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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, respectiv comuna Atintis, 

 In luna ianuarie 2012 s-a semnat contractul de finantare cu APDRP pentru 

implementarea strategiei, implementare care s-a finalizat in luna noiembrie 2015. 

 In anul 2015 principalele obiective au fost de finalizare cu succes a 

implementarii, organizarea de actiuni si evenimente de promovare si informare si 

pregatirea pentru exercitiul 2014-2020. 

 A fost depusa cererea de finantare in cadrul masurii 19.1 – Sprijin pregatitor 

pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala , GAL Pe Mures si pe Tarnave 

fiind selectat, urmand sa semneze decizia de finantare. 

Informatii generale 
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Implementarea strategiei 

 

 In anul 2015 GAL “Pe Mures si pe 

Tarnava” si-a continuat activitatea de 

implementare a strategiei de dezvoltare 

locala, fiind organizate ultimele 2 sesiuni 

de selectie de proiecte.  

 

 

 

 

 

Priioritatile strategiei 2012-2015 

 

o Dezvoltarea economiei teritoriului GAL 

 Cresterea gradului de calificare a fortei de munca, dezvoltarea de abilitati practice a 

cetatenilor; 

 Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local; 

 Promovarea produselor locale si crearea brandurilor locale; 

 Sprijin pentru antreprenoriatul care valorifi ca potentialul local; 

 Imbunatatirea gradului de desfacere a produselor locale; 

 

o Cresterea calitatii vietii locuitorilor din teritoriul GAL 

 Crearea de locuri de munca in vederea cresterii veniturilor locuitorilor; 
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 Imbunatatirea bazei materiale a localitatilor in vederea cresterii accesului cetatenilor la 

serviciile de baza; 

 Promovarea produselor locale si crearea brandurilor locale; 

 Dezvoltarea microintreprinderilor care valorifica potentialul local; 

 

o Cresterea competitivitatii si gradului de atractie a teritoriului GAL 

 Imbunatatirea factorilor de mediu pe teritoriul GAL, reabilitatrea sit-urilor afectate de 

calamitati si factori poluatori; 

 Implicarea societatii civile in gestionarea problemelor comunitatii; 

 Promovarea teritoriului si obiectivelor de atractie specifice; 

 Dezvoltarea de parteneriate si cooperari interne si internationale cu scopul promovarii si 

dezvoltarii teritoriului; 

 

 Pentru indeplinirea obiectivelor au fost implementate mai multe masuri: 

 

 Masura 411.12 – Instalarea tinerilor fermieri 

Proiecte finantate: 10 

Valoarea proiectelor finantate: 360.000 euro 

 

 Masura 411.3: Modernizarea exploatatiilor agricole 

Proiecte finantate: 10 

Valoarea proiectelor finantate: 456.458 euro 

 

 

 Masura 412.1 SOS Natura 

Proiecte finantate : 3 

Valoarea proiectelor finantate : 94.771 euro 
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 Masura 413.1 : Renovarea satelor si echiparea teritoriului 

Proiecte finantate: 17 

Valoare proiectelor finantate: 967.785 euro 

 

 Masura 413.2: Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial 

Proiecte finantate:13 

Valoarea proiectelor finantate: 233.872 euro 

 

 Măsura 413.3: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care 

valorifica potentialul local 

 Proiecte finantate: 3 

 Valoarea proiectelor finantate: 132.216 euro 

 

 Masura 4.21 Implementarea proiectelor de 

 Grupul de Actiune Locală Pe Mures si pe Târnave a implementat un proiect de 

cooperare in parteneriat cu GAL Țara Oltului din județul Sibiu,  "Dam traditiei valoare"-Actiuni 

comune pentru promovarea produselor locale si traditionale. 

 Valoarea proiectului a fost de 20.000 euro. 

  

Rezultatele implementarii strategiei: 
Proiecte finantate: 60 
Valoarea strategiei aprobate: 2.304.500 euro 
Valoarea proiectelor contractate: 2.265.102 euro 
Procent de realizare: 98.3% 
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Activitati de informare si animare a teritoriului 

 

 In cadrul activitatii au fost 

realizate in perioada de 

implementare peste 50 de 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.  

 

  

 

 In fiecare an GAL Pe Mures si pe  Tarnave a organizat o sesiune de instruire adresata 

angajatilor si liderilor locali. Tematicile de instruire au fost axate pe prioritatile de dezvoltare a 

mediului rural si pe strategia de dezvoltare, cu scopul imbunatatirii implementarii acesteia.  
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Evenimente 

 

Roadele Toamnei – 

Roadele GAL, ultimul 

eveniment  organizat in 

cadrul bugetului de 

functionare aferent 

strategiei GAL a fost  

organizat la Radesti in data 

de 05 septembrie 2015. 

Evenimentul a avut un de informare si bilant privind activitatea derulata de GAL Pe 

Mures si pe Tarnave.  In 

deschiderea evenimentului a 

fost organizata o parada a 

traditiilor locale, cand 

delegatiile participante ale 

localitatilor si-au aratat 

frumusetea costumelor 

populare, cele mai multe 

realizate prin intermediul 

proiectelor finantate prin 

LEADER. 
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 In cadrul evenimentului s-a  organizat sectiunea denumita GALA PROIECTELOR, prilej cu 

care au fost puse in valoare proiectele implementate si prezentate publicului larg. Echipa GAL Pe 

Mures si pe Tarnave a acordat fiecarei localitati o diploma de apreciere a implicarii si sprijinului 

acordat pentru implementarea strategiei si pentru dezvoltarea teritoriului. 

Fiecare localitatea si-a prezentat cele mai de succes proiecte cat si zestrea de traditii 

locale prezentate de ansamblurile: Dor Teiusan al orasului Teius, Flori de Mai al comunei 

Radesti, Horateanca al comunei Hoparta, Plaiuri Noslacane al comunei Noslac, Izvorasul din 

comuna Farau, Dorul Chicuiului de la Sancel.  

Sectiunea Cosul Roadele Toamnei  a adus in fata publicului cele mai frumoase si bogate 

cosuri, ornamentate cu multa creativitate si maiestrie. GAL a premiat cosurile participante si 

prezentatorii acestora, care au reprezentat localitatile: teius, Noslac, Farau, Radesti, Sancel, 

Hoparta. 

 

 

 

”Dăm traditiei 

valoare” un alt eveniment a 

fost organizat in cadrul 

proiectului de cooperare la 

Sancel in perioada 12-13 

septembrie 2015. Acesta a 

avut rolul promovarii 

traditiilor si produselor locale 

din teritoriile GAL-urilor 

partenere GAL Pe Mures si pe 

Tarnave si GAL Tara Oltului. 

Proiectul de cooperare ”Dăm tradiției valoare” – Acțiuni comune pentru promovarea 
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produselor tradiționale și locale a fost organizat in parteneriat intre GAL Pe Mures si pe Tarnave 

din judetul Alba si GAL Tara Oltului din judetul Sibiu. 

Conform proiectului, fiecare partener organizeaza un eveniment de promovare ce va 

include atât manifestări artistice, cât și un târguri de produse tradiționale specifice celor două 

teritorii.  

Primul eveniment a fost cel organizat de GAL Pe Mures si pe Tarnave in localitatea 

Sancel judetul Alba . 

Toate localitatile participante au avut delegatiile prezente in jurul orei 15,30, dupa care 

evenimentul a debutat la ora 16 cu parada traditiilor, care a fost una numeroasa de peste 300 

de persoane. Aceasta s-a derulat pe traseul dinspre centrul comunei Sancel si pana la locul de 

desfasurare a evenimentului, si a fost privita cu admiratie de locuitorii comunei Sancel si alti 

participanti veniti cu ocazia 

evenimentului. 

S-a continuat cu deschiderea targului 

de produse traditionale si 

mestesuguri, la care au fost prezenti 

producatori locali si artizani din cele 

doua GAL-uri: Parau Marcel – 

apicultor Lopadea Noua, Maria Zeres 

– conserve traditionale Sancel,  

Gheorghe Zeres – legume ecologice 

Panade, Sancel, Posa Gheorghe – legumicultor Sancel, Koncz Csaba – legumicultor Lunca 

Muresului, Aldea Vasile – apicultor Sancel, Zeres Maria – mester popular Sancel, Cucui Maria – 

artizanat Sancel, Sandor Maria – Mester popular Sancel, Posa Ana – mester popular Sancel, si 

mesterii populari din GAL Tara Olului, Bogdan Elvira, Dobrica Aurelia, Nan Maria, Edves Nuti. 

Evenimentul a continuat cu spectacolul oferit de localitatile participante, care si-au 

demonstrat zestrea de traditii si folclor autentic. Au participat: Ansamblul Plaiuri Noslacane, 
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Ansamblul Hoparteanca,  Ansamblul Dor Teiusan - Teius, Ansamblul Izvorasul - Farau, Grupul 

cameral barbatesc Sancelenii si Ansamblul Dorul Chicuiului  de la Sancel, Grupul folcloric Pe Ulita 

Satului din comuna Sona, Ansamblul Maghiar de la  Lopadea Noua. 

 GAL Tara Oltului a participat cu  Ansamblul folcloric  Comorile Arpasului si Ansamblul 

folcloric Hora de la Rusca. 

            Pentru o mediatizare larga a traditiilor locale evenimentul a fost filmat si  difuzat pe 

postul ETNO TV .  

 Cu aceasta ocazie echipele GAL au facut o trecere in revista a valorilor din fiecare teritoriu iar 

producatorii locali si-au prezentat fiecare produsele si si-au expus experientele proprii legate de 

acestea. Pe langa prezentarea 

expozitionala deosebita si produsele 

au surprins vizitatorii standurilor. 

Producatorii au declarat ca astfel de 

manifestari sunt foarte importante 

pentru ei, fiind un bun prilej de a-si 

promova produsele si a se face 

cunoscuti. GAL Tara Oltului a 

participat in special cu produse de 

artizanat, care insa pentru publicul 

din judetul Alba a reprezentat ceva inedit. Palariile doamnei Bogdan Elvira au impresionat 

participantii prin  arta si maiestrie  cu care au fost lucrate. A avut loc si schimburi de experiente 

intre producatori si mesteri populari care si-au expus unii altora ”tehnologiile” proprii.  

Si participantii din GAL Tara Oltului si-au manifestat incantarea fata de evenimentul organizat si 

considera necesara continuarea colaborarii dintre cele 2 teritorii. 
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Tot in cadrul proiectului a fost  realizat site-ul www.cooperare-mto.ro, care are rolul promovarii 

teritoriilor si pe care va invitam sa-l vizitati si chiar sa ne transmiteti propuneri de imbunatatire.   

 

 

Evenimentul  organizat de partenerii nostri GAL Tara Oltului - comuna Arpasu de Jos 

din judetul Sibiu 19-20 septembrie 2015.   

  

Evenimentele organizate au fost cel 

mai bun prilej de schimb de experiente intre 

GAL-uri. Daca GAL Pe Mures si pe Tarnave a 

excelat la prezentarea traditiilor locale, GAL 

Tara Oltului a excelat prin participarea 

producatorilor locali care si-au prezentat 

fiecare produse specifice, de la borcanul cu 

zacuscă şi gem de prune, la ţuica de casă, 
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siropul din muguri de pin, paine de casă, legume, diverse mancăruri tradiţionale (unele, gătite la 

faţa locului), branzeturi pană la costume populare. 

Din teritoriul GAL Pe Mures si pe  Tarnave, a fost apreciata boiaua de Lunca Muresului, 

prezentata de d-l Konkz Csaba, realizata dupa reteta traditionala, si vinurile de Jidvei.   

           GAL Pe Mures si pe Tarnave a sustinut un program artistic complex, oferit de purtatorii de 

traditii din comunele Farau, Noslac, Hoparta, Cetatea de Balta si orasul Teius.  

               A fost organizata si aici o parada a traditiilor locale, care a incantat publicul numeros 

care a aplaudat de pe margini ansamblurile participante si frumusetea costumelor populare. 
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