și eligibilitate;
co și prefinanțarea implementării proiectelor, etc.
administrarea post implemntare a proiectului pe perioada de monitorizare și evaluare.

-

existența și accesibilitatea (condiții de eligibilitate) sursei de finanțare pentru implementarea
proiectelor;
- eficiența proiectului: rezultatele estimate/ resursele consumate, etc.
Este recomandat ca aceste criterii, acești indicatori de evaluare și prioritizare a acțiunilor, proiectelor de
dezvoltare să fie corelați cu indicatorii similari ai dezvoltării locale prezentați în capitolul 5.2.
Toate acțiunile de portofoliu vor fi evaluate într-un cadru formal, pe baza unei proceduri publice
participative, similare cu cea aplicată la evaluarea oricărui program de finanțare, de către Comitetul de
selecție a proiectelor55 alcătuit din reprezentanții partenerilor dezvoltării locale implicați în procesul de
planificare prin raportarea și notarea fiecărui proiect/ acțiuni pe baza scalei de evaluare a indicatorilor
prestabiliți (ex. pentru indicatorul tehnic ”gravitatea problemei” abordate de proiect: ”0 puncte” pentru un

54

Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate
istoric/ PI 6.d.Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000
și de infrastructură ecologică/ OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor
degradate.
55
Detalii în Capitolul VII. Pregătirea Implementării
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proiect individual, personal, care nu este considerat o problemă comună locală, până la ”10 puncte” pentru
un proiect considerat unanim o prioritate locală demajoritatea locuitorilor orașului, etc).
Filtrarea și prioritizarea acțiunilor/ proiectelor are ca rezultat o listă de acțiuni prioritizate descendent în
funcție de punctajul primit. În acestă listă fiecărei acțiuni i se asociază bugetul necesar pregătirii și aplicării
ei.

Strategia de
Măsura_1.1. ...
Măsura
n.j.

(Activități cu caracter general)

Pasul

Acțiune 1.1.1.
PORTOFOLIUL de
ACȚIUNI
(Totalitatea fișelor de acțiuni/
proiecte identificate de toți
factorii interesați)

Criterii de prioritizare

PLANUL de ACȚIUNI

Acț _n.j.1

(Scop/
Responsabili/
Termene/ Resurse)

Acț_1.1.2

Acț _n.j.
…

(ex. nr. beneficiari, surse de finanțare, impact , ...
etc)

puncta
j

max

(Toate proiectele prioritare cu
resurse identificate)

LISTA de REZERVE
(Proiecte fără resurse
asigurate)

min

Acț ... buget
Acț
...
Acț
...

buget

Acț
...
Acț
...
Acț
...
Acț
...

buget

buget

Pasul

Pasul

= Bugetul de
dezvoltare (disponibil
pentru elaborarea și

buget

buget

= Fără buget alocat

buget

Planul de Acțiuni este alcătuit doar din
(a) acțiunile cu punctajul cel mai mare,
(b) ale căror buget cumulat poate fi susținut de către resursele financiare identificate = bugetul pentru
dezvoltarea locală, constituit din totalitatea resurselor alocate de către toți beneficiarii procesului de
planificare (APL56, parteneri locali publici sau privați, alți factori interesați din afara localității).
Schema procesului de constituire a Planului de Acțiuni pentru dezvoltarea local este descris în schița
alăturată:

56

APL – Administrația Publică Locală
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Practic, unul dintre criteriile realiste de promovare a dezvoltării locale, indiferent de mărimea (numărul de
acțiuni, proiecte identificate) și complexitatea Portofoliului local de proiecte/ acțiuni, rămâne bugetul local
de dezvoltare necesar pentru maturizarea proiectelor (elaborarea studiilor de fezabilitate, scrierea
cererilor de finanțare), pentru ”co” și ”pre”finanțarea lor, pentru mentenanța proiectelor în perioada de
monitorizare postimplementare. Este important ca în fiecare an, în procesul de analiză și constituire a
bugetului local să fie aplicată procedura de prioritizare a proiectelor, a acțiunilor de dezvoltare (Pasul 2 și 3
din schema de mai sus). Resursele locale alocate completează decizia publică de susținere a aplicării unor
proiecte prioritare pentru definirea unei politici publice de dezvoltare locală.
Câteva observații necesare:
(1) Valoarea indicatorului financiar (bugetul local pentru investiții/ de dezvoltare) stabilește în linii mari
diferența între ceea ce ne propunem să realizăm și ceea ce putem să realizăm în domeniul proiectelor
administrației publice de dezvoltare;
(2) Din această perspectivă, Planul Local de Acțiuni poate să conțină și alte proiecte :
- ale altor autorități sectoriale în localitate cu resursele confirmate de către acestea (ex. extinderea
rețelelor de curent, gaz, diguri de protecție) ;
- ale mediului de afaceri (noi investiții, achiziții de utilaje planificate) sau
- ale ONGurilor active în localitate (noi proiecte, noi servicii, noi campanii civice, etc).
care și-au planificat aplicarea unor proiecte în perioadele imediat următoare.
(3) O altă categorie de proiecte/ acțiuni cafre pot fin incluse în Planul de Acțiuni, pot fi cele nebugetate,
majoritatea lor fiind de natură ”soft”, de creștere a capacității locale (exemplu – un posibil curs organizat de
Biblioteca locală, susținut voluntar de un invitat de marcă pentru agenții economici locali din turism cu
privire la tendințele în domeniul ecoturismului, un alt exemplu: susținerea unui curs opțional de educație
antreprenorială cu elevii clasei a VIII predat la solicitarea părinților, etc).
Toate aceste proiecte conduc la dezvoltarea locală, iar implicarea partenerilor poate multiplica
impresionant potențialul de dezvoltare locală.

Capitolul VII. Pregătirea implementării SDL
Responsabilitatea implementării elementelor strategiei de dezvoltare durabilă va fi asumată prin procesul
decizional al Adunării Generale(cel mai înalt nivel decizional) de către toțimembriiasociației 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.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor funcționează ca o structură comună legal
constituită, în baza unui Statut și a unui Regulament de Organizare și Funcționare pe principiul ,,o strategie,
un parteneriat, o zonă” care permite LEADER să funcționeze ca un instrument eficient de dezvoltare locală
integrată. Dezvoltarea capacității de evaluare, a conștientizării, a structurilor, a resurselor și a
angajamentelor necesită o gestionare activă și asumarea unei reale responsabilități la toate nivelurile.
Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește sarcinile GAL DT în raport cu implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală LEADER, după cum urmează:
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(1) Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa acțiuni/proiectele (managementul
proiectelor) : animarea teritoriului prin acțiuni specifice de informare, promovare,
comunicareproporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului, sprijinirea potențialilor depunători de
proiecte, elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile de finanțare din SDL, a apelurilor de
selecție/depunere de proiecte, lansarea apelurilor. Acțiunile de animare vor urmări permanent să răspundă
și nevoilor grupurilor minoritare, ale persoanelor defavorizate sau marginalizate, după caz. Sprijinul acordat
inițiatorilor de proiecte se va concretiza prin:
-

-

solicitări de informații – beneficiarii vor putea să se adresez biroului GAL DT cu întrebări legate de
strategie, măsuri, criterii de selecție, sesiuni de depunere de proiecte, etc: telefonic, prin email, pe
website prin formularul ,,cerere de informații”, direct la birou sau în cadrul acțiunilor de animare
organizate în teritoriu. Pe baza discuțiilor , beneficiarii sprijiniți de animator vor completa o ,,fișă inițială
de proiect” care, la cerere, poate primi un aviz inițial din partea compartimentului tehnic, inclusiv
propuneri de modificare, după caz. Pentru proiectele care includ construcții va fi consultat obligatoriu
arhitectul angajat al GAL, încă din faza de temă de proiectare. Acest proces este responsabilitatea
animatorilor și are rolul de a ajuta beneficiarii să concretizeze ideile proprii în proiecte
informarea comunităților de pe teritoriul GAL cu privire la posibilitățile de finanțare prin intermediul
strategiei de dezvoltare locală: întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații
proprii, pagini de internet, prin intermediul membrilor GAL ș.a. (lista nu este exhaustivă)

(2) Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în
ceea ce privește selectarea cererilor de finanțare, care să evite conflictul de interese și care garantează că
cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de
autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă. Comitetul de Selecție a proiectelor este format
din 11 membrii, din care 3 sunt reprezentanți ai autorităților publice membre în parteneriatul GAL DT,
persoane cu funcții de execuție din Primării. Regulamentele de Organizare și Funcționare a Comitetului de
Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor fi validate prin Hotărârea Adunării Generale a
Asociaților și se vor posta pe website-ul GAL DT: www.tarnava-mare.ro . GAL DT va notifica în scris
solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecție a proiectelor/cererilor de finanțare depuse la GAL și
va publica rapoartele de selecție (intermediar și final) pentru site-ul propriu, cu asigurarea perioadei și a
procedurii de depunere a eventualelor contestații.
(3) Asigurarea, cu ocazia selecționării cererilor de finanțare, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală,
prin acordarea de prioritate proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor strategiei și a indicatorilor
prevăzuți în fișele măsurilor, aplicarea corectă și transparentă a criteriilor de selecție locală. Aceste
obiective au fost stabilite în urma unui proces de consultare ,,de jos in sus” iar fondurile UE sunt alocate în
scopul atingerii acestor obiective. Prin urmare, toate proiectele sprijinite prin intermediul strategiei de
dezvoltare locala vor contribui la dezvoltarea priorităților stabilite pentru teritoriul LEADER al GAL Dealurile
Tîrnavelor. Criteriile de selecție locală și procesul de luare a deciziilor sunt ,,filtrele” prin care se va asigura
finanțarea doar a acelor proiecte care contribuie în mod clar/vizibil la atingerea obiectivelor din strategia de
dezvoltare locală a GAL Dealurile Tîrnavelor.
(4) Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri/apeluri de selecție– conform planului de acțiune descris
în cap. VII. GAL DT va elabora și publica pe website procedura de primire și evaluare a cererilor de
finanțare/proiectelor. Apelurile de selecție, inclusiv suma acestora vor fi aprobate prin Decizie a Consiliului
Director al asociației GAL Dealurile Tîrnavelor.
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(5) Primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse de potențialii beneficiari ai SDL; proiectele vor fi
depuse la GAL DT înainte de termenul limită anunțat în apelul de selecție iar fiecare proiect va primi un
număr de înregistrare.
(6) Selectarea cererilor de finanțare și stabilirea cuantumului contribuției
(7) Prezentarea cererilor de finanțare la AFIR pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare
(8) Primirea și evaluarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii sM19.2, cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar
(9) Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală și a proiectelor sprijinite
Sistemul de monitorizare utilizat de GAL DT va fi un instrument eficient folosit pentru ca toate
proiectele/acțiunile să rămână ancorate în obiectivele din strategia de dezvoltare locala, pe perioada
implementării lor (ex. : arhitectul consultant angajat al GAL va monitoriza respectarea specificului localîn
proiectele ce includconstrucții/renovări, etc). Proceduri și instrucțiuni pentru colectarea de date în vederea
monitorizării proprii a SDL:
- Monitorizarea de birou : formulare specifice, raportare la AM, AFIR
- Monitorizare de teren- îndeplinită depersoanele cu atribuții de monitorizare: Raportul vizitei de
monitorizare – incluzând solicitarea de clarificări beneficiarului, dacă este cazul
Metode utilizate: statistici , observații directe și fotografii relevante, interviuri, chestionare pentru
colectarea informațiilor. Pentru fiecare proiect se va întocmi un ,,dosar de monitorizare”.
În ce privește integrarea obiectivelor transversale, monitorizarea se va realiza din perspectiva a două
dimensiuni:
1) procesul: ce măsuri/acțiuni transversale au fost întreprinse; cuantumul sumelor dedicate acestor
măsuri/acțiuni; legislația naţională prevede ca proiectele pentru care s-a realizat evaluarea impactului
asupra mediului să urmărească modul în care au fost tratate aspectele identificate în această etapă.
2) rezultatele: ce efecte au fost obţinute, monitorizarea indicatorilor
Relațiile dintre tipul indicatorilor de monitorizare și evaluare și elementele de planificare strategică (pentru
Strategia de Dezvoltare) și operațională (pentru Planul de Acțiuni) sunt prezentate în schița alăturată :
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OBIECTIVE :

GENERALE
SPECIFICE

MĂSURI :

IMPACTURI

POPULAȚIEI/ COMUNITĂȚII

efecte pe termen
lung asupra:

GRUPURILOR ȚINTĂ SPECIFICE

REZULTATE (OUTCOMES)
efecte directe si
imediate asupra:

BENEFICIARILOR

IESIRI (OUTPUTS)
bunuri și/ sau servicii furnizate

ACȚIUNI/ PROIECTE :

ACTIVITĂȚI
INTRĂRI (INPUTS)
mijloace/ resurse utilizate

Elemente de planificare

Indicatori de Monitorizare & Evaluare

Câteva exemple de indicatorii cantitativi propuși pentru fiecare domeniu al dezvoltării locale sunt
prezentate sub forma unor tabele multianuale:

Ex. Obiectiv specific 1_Măsura 1.1_infrastructura teritoriului:
An
(ti)

Indicator
Total drumuri publice (km), din care:
Modernizate
Drumuri judeţene (km) , din care:
Modernizate
Drumuri orășenești (km), din care
Modernizate
Drumuri agricole (km)

...

An
(tf)

Sursa /
document
Anuarul
Statistic

Sursa /
Organizaţia
INSSE

Anuarul
Statistic

INSSE

Anuarul
Statistic

INSSE

Raport anual

Primăria

74

Drumuri forestiere, din care :
Deschise traficului public (turistic)

Raport anual
Raport anual

Poteci amenajate

Raport anual

DS RomSilva
DS RomSilva
Admin Sit
N2000

Infrastructura calității vieții:
Lungime rețea de distribuție a apei potabile (km):
Gopodării conectate la rețea de distribuție a apei potabile (nr)
Lungime rețelei de canalizare (km):
Gopodării conectate la rețea de distribuție a apei potabile (nr)
Lungime rețea de distribuție gaz metan (km)
Gopodării conectate la rețea de distribuție a apei potabile (nr)
Obiective/ clădiri publice modernizate/ reabilitate (nr/ mp)
etc

Anuarul Statistic
Anuarul Statistic
Anuarul Statistic
Anuarul Statistic
Anuarul Statistic
Anuarul Statistic

INSSE
INSSE
INSSE
INSSE
INSSE
INSSE

Raport anual

Primăria

(3) Ex. Obiectiv specific 2_Măsura 2.3: Identitate culturală
An
(ti)

Indicator
Evenimente culturale locale (nr), din care :
Evenimente culturale tradiționale (nr)
De interes local – zonal (nr)
De interes județean – internațional (nr)

...

An
(tf)

Sursa /
document

Raport anual

Primăria
Casa de
Cultură/
Biblioteca

Rapoarte anuale

Unități scolare
Formatori
acred.
Centre de
Afaceri (CA)
Primăria/
Biblioteca

Participanți evenimente culturale (nr)
Cursuri locale de artă și meșteșuguri tradiționale (nr), din care :
Cursuri optionale/ extracurriculare pentru copii și elevi (nr);
Cursuri acreditate formare profesionale (nr) ;
Alte cursuri_ex. ofertă turistică (nr)

Sursa /
Organizaţia

Studii de cercetare etnografică_antropologică (nr)
etc

(4) Ex. Obiectiv specific 4_Măsura 4.4: Marketing teritorial
Indicator

An
(ti)

Campanii de informări – consultări publice
publice (nr/ teme)
Participanți (nr/ categorii factori interesați: pers.
fizice/ juridice)
ONG active în localitate (nr/ domenii)
Campanii de promovare locală (nr/ instrumente
utilizate: site, evenimente, materiale
promoționale)
Beneficiarii campaniilor de promovare (nr/ tip)
Acorduri de cooperare/ parteneriat semnate
(nr/ domenii de activitate), din care :
Parteneriate funcționale, active - generatoare
de acțiuni, proiecte (nr)

...

An
(tf)

Sursa / document

Sursa /
Organizaţia

Raport anual

Primăria/
ONG locale

Raport anual

Primăria/
ONG locale
CA_Local

Raport anual

Primăria

Evaluare se va desfășura din două perspective:
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-

Evaluarea cererilor de finanțare: conformitate, eligibilitate, selecție și conformitatea cererilor de plată
ale beneficiarilor, utilizând formulare specifice și procedură transparentă
Autoevaluarea - pentru controlul performanțelor GAL DT, ca element de bază al managementului
proiectelor și al asigurării calității. Se va avea în vedere orientarea spre eficiență (pentru a îmbunătăți
calitatea intervențiilor), creșterea competenței de autodirijare, transparența (pentru a raporta cu
privire la realizările intervențiilor) și responsabilitatea (pentru a sprijini alocarea eficientă a resurselor).

Pentru măsurarea realizării obiectivelor din strategia de dezvoltare locală se vor evalua indicatorii: de
realizare (ex. 3 investiții în turism printr-o măsură), de rezultat (ex. 5 locuri de muncă create ca urmare a
măsurii de investiții), de impact (rezultate pe termen mai lung ale investiției, ex. rata șomajului în teritoriul
GAL DT), de context (statistici privind turismul în zonă, etc.)
GAL Dealurile Tîrnavelor va elabora un Plan de Evaluare în care se va detalia modalitatea de evaluare a SDL.
(10) Acțiuni de control: - se vor desfășura printr-un sistem de verificare a respectării planului de
acțiune/planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin verificări realizate de AM,
AFIR, ș.a. Echipa GAL DT va sprijini desfășurarea controalelor organizate de autoritățile responsabile cu
implementarea LEADER ÎN România.Programarea vizitelor (controalelor) va aveaîn vedere principii precum:
eficiența controalelor, păstrarea bunelor relații contractuale, , etc. Controalele vor fi notificate în prealabil
beneficiarilor, ocazie cu care se va stabili de comun acord data și ora efectuării lor. Pentru a asigura
eficiacitatea controlului unui proiect se va avea în vedere punerea în practică a unui mecanism pentru feedback, pentru corecția abaterilor în timp util. Controlul unui proiect va urmări implementarea cu succes a
acestuia, acționând, după caz, pentru: aplicarea de acțiuni corective adecvate prin solicitarea de informații
suplimentare, încheierea contractelor/deciziilor de finanțare, autorizarea și efectuarea plăților către
beneficiari.
(11) Echipa executivă de coordonare a implementării SDL - Organele de conducere de la nivelul asociației
GAL Dealurile Tîrnavelor sunt: Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director, iar în ceea ce privește
proiectele ce vor fi finanțate, decizia aparține Comitetului de Selecție a Proiectelor. Conform statutului
asociației, Consiliul Director ,,înființează grupul de lucru al asociației, finanțat din resursele asociației,
coordonat de o persoană numită de Consiliul Director și care are funcția de director executiv”
Pentru implementarea SDL grupul de lucru de la nivelul asociației va fi constituit în baza competențelor
profesionale, calificare și experiență, respectând următoarea structură:
- 1 manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor
de lucru; managerul are atribuții privind aprobarea fișelor de evaluare, monitorizarea proiectelor
beneficiarilor și autoevaluarea rezultatelor obținute de GAL pentru atingerea indicatorilor/îndeplinirea
obiectivelor
- 2 animatori, din care 1 animator angajat pe perioadă nedeterminată și unul pe perioadă determinată,
responsabili cu activitățile de animare în comunele membre GAL DT, sprijinirea depunătorilor; aceștia
vor avea și atribuții de monitorizare a proiectelor
- 2experți tehnici, cu normă întreagă, din care unul angajat pe perioadă nedeterminată, iar unul pe
perioadă determinată, în funcție de nevoi și de complexitatea activităților într-o anume perioadă de
timp (ex. în timpul sesiunilor de evaluare a cererilor de finanțare/cererilor de plată)
- 1 arhitect consultant – cu jumătate de normă, pe perioadă determinată; responsabil cu asigurarea
respectării arhitecturii locale, a tehnicilor și materialelor tradiționale în cazul investițiilor care prevăd
construcții, renovări, amenajări peisagistice,etc.
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-

-

Responsabilitățile și răspunderile fiecăruia sunt detaliate în Fișele posturilor – Anexa 8 la SDL. Angajarea
personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în
reglementarea conflictului de interese.
Servicii externalizate: contabilitate, audit, consultanță juridică, tehnică ș.a. (după caz).

GAL DT va întocmit un plan de instruire anuală a angajaților și actorilor locali relevanți, în tematici precum:
managementul proiectelor, managementul riscului/schimbării/timpului, evaluare și monitorizare în
implementarea proiectelor finanțate prin GAL, comunicare eficientă a GAL în interiorul organizației, cu
instituții și beneficiari, deprinderi antreprenoriale utile în conducerea eficientă a unui GAL/întreprinderi din
mediul rural(ex. achiziții ,,verzi”, responsabilitate socială, ș.a.) facilitare/implicare comunitară ș.a., în funcție
de nevoile identificate. Instruirea se va face fie prin RNDR fie prin servicii achiziționate de GAL. De
asemenea, GAL va asigura arhivarea documentațiilor depuse pentru implementarea SDL.
(12) Dispozitivul de informare, promovare și comunicare - Comunicarea a reprezentat și reprezintă un
element esențial atât în etapa de constituire a parteneriatului, cât și pentru implementarea SDL 2007 –
2013 și în acțiunile viitoare ale GAL. Pentru identificarea celei mai potrivite modalitățăți de comunicare
pentru implementarea SDL, vor fi consultați actorii locali, iar în funcție de propunerile acestora se va
elabora Strategia de Comunicare pentru implementarea SDL- document care va fi postat pe website-ul
asociației. Metodologia și instrumentele necesare acțiunilor de comunicare/informare/promovare vor
respecta elementele de identitate vizuală ale programului de finanțare și se vor concentra pe:
- activitatea de relații publice, comunicarea cu/prin mass-media
- marketing intern (newsletter, website, concept de prezentare a GAL, activități periodice de informare,
instruiri, workshop-uri aferente dezvoltării și implementării de proiecte, menținerea relațiilor cu factorii
interesați – ex. informarea periodică a consiliilor locale, ș.a.)
- marketing extern (campanii de publicitate on-line, în presa scrisă și audio-vizuală, conferințe de presă,
publicații lunare, trimestriale, etc. , materiale de informare și promovare: broșuri, pliante, postere, ghiduri,
tricouri și alte materiale textile și nu numai, inscripționate, plicuri personalizate, concursuri cu premii, info
chioșcuri,,touch screen” – în primării ptr. promovarea SDL, achiziția și amenajarea de standuri și
participarea cu acestea la evenimente, vizite în scop mass-media după implementarea primelor proiecte,
raportare ș.a.m.d.).
Instrumente de evaluare a campaniilor de comunicare: evoluția nr. dosarelor depuse, a potențialilor
beneficiari care au accesat informația conținută în materialele de promovare/informare, nr. accesări
website, recunoașterea logo-ului GAL, vizibilitate GAL în mass-media (apariții radio-tv și în presa scrisă
ș.a.m.d.).

Capitolul VIII. Aspecte finale
3.12.

Implicarea factorilor interesați în planificarea dezvoltării GAL Dealurile Tîrnavelor

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor, echipa administratică a GAL
îmreună cu echipa ProPark_Fundația pentru Arii Protejate, au convenit asupra transferului de cunoștințe la
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nivelul teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, privind îmbunătățirea procesului de planificare a dezvoltării
durabile teritoriale prin oganizarea și derularea unor ateliere ale grupurilor tematice (structurate pe
domeniile agricultură, ape, păduri, vânătoare, la care s-a adăugat un grup independent în domeniul culturii
– turismului) desfășurate în fiecare etapă a procedurii de planificare, completate cu consultări publice la
nivelul fiecărei comune membră GAL, feedback asupra rezultatelor activitățiilor comune din ateliere.
Au fost organizate 8 consultări publice în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală LEADER a GAL
Dealurile Târnavelor la nivelul fiecărei comune din GAL astfel:
- Comuna Albești: 18 Iunie 2015 - Căminul Cultural Albești (lansarea procesului de elaborare a Strategiei
de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor);
- Comuna Daneș: 25 Iunie 2015 - Casa de Cultură a Tineretului din Daneș;
- Comuna Apold: 26 Iunie 2015 - Sala de ședințe a Primăriei Apold;
- Comuna Vînători: 15 Iulie 2015 - Căminul Cultural din Feleag, Comuna Vînători;
- Comuna Biertan: 16 Octombrie 2015 - Sala de ședințe a Primăriei Biertan;
- Comuna Nadeș: 19 Octombrie 2015 - Sala de ședințe a Primăriei Nadeș;
- Comuna Laslea: 20 Octombrie 2015 - Căminul Cultural din Laslea;
- Comuna Albești: 21 Octombrie 2015 - Căminul Cultural din Țopa, Comuna Albești;
- Comuna Saschiz: 27 Octombrie 2015 - Gimnaziul de Stat Ion Dacian, Saschiz;
- Comuna Albești: 04 Decembrie 2015 - sediul Asociației Agricultorilor Maghiari din România, Albești.
Grupurile de lucru tematice au fost organizate pe domenii de activitate/intervenție:
- GLT agricultură, ape, păduri, vânătoare: 20 August 2015 - Gimnaziul de Stat Ion Dacian-Saschiz;
- GLT agricultură, ape, păduri, vânătoare: 23 Septembrie 2015 - Căminul Cultural Albești;
- GLT patrimoniul cultural: 24 septembrie 2015 - Castelul Bethlen, Criș, comuna Daneș;
- GLT turism sustenabil: 30 septembrie 2015 - Casa de pe Deal-Saschiz;
- GLT resurse sociale și umane: 11 Noiembrie 2015 - SC Miarom-Comind SRL, Șaeș comuna Apold;
- GLT agricultură, ape, păduri, vânătoare: 23 Noiembrie 2015 - Căminul cultural Albești;
- GLT patrimoniul cultural și turism sustenabil: 09 Decembrie 2015 - Pensiunea Schässburger Torr,
Albești;
- GLT agricultură, ape, păduri, vânătoare: 10 Decembrie 2015 - Pensiunea Schässburger Torr, Albești.
Datele statistice furnizate, în urma transmiterii chestionarelor, de către Direcția Județeană de Statistică
Mureș și Sibiu, Garda Forestieră Brașov,Asociația Vânătorilor Sighișoara, Ocolul Silvic Dumbrăveni, Ocolul
Silvic Sighișoara, Ocolul Silvic Izvorul Florii-Punct de lucru Apold, Aquaserv Sighișoara, Administrația
Bazinală de Apă Mureș au constituit baza cantitativă a dezbaterilor grupurilor de lucru pentru analiza
calitativă a resurselor teritoriului GAL. De asemenea chestionare au fost aplicate în teritoriul GAL DT
fermierilor, procesatorilor, ONG-urilor, sectorului privat, sectorului pentru servicii publice, primăriilorchestionare completate pentru agricultură, ape, turism și patrimoniu.
În urma fiecărei consultări publice/Grup de lucru tematic a fost întocmită o listă de prezență, încheiat un
proces verbal de către echipa GAL Dealurile Târnavelor și vor fi anexate împreună cu chestionarele utilizate
și aplicate factorilor implicați în elaborarea strategiei de dezvoltare locală a GAL DT.
Adunarea Generală a Asociației GAL Dealurile Tîrnavelor a fost convocată de trei ori în vederea elaborării
strategiei de dezvoltare locală cu următoarele ordine de zi:
- 15 decembrie 2015 - propuneri de măsuri de finanțare și de criterii de selecție locală ce vor fi incluse în
SDL GAL Dealurile Tîrnavelor/axa LEADER;
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-

25 februarie 2016 - prezentarea stadiului elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală LEADER a teritoriului
GAL Dealurile Tîrnavelor pentru perioada 2014-2020;
05 aprilie 2016 - proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile
Tîrnavelor care se va depune spre finanțare prin PNDR Submăsura 19.2.

3.13.

Pașii următori

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Teritoriului GAL Dealurile Târnavelor, este un instrument de planificare,
necesar fundamentării deciziilor responsabile 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
problemele sale;
viziune de dezvoltare agreată și împărtășită, care descrie schimbarea dorită;
axe principale de dezvoltare și mijloacele necesare (măsurile identificate)pentru realizarea lor;
un cadru pentru elaborarea portofiului de acțiuni GAL și criterii pentru selecția proiectelor prioritare finanțate din
diverse surse: publice și/ sau private;
responsabilități trasate și asumate în cadrul parteneriatului GAL pentru implementarea strategiei, programelor,
acțiunilor/ proiectelor.

Prezentul document reprezintă de asemenea, o bază
Politici
solidă pentru atingerea țintei pe termen lung Publice
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fundamentarea unor politici publice ale teritoriului
GAL, inclusiv a celei referitoare la conservarea și
SEA
protecțiacompetitivului patrimoniu natural și
Evaluarea Strategică
de Mediu
cultural.
PPATU
Pașii spre o politică publică de dezvoltare trec prin:
Planuri și Programe de Amenajare
Teritorială și Urbanism
(1) integrarea elementelor de strategie zonală în
PUG-urile revizuite ale fiecărei UAT membră GAL (ca
Planificare Strategică
reglementare tehnică a dezvoltării urbanistice și (2)
fundamentarea politicii de dezvoltare
aplicarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru
armonizarea dezvoltării urbanistice cu conservarea
patrimoniului protejat, adevărata ,,moștenire” a zonei pentru generațiile viitoare.
3.14.

Concluzii și recomandări

Fiecare om contează – resursa umană, cea mai mică dar cea mai importantă, sustenabilă resursă de
dezvoltare locală. Pentru o comunitate mică, ca cea a orașului Dragomirești, implicarea fiecărui cetățean în
viața comunității contează. El trebuie perceput ca actual sau viitor contribuabil direct la bugetul public local
și ca resursă de dezvoltare locală prin activitățile sale.
Recomandare: Conștientizarea acestui statut pentru fiecare din locuitorii teritoriului Dealurile Tîrnavelor
trebuie să devină un obiectiv pe termen lung al GAL.
Dialogul partenerial, obștesc – cheia inițierii procesului de dezvoltare locală. Scopul procesul planificării
dezvoltării teritoriului Dealurile Tîrnavelor este perceput diferit de către reprezentanții administrației și
instituțiilor publice locale (aleșii din structurile locale de decizie și funcționarii publici din structura
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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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executivă a primăriei orașului, sau din alte instituții publice locale) față de alți factori interesați privați din
localitate.
Pentru reprezentanții administrației locale, documentele de planificare a dezvoltării locale reprezintă
condiții necesare accesării unor fonduri nerambursabile pentru proiectele publice. Pentru factorii interesați
locali, potențialii parteneri privați ai dezvoltării locale, procesul planificării este mai important decât
documentul final în sine. Aceștia încearcă atunci când li se crează posibilitatea, să-și promoveze propriile
opinii sau să influențeze prioritățile la nivel local referitoare la modul de soluționare a problemelor comune
ale localității. Factorii interesați privați locali mai sunt interesați de informațiile cu privire la sursele de
finanțare nerambursabilă sau economisire. Medierea celor două abordări diferite, deși dificilă, reprezintă
modalitatea de identificare a celor mai eficiente soluții pentru problemele de dezvoltare locală (a
”punctelor slabe” din analiza SWOT).
Recomandare: Tradiția dialogului obștesc trebuie regenerată în cadrul GAL și în zona Dealurilor Tîrnavelor
ca o precondiție a implicării locuitorilor în proiectele de dezvoltare locală, în viitorul lor.
De la informare – consultare publică la implicarea civică. Implicarea civică nu este și nu va fi un rezultat al
unor îndemnuri publice din partea administrației GAL. Oamenii se implică, respectiv cetățenia se aplică,
atunci când această implicare - aplicare facilitează accesul persoanelor la oricare dintre resursele analizate:
naturale, fizice, umane, sociale și finalmente, cele financiare. Concluzia transpunerii acestei observații în
managementul unui proiect de dezvoltare locală, este că locuitorii se vor implica în dezvoltarea localității
lor dacă vor deveni beneficiarii direcți, ”proprietarii” rezultatelor acelor proiecte.
Recomandare: implicarea localnicilor în proiectele de dezvoltare ale orașului pe baza ”convergenței”
intereselor individuale – cu cele de grup - și cele de interes general, comun (de ex. stabilirea ca și criteriu
de prioritizare a proiectelor de infrastructură : implicarea în fiecare etapă de viață a proiectului a
reprezentanților cetățenilor de pe strada pe care urmează să se dezvolte, modernizeze rețele de
infrastructură : drum, apă – canal, electricitate, etc).
Pilonii dezvoltării durabile – principii de management public local. Din perspectiva acestui concept, orice
decizie publică trebuie să răspundă cumulativ afirmativ la întrebările:
- (Decizia) va asigura creștere economică (mai multe venituri) ?
- Beneficiile acestei creșteri, aceste venituri se vor distribui cât mai multor concetățeni ? Decizia susține ți
se înscrie în valorile noastre culturale ? Decizia a fost luată și susținută ”impreună” cu cei care vor fi afectați
direct de ea ?
- Aplicarea acestei decizii ne va permite să transmitem copiilor noștri aceleași resurse naturale pe care leam moștenit de la părinții noștri ?
Recomandare : Mai multă precauție în aplicarea unor proiecte promovate adeseori din afara comunității,
dacă : (a) răspunsurile la întrebările de mai sus nu sunt cumulativ afirmative și (b) daca obiectivele acestora
nu sunt ”convergente” cu obiectivele și măsurile de dezvoltare ale teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor.
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