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1. Informatii generale 

 

Grupul de Actiune Locala “Pe Mures si pe Tarnave” s-a infiintat in anul 2010 fiind 

un parteneriat public-privat constituit in conformitate cu cerintele Axei LEADER (axa IV 

din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala). 

 Teritoriul GAL cuprinde 11 localitati 

din judetul Alba: Cetatea de Balta, Jidvei, 

Sona, Sincel, Teius, Radesti, Lopadea Noua, 

Hoparta, Lunca Muresului, Farau, Noslac, si 

o localitate din judetul Mures, respective 

comuna Atintis, 

 In luna ianuarie 2012 s-a semnat 

contractul de finantare cu APDRP pentru implementarea strategiei.  

 Obiectul contractului este reprezentat de acordarea finantarii nerambursabile de 

catre Autoritatea Contractanta pentru componentele Sub-Masurii 431.2  - Functionarea 

Grupului de Actiune Locala „Pe Mures si pe Tarnave”, dobandirea de competente si 

animarea teritoriului. 

 Obiectivul principal este implementarea planului local de dezvoltare, in teritoriul 

GAL, alcatuit din 12 localitati din judetele Alba si Mures. 

 In al treilea an de functionare principalele obiective au fost de animare si 

facilitare a teritoriului GAL, mediatizarea sub-masurilor Leader, organizarea de actiuni si 

evenimente de promovare. Activitatile desfasurate au avut un impact bun asupra 

comunitatilor din teritoriul GAL.  
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Principalele beneficii aduse de programul Leader pentru teritoriu GAL sunt 

urmatoarele: 

 Coeziunea teritoriala a microregiunii si grupului 

Consideram o mare realizare faptul ca cetatenii  teritoriului 

isi simt apartenenta la parteneriatul GAL. Inca din faza de 

animare putem spune ca partenerii au construit viziunea 

dezvoltarii pe baza capitalului teritorial, luand in considerare 

resursele cele mai semnificative ale teritoriului si valorizarea 

acestora in beneficiul intregului teritoriu. 

 Cresterea capacitatii locale 

Cresterea/ consolidarii capacitatii locale este o prioritate 

pentru GAL-ul nostru. Pentru noi este un obiectiv important 

ca prin actiunile noastre, atat la nivel de individ/ 

comunitate/ localitate cat si la nivel microregional sa cream 

modele, exemple de buna practica, astfel incat la sfarsitul 

proiectului sa ramana in urma comunitati intarite. 

Desi rezultatele se vor vedea in timp, pana la ora actuala un indicator  

cuantificabil ar fi numarul de benefiari care acceseaza pentru prima data un  

program de finantare. In cazul nostru din cei 60 de beneficiari care au accesat 

masurile Leader, numai 6 sunt beneficiari si ai altor programe din care 4  a 

masurilor PNDR. 
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2. Implementarea strategiei 

 

 In anul 2014 GAL “Pe Mures si pe Tarnava” si-a continuat activitatea de 

implementare a strategiei de dezvoltare locala, fiind organizate 14 sesiuni de selectie de 

proiecte.  

In cadrul sesiunilor organizate in anul 

2014 au fost evaluate si selectate 36 de 

proiecte din care: 14 sunt proiecte 

depuse de beneficiari publici (APL), 

celelalte 22 fiind proiecte depuse de 

beneficiari privati.  

 

 In cadrum masurii:Promovarea 

patrimoniului material si imaterial, in anul 2014 au fost selectate 5 proiecte, care prevad 

dotari si imbunatatiri in scopul sustinerii mai bune a grupurilor folclorice ce activeaza in 

teritoriul GAL si achizitii de costume populare. 

1. Dotarea caminului cultural din localitatea Ciuguzel,com. Lopadea Noua 

2. Dotare camin cultural din satul Panade, comuna Sincel ,judetul Alba 

3. Achizitie scena si accesorii Lunca Muresului 

4. Dotare camin cultural din satul Capalna de Jos,comuna Jidvei,judetul Alba 

5. Modernizarea caminului cultural Radesti prin dotarea cu echipamente si 

mobilier, comuna Radesti 
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Activitati de informare si animare a teritoriului 
 
Informarea publicului 

 In cadrul activitatii au fost realizate mai multe intalniri in teritoriul GAL in 

vederea informarii cetatenilot 

referitor la activitatea GAL, 

apelurile de selectie, masurile din 

strategia GAL. In cadrul intalnirilor 

organizate au fost distribuite 

materiale informative potentialilor 

beneficiari.  

 Rezultatele activitatii se 

concretizeaza in urmatoarele: 

 5 intalniri organizate  

 375 participanti la intilnirile 

organizate 

 375 de mape distribuite (material 

informative si promotionale). 
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Instruirea personalului si a liderilor locali 

 In perioada 19-22.11.2014 a fost desfasurata o sesiune de instruire adresata 

angajatilor si liderilor locali, cu tema “Dezvoltarea mediului rural –Planul integrat de 

dezvoltare”. Cursul a fost organizat la Pensiunea Subpiatra din localitatea Salciua, 

judetul Alba si a fost foarte bine 

receptat si apreciat de participanti. 

 Au participat 19 de persoane, 7 angajati ai GAL si 12 lideri din teritoriul GAL. Au 

fost desfasurate 20 de ore de instruire. 
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Evenimente de promovare ale teritoriului GAL 

 

 In luna mai 2014 a fost realizata o emisiune de promovare a traditiilor din 

teritoriul GAL Pe Mures sip e Tarnave. Emisiunea a fost inregistrata si difuzata de postul 

ETNO TV  

 Au fost prezentati purtatorii de traditii care pastreaza si duc mai departe folclorul 

authentic din care putem aminti: Purtata fetelor de la Capalna, dans scos la lumina in 

1948 de Stana Biris „Purtata fetelor de la Căpâlna” este transmisă fetiţelor încă de la 

vârsta de 4-5 ani, iar la vârste mai mari o pot dansa doar dacă sunt nemăritate. 
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 Grupul folcloric Sancelenii  infiintat in 2001 si are o intensa activitate artistica, la ultimul 

premiu catigat fiind locul doi  la concursul pentru grupurile folclorice barbatesti Dorel 

Manea Mioveni. 

 Ansamblul Folcloric  DOR TEIUSAN – Teius, desi  inființat abia in luna aprilie 2012,  

dorește să ducă mai departe dansul popular Romanesc traditia localitatii TEIUS, să 

promoveze cîntecul popular si tinerii interpreti de muzica populara din zona noastra, iar 

performantele la care au ajuns si calitatea dansului sunt de negalat.  

Grupul folcloric Pe Ulita Satului din comuna Sona a impresionat prin calitatea actului 

cultural si prin   frumusetea costumelor populare. 

Grupul folcloric Izvorasul Farau si Grupul Plaiuri Noslacane de pe Valea Muresului 

au completat tabloul integrat al folclorului din teritoriul GAL Pe Mures si pe Tarnave.  
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Au fost prezenti in emisiune si artisti de renume ai zonei: Veta Biris, Ionut Fulea, 

Reta Rus, Ina Todoran, Denisa Balu, Adina Popa, Grupul Obarsia. 

Emisiunea a avut 2 difuzari si s-a bucurat de o foarte buna audinta.  

 

 

Eveniment „Roadele toamnei” Noslac 5-6 septembrie.2014 
 
 

 

 
 
 

Evenimentul anual al GAL Pe Mures si pe Tarnave „Roadele Toamnei” a fost 

organizat la Noslac in perioada 05-06 septembrie 2014. Asa cum a fost planificat 

evenimentul a avut scopul de promovare a teritoriului GAL, a traditiilor locale si a 

producatorilor locali din si mediatizarea potentialului si atractivitatii teritoriului. 
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Putem spune ca amploarea  evenimentului a fost in crestere de la un an la altul, 

anul acesta echipa GAL a reusit o organizare foarte buna care a facut ca atractia sa fie 

maxima.  Fata de anul trecut, anul acesta evenimentul s-a desfasurat pe durata a 2 zile.  

Eveminentul a inceput in data de 

05.09.2014, prima zi fiind destinata promovarii teritoriului cu tot ce exista mai valoros. 

Spectacolul de deschidere a evenimentului a fost mediatizat prin intermediul postului 

Etno TV. Au participat ansambluri folclorice din localitatile: Jidvei, Cetatea de Balta, 

Sincel, Sona, Teius, Radesti, Lopadea Noua, Noslac, Farau. In cadrul evenimentului a fost 

organizat anul acesta concursul Cosul Roadele Toamnei in cadrul careia fiecare localitate 

din GAL a prezentat un cos cu produse, frumos ornamentat. A fost stabilit un juriu din 

reprezentanti ai fiecarei localitati participante 
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pentru a desemna cel mai frumos cos. Au fost premiate cosurile care au obtinut cel mai 

mare numar de voturi respectiv delegatiile de la Cetatea de Balta, Noslac si Lopadea 

Noua. Premiul acordat a constat 

in materiale promotionale, 

pixuei, sorturi si sepci 

inscriptionate oferite de GAL Pe 

Mures si pe Tarnave.  

 

 

 

 

Ziua a doua, 06.09.2014 a fost destinata organizarii târgului in cadrul careia au 

fost invitati producatori locali care sa-si prezinte si sa vanda productia proprie.  Sectorul 

destinat producatorilor locali a fost amenajat rustic, astfel incat sa fie evidentiate 

traditiile locale. Corturile amenajate pentru producatori au fost de asemenea amenajate 

si inscriptionate cu insemnele GAL si numele poducatorilor. De asemenea au fost 

realizate si distribuite materiale de promovare si informative.  
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Evenimentul a fost un bun  prilej prin care Grupul de Actiune Locala „Pe Mures si 

pe Tarnave” si-a mediatizat prezenta in teritoriu si identitatea prin materialele 

informative si promotionale distribuite, si a fost si o buna ocazie de a interactiona cu 

teritoriul. 

Evenimentul a fost foarte bine apreciat de participanti. A fost foarte apreciat atat 

de participanti cat si de spectatorii numerosi, printre care au fost si reprezentanti ai 

autoritatilor si institutiilor judetene. 

 

ZIUA GRADINARULUI 

 In data de 21.09.2014 a fost organizat evenimentul  „Ziua Gradinarului” in satul 

Leorint, comuna Radesti. Evenimentul a fost realizat de catre GAL Pe Mures si pe 

Tarnave in parteneriat cu Consiliul local al Comunei Radesti si a fost un bun prilej de 

intalnire cu producatorii si asociatiile agricole de aici.  

 

Intr-un decor al toamnei bogate, pregatit cu sprijinul 

legumicultorilor din satul Leorint, ornamentat cu cele mai 
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frumoase legume, evenimentul  a debutat cu o expozitie concurs a fermierilor. Ca 

urmare a concursului organizat  la evenimentul Roadele Toamnei, cei din Radesti au 

dorit sa demonstreze ca sunt cei mai buni legumicultori ai GAL-lui. Prin urmare 

legumicultorii din Leorint  si-au prezentat cosurile cu roadele muncii lor, nu doar bogate 

dar si ornamentate cu multa maiestrie.   Participantii au fost premiati cu materiale 

promotionale (sorturi, sepci, pixuri, pliante) de catre GAL Pe Mures si pe Tarnave, si cu 

materiale utile fermierilor de catre firmele Redoxim SRL si Agropataki SRL. 

 

Pentru cresterea atractivitatii evenimentului a  fost organizat un spectacol 

folcloric sustinut de ansamblurile din teritoriul GAL.   
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