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INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea război mondial. Exista multe 

teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însă cheia 

dezvoltării durabile constă în satisfacerea necesităţilor pe care cetăţenii le percep şi în soluţionarea 

problemelor care le afectează viaţa. Prin urmare, daca prin definiţie dezvoltarea durabilă este aceea 

care face legătura între generaţii, înseamnă ca generaţiile de azi vor hotărî viitorul celor care 

urmează, iar ceea ce doresc oamenii pentru urmaşii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, 

cu colaborarea lor şi, mai ales, cu acceptul lor. 

Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului a elaborat Planul de Dezvoltare Locală a 

microregiunii pe perioada 2011-2013,  un document complex, realizat  printr-o largă cooperare 

între actorii locali din microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în 

vederea implicării tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a  planului de dezvoltare 

locală, utilizând astfel abordarea LEADER “de jos în sus”. Documentaţia are la bază  Planul 

Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013  şi defineşte viziunea de 

dezvoltare a microregiunii, stabilind priorităţile de dezvoltare, precum şi domeniile  de intervenţie 

şi măsurile care urmează să fie implementate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice 

din cadrul strategiei. 

Planul de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului s-a elaborat în cadrul 

proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”, proiect 

finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune 

Locală, Submăsura 431.1 Construcţie parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar pentru 

pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL. 

Microregiunea Valea Nirajului se întinde de la poalele Munţii Gurghiului, respectiv a 

muntelui „Bekecs” (1080 m) “pe o vale binecuvântată de Dumnezeu” până la apropierea punctului 

de afluenţă a  pârâului Niraj în râul Mureşul. Potrivit tradiţiei zona este numită „Bekecsalja” 

(poalele muntelui Bekecs), datorită rolului determinant a muntelui „Bekecs” (Becheci/Bechici) în 

istoria microregiunii. Microregiunea delimitată geografic Valea Nirajului se situează în partea 

estică a judeţului Mureş. Drumurile publice se intersectează în multe locuri, creând mai multe 

importante noduri rutiere cum ar fi la comuna Acăţari (Drumul naţional E 60 şi DJ 151) sau la 

Tâmpa (Miercurea Nirajului) şi între localităţile Vărgata si Hodoşa. 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             
5 
 

  

Zona cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale, 12 comune şi un singur oraş, Miercurea 

Nirajului, centrul istoric şi socio-cultural al microregiunii, care este situată la 20 km distanţă de 

Târgu Mureş de unde poate fi accesat pe drumurile judeţene DJ 135 si DJ 151. Dinspre oraşul 

Sovata se poate ajunge în Valea Nirajului pe drumurile judeţene DJ 153 si DJ 136.  

 În valea de aproximativ 80 km şi în văile secundare sunt aşezate 66 de sate, majoritatea 

locuitorilor fiind de naţionalitate maghiară, iar în ceea ce priveşte religia majoritatea sunt 

reformaţi, catolici si unitarieni. Microregiunea Valea Nirajului poate fi împărţită în două zone 

Valea Nirajului de Jos şi Valea Nirajului de sus, partea de mijloc care împarte zona după tradiţia 

locală fiind comuna Acăţari. Unităţile administrativ-teritoriale ale microregiunii sunt comunele 

Eremitu, Hodoşa, Vărgata, Măgherani, Bereni, Găleşti, Corunca, Livezeni, Păsăreni, Acăţari, 

Crăciuneşti şi Gheorghe Doja, precum şi oraşul Miercurea Nirajului.  

Unităţile administrativ-teritoriale ale microregiunii aparţin de diferite regiuni de dezvoltare 

a judeţului Mureş: 

 Zona metropolitană (Acăţari, Crăciuneşti, Gheorghe Doja, Livezeni, Corunca) 

 Zona nordică (Hodoşa) 

 Zona estică (Eremitu, Găleşti, Măgherani, Bereni, Miercurea Nirajului, Păsăreni, Vărgata) 

Centrul socio-cultural al microregiunii Valea Nirajului este oraşul Miercurea Nirajului, cea 

mai populată localitate din microregiune, care se află la 20 km de municipiul Târgu Mureş. 

Datorită faptului că localităţile din Valea Nirajului în procent de 80% sunt aşezate în acelaşi bazin 

hidrografic, datorită trecutului istoric comun şi al obiceiurilor comune, din punct de vedere socio-

etnografic  teritoriul are un caracter compact, cu instituţii sociale de mai multe ori comune de a 

lungul istoriei. Noţiunea de Valea Nirajului ca denumirea comună a microregiunii îşi are rădăcinile 

încă în primele atestate documentare, respectiv în zecimalele papale din secolele al XIV-lea şi al 

XV-lea, unde noţiunea apare deja pentru delimitarea geografică a văii aflate între muntele 

„Bekecs” şi afluenţa pârâului Niraj în râul Mureşul. Microregiunea are un caracter foarte 

diversificat din punct de vedere geografic, acest lucru având o influenţă determinantă asupra 

economiei locale. Astfel de-a lungul istoriei microregiunea a avut un sistem economic propriu, 

relaţiile economice între locuitori bazându-se pe schimbul de materii prime sau produse(material 

lemnos şi fructe provenite din Valea Nirajului de sus, cereale, vin, fructe şi legume din Valea 

Nirajului de jos), regiunea păstrând şi astăzi caracterul său compact din punct de vedere economic.   

Locuitorii microregiunii ţin foarte mult la obiceiuri iar structura societăţii este patriarhală.  

Microregiunea se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în 

general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi 

ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat aduce 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             
6 
 

  

provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva a două inamici principali: 

globalizarea şi schimbările climatice. O mare parte din teritoriul microregiunii este acoperită de 

reţeaua comunitară de arii protejate Natura 2000. 

Microregiunea are un profil agricol şi aproape toate activităţile economice se leagă de 

resursele naturale bogate ale zonei, în microregiune putând fi regăsite suprafeţe mari de păduri, sol 

de calitate predominantă bună şi ape de suprafaţă cu debite considerabile. Structura proprietăţilor 

funciare private este segregată, utilajele şi maşinile agricole disponibile sunt învechite. 

Cooperativele de producţie au dispărut, însă nu s-au înfiinţat societăţi cooperative agricole sau de 

valorificare, momentan existând o singură societate cooperativă în zonă. În Valea Nirajului de Jos 

activitatea agricolă caracteristică este cultivarea legumelor, de aceea regiunea era numită de a 

lungul istoriei „Ţara morcovului”. În Valea Nirajului de Sus principala activitate agricolă este 

cultivarea fructelor şi creşterea animalelor. Deşi se poate constata o dependenţă foarte evidentă de 

agricultură, aceasta ramură nu reprezintă a sursă de venit considerabilă.  Odată cu creşterea 

economică începută în anul 2000, agricultura a pierdut din forţa de muncă, aceasta migrând către 

sectoarele secundare şi terţiare. Totuşi, sectorului primar prezintă importanţă deosebită în ceea ce 

priveşte asigurarea veniturilor minime pentru  majoritatea familiilor din microregiune. Agricultura 

are un rol important pentru asigurarea unui venit, prin propria angajare, în timp ce diversificarea 

activităţilor din microregiune rămâne o problemă care trebuie rezolvată. 

Microregiunea Valea Nirajului se bucura de un potenţial de dezvoltare important, însa 

nefolosit. Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura, însă şi turismul aflat în deplină 

dezvoltare reprezintă importante surse de venit. Turismul, ca fenomen, formă de valorificare într-o 

manieră aparte a resurselor naturale şi patrimoniului antropic, a devenit în acest secol, ramură 

economică cu impact major asupra dezvoltării pe partea superioară a Văii Nirajului (zona Eremitu, 

Câmpul Cetăţii). El a parcurs toate etapele de esenţă dinamică şi calitativă, marcând puternic 

dezvoltarea economiei în aceste localităţi. Cu toate acestea posibilităţile turistice nu sunt suficient 

exploatate, iar în structura economiei este dominantă utilizarea scăzută a resurselor locale, acesta 

fiind valabilă atât pentru resursele naturale cât şi pentru resursele umane.  

Nu putem vorbi nici despre o industrie dezvoltată în regiune deoarece nu au existat 

importuri semnificative de capital străin. Dezvoltarea antreprenorială este slab reprezentată în zonă 

ca efect al educaţiei deficitare şi al nivelului scăzut al utilităţilor. Analiza micro-întreprinderilor 

evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora de a răspunde exigentelor referitoare la furnizarea 

locurilor de muncă pentru populaţie, numărul mediu al salariaţilor din micro-întreprinderile fiind 

foarte scăzut. Lipseşte cooperarea între întreprinzători cum lipseşte şi reţeaua de informare şi 

dezvoltare care sprijină caracterul inovator al întreprinderilor.  
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Lipsesc serviciile comunale de bază moderne, imaginea localităţilor este nefavorabilă 

datorită nerealizării dezvoltărilor necesare. Zona este afectată de lipsa semnificativă a 

infrastructurii şi a deficienţelor acesteia care afectează atât dezvoltarea economică, cât şi calitatea 

vieţii. Cele mai importante nevoi sunt legate de: drumuri, alimentarea cu apă potabilă, precum şi 

reţeaua de canalizare a apelor uzate.  

Având în vedere cele arătate este uşor de constatat că microregiunea se confruntă cu 

numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între această zonă şi oraşele 

învecinate, prin prisma tuturor componentelor sale: economia, potenţialul demografic, 

infrastructură, etc.  

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi 

implementarea unei  strategii integrate de dezvoltare de către comunitatea locală, având ca punct 

de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.  

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea microregiunii, va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi 

administrată de reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală, care vor reprezenta interlocutorii 

populaţiei din microregiune, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi 

implementate. 

Practic, dezvoltarea microregiunii va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor 

reprezenta factorul decizional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp. 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 (Leader) a 

PNDR pentru perioada 2007 – 2013, Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului va participa la 

un  proces de selecţie, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR.   
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I. DOSARUL DE CANDIDATURĂ - PLAN DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

II.1.  Lista localităţilor cuprinse în teritoriu 

Teritoriu: Microregiunea Valea Nirajului                 Anexa 4: Lista 

localităţilor 

Codul 
comunelo
r INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori 
Suprafaţ

a totală 
Densitat

e 

Comune Oraşe Sate Din 
oraşe 

Total 
teritoriu 

km2 loc./km2 

118281  Miercure
a 
Nirajului 

Beu, 
Dumitreşti, 

Lăureni, 

Moşuni, 

Şardu 

Nirajului, 
Tâmpa şi 

Veta 

6.221 6.221 55,88 111 

114970 Acăţari    Acăţari, 

Corbeşti, 

Găieşti, 

Gruişor, 

Murgeşti, 

Roteni, 
Stejeriş, 

Suveica şi 

Vălenii 

  4.908 74,20 66 

120511 Bereni    Bereni, 
Bâra, 

Cându, 
Drojdii, 

Eremieni, 
Maia şi 

Mărculeni 

  1.219 40,26 30 

120487 Corunca    Corunca şi 

Bozeni 

  2.144 17,32 124 
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116288 Crăciuneşt

i 
  Crăciuneşti

, Budiu 
Mic, Cinta, 
Corneşti şi 

Tirimioara  

  4.239 48,36 88 

116590 Eremitu    Eremitu, 
Călugăreni, 

Câmpu 
Cetăţii, 

Dămieni şi 

Mătrici 

  4.121 83,11 50 

116867 Găleşti    Găleşti, 

Adrianu 
Mare, 

Adrianu 
Mic, 

Bedeni, 
Măiad şi 

Troiţa 

  2.838 57,80 49 

116983 Gheorghe 
Doja 

   Gheorghe 
Doja, 
Ilieni, 

Leordeni, 
Satu Nou şi 

Tirimia 

  2.921 37,45 78 

117505 Hodoşa   Hodoş, 

Ihod, Isla şi 

Sâmbriaş  

  1.321 39,48 33 

117925 Livezeni   Livezeni, 
Ivăneşti, 

Poieniţa şi 

Sânişor  

  2.593 24,53 106 

118094 Măgherani    Măgherani

, Şilea 

Nirajului şi 

Torba 

  1.361 58,03 23 

118753 Păsăreni   Păsăreni, 

Bolintineni 

  1.789 30,19 59 
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şi Gălăţeni  

120076 Vărgata   Vărgata, 

Grâuşorul, 

Mitreşti, 

Vadu şi 

Valea  

  1.949 40,33 48 

Total       6.221 37.624 607 62 

% locuitori oraşe din total locuitori (≤25%) 17%   - - - 

 

Populaţia totală a Microregiunii Valea Nirajului este de 37.624 locuitori, din care 6.221 

sunt locuitori ai oraşului Miercurea Nirajului, cea ce reprezintă 17% din totalul populaţiei, mai 

puţin decât maximul admis de 25%. Suprafaţa totală este de 607 km2, iar densitatea de 62 

locuitori/km2. 

Microregiunea este alcătuită din 66 de localităţi, aparţinând la 13 unităţi administrativ 

teritoriale, 12 comune şi 1 oraş, oraşul Miercurea Nirajului. 
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II.2.  Planul de dezvoltare locală 

PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

II.2.1. Prezentarea geografică şi fizică 

II.2.1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, 

altitudine) 

Amplasarea  teritoriului: 

Localizare şi limite: Microregiunea Valea Nirajului, după cum reiese şi din denumire, se 

situează de-a lungul văii râului  Niraj. Râul Niraj este afluent de stânga al Mureşului, situat în 

partea centrală a Transilvaniei, făcând limita între dealurile şi depresiunile subcarpatice ale 

Bistriţei şi Reghinului, şi dealurile şi depresiunile între Niraj şi Olt, precum între Câmpia 

Transilvaniei, Culoarul Mureşului şi Dealurile Târnavelor. Porneşte din estul depresiunii 

Transilvane, din zona montană, având izvoarele în Carpaţii Orientali, în Munţii Gurghiu, şi bazinul 

se termină la vărsarea acestuia în Mureş după localitatea Ungheni. 

Accesul rutier în microregiune este foarte dezvoltat. Comuna Acăţari aflat în centrul 

microregiunii se află aşezată la intersecţia unor coridoare importante de transport, într-un nod al 

culoarelor de dezvoltare. Drumul European E60 dinspre Budapesta spre Istambul trece prin 

microregiune, în comuna Acăţari, intersectând în mijlocul comunei cu DJ 151 Ungheni – Acăţari – 

Tâmpa.  Momentan drumul european E60 este cea mai importantă legătură infrastructurală a 

microregiunii. Accesul rutier se face şi prin drumurile judeţene DJ 151 Ungheni – Acăţari - 

Tâmpa, DJ 135 Târgu Mureş – Miercurea Nirajului, DJ 135 A Viforoasa – Hodoşa, precum şi DJ 

153 Reghin – Eremitu – Sovata.  

 Calea ferată de linie îngustă Târgu Mureş - Sovata traversează microregiunea (majoritatea 

comunelor sunt traversate de calea ferată de linie îngustă), însă infrastructura nu mai este în 

funcţiune, fiind considerată nerentabilă. Astfel legăturile feroviare nu sunt foarte bune, ele fiind 

accesibile numai prin municipiul Târgu Mureş.  

În apropierea regiunii se află un aeroport lângă municipiul Târgu Mureş, localitatea 

Vidrasău, la o distanţă medie de 25 km de microregiune.  

Microregiunea se află la o distanţă medie relativ mică de municipiul Târgu Mureş, 

reşedinţă de judeţ, centrul socio-cultural al microregiunii, oraşul Miercurea Nirajului fiind la o 

distanţă de 20 km de municipiu, aceasta având o influenţă determinantă asupra dezvoltării 

microregiunii de-a lungul timpurilor.  
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Relief: 

Culoarul Nirajului se desfăşoară între confluenţa Nirajului cu Mureşul la apropierea 

comunei Ungheni şi comuna Eremitu (Câmpul Cetăţii). Lărgimea culoarului creşte spre zona de 

confluenţă, iar în partea de jos al văii atinge maximul de desfăşurare în profil transversal, respectiv 

1,5 – 2  km. Morfologia culoarului este impusă de relieful de terase, în număr de 7. Terasele 

prezintă poduri extinse, acoperite de culturi pomicole, cerealiere ori sunt destinate  vetrelor rurale. 

Dealurile, versanţii şi interfluviile de pe cele două maluri ale Nirajului au altitudini relative 

de la 150-350 m, cu interfluvii plate, oferind o accesibilitate uşoară atât din valea Mureşului cât şi 

dinspre valea Târnavei Mici. În partea superioară a cursului valea e îngustă, având lăţimi medii de 

1 km, şi după unirea celor două braţe principale, valea se lărgeşte până la 3-4 km. Are un aspect 

vălurit de dealuri, cu culmi situate la 400-500 m conferind un caracter de platformă. Profilul 

dealurilor e simetric, versanţii au expoziţie vestică sau sudică prezentând abrupturi, iar versanţii 

nordici şi estici sunt domoale. E foarte uşor de observat în teren, că versanţii de pe partea dreaptă a 

cursului sunt mai domoale, cu prezenţa teraselor mult mai bine păstrate, cultivate agricol, mai 

domoale în general, iar versantul stâng prezintă abrupturi, cu o bogăţie mai mare a tributarilor 

Nirajului, participarea acestora la debit aducând şi o mare cantitate de aluviuni, creând nenumărate 

conuri de acumulare la intrarea în lunca acestuia. Partea din stânga Nirajului e mult mai bine 

dezvoltată, cu întindere mult mai mare decât cea dreaptă. 

 

Valea Nirajului are o lăţime de aproximativ 2 km în regiunea de jos şi cea mijlocie, ceea ce 

–luând în considerare debitul mediu (3,6 m3/s)- este neobişnuit de lat. Valea are caracter asimetric, 

fluxul se află pe partea dreaptă a văii. Fiind vorba despre un bazin în timpul inundaţiilor sau în 

cazul unui dezgheţ debitul mediu poate depăşi debitul mediu de mulţi ani (debitul maxim măsurat 

este de 330 m3/s, 14 mai 1970). Râul aduce mari cantităţi de aluviuni în timpul inundaţilor, astfel 

râul a primit numele folcloric ”Nirajul blond” (după culoarea gălbuie). 
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Datorită geologiei există şi manifestări de mişcări în masă (Şilea Nirajului), sau cum mai 

sunt denumiţi: alunecările de teren, surpări, ce îngreunează lucrările agricole, dar de unde se rupe, 

duce în altă parte, unde construieşte, creând dificultăţi în lucrarea terenurilor dar şi în 

accesibilitatea acestora. Acest fenomen de degradare e sprijinit şi de activitatea umană, care a 

schimbat vegetaţia autohtonă, încercând reîmpăduriri, dar neplanificate şi neevaluate din punct de 

vedere ecologic, transformând astfel natura şi caracterele învelişului vegetal. Lipsa vegetaţiei 

forestiere sau prezenţa slabă a acesteia, energia mare a versanţilor a dus la nişte manifestări 

impresionante. Vegetaţia forestieră predomină pe versanţii abrupţi cu expoziţie nordică şi nord-

vestică, şi în zona interfluviilor, dar degradarea şi distrugerea stratului fertil din profilul solului, 

din zonele cultivate, e inevitabilă deocamdată şi tot mai evidentă. 

Suprafaţa totală în Microregiunea Valea Nirajului este de 60.694 de ha, din care 18.140 ha 

(30%) în zonă de munte iar 42.554 ha (70%) în zonă de deal. 

Clima predominantă: 

Regiunea are o climă continentală, temperatura medie este de  8,5º C, precipitaţiile anuale 

sunt de 700–1200 milimetrii, dar diferenţe semnificative pot fi constatate între regiunile montane 

(izvorul se află la o înălţime de 1200m) şi regiunea joasă a Nirajului (confluenţa, 300m). 

Trăsăturile climatice a  sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei, fapt care 

încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat-continental moderată, definită 

de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest.  Acestui teritoriu îi sunt specifice 

verile mai călduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul montan cu inversiuni de 

temperatură pe văi.  

Temperatura aerului - media lunară şi anuală 

(Staţia de observare Târgu Mureş)     - C ° - 

Media Lunară 

Ani de observaţie 

1901 - 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ianuarie -4 -0,4 -3,6 -3,1 -5 -2,5 -5,9 2,1 -3,0 

Februarie -1,8 0,4 2,6 -7 -1,6 -5,3 -2,7 2,8 1,0 

Martie 4 7,1 6,1 2 4,7 1,6 3,4 7,3 5,8 

Aprilie 9,7 10,5 10,3 8,6 10,9 9,8 11,4 10,1 10,6 

Mai  14,8 15,5 17,7 19,3 14,1 15,8 14,4 17 15,4 
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Iunie 17,7 17,3 19,4 20,6 18,4 17,6 18 20,6 19,7 

Iulie 19,4 21 22,3 20,1 20,4 20 20,9 22 19,8 

August 18,8 21,2 19,3 20,8 19,3 19,2 18,8 20,3 20,8 

Septembrie 14,6 14,6 14,6 14,1 14 15,7 15,4 13,4 14,2 

Octombrie 9,2 11,2 9,9 7,6 10,4 9,3 9,4 9,1 10,00 

Noiembrie 3,7 2,3 5,2 4,7 4,8 2,6 3,7 2,3 3,7 

Decembrie -1,3 -7,5 -2,8 -2,3 -0,4 -0,5 0,4 -2,7 1,3 

Media anuală 8,7 9,4 10,1 8,8 9,2 8,6 8,9 10,4 9,9 

Amplitudinea  anuală 23,4 28,7 25,9 27,8 25,4 25,3 26,8 26,8 23,8 

sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Mureş 2009 

 

Luna cu temperaturile cele mai ridicate este August, în luna august 2008 fiind înregistrat o 

temperatură medie de 20,8 grade Celsius, iar luna cu cele mai scăzute temperaturi este Ianuarie, 

fiind înregistrat în luna ianuarie 2008 o temperatură de -3,0 grade Celsius.  Vânturile predominate 

sunt cele de Vest şi Nord - Vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie.  

Precipitaţii atmosferice - Cantitatea lunară şi anuală 

( Staţia de observare Târgu Mureş)    - mm - 

Cantitatea Medie 
Lunară 

Ani de observaţie 

1901 - 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ianuarie 28,4 32,2 8,1 55,7 42,7 37,3 15,5 30,8 15,2 

Februarie 28,7 20,7 12,1 18,5 31,9 43,4 27,9 33,2 6,9 

Martie 26,3 37,7 17 15,5 34,3 32,5 63,1 25,8 68,8 

Aprilie 49 84,4 14,6 32,5 57,2 66 76,4 11,6 95,4 

Mai  73,8 70,8 39,9 26 63 91,6 59 96,6 63 

Iunie 90 102,2 143,4 30,8 77,7 70,6 120,6 37 66,8 

Iulie 80 79,6 53,2 105 81,8 131,4 66,6 86,8 107 
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August 69,7 57,7 118,2 27,2 80 227,7 130,2 138,8 19,4 

Septembrie 43,7 127,3 81,3 42,2 65,8 54,4 41,4 119,8 33,4 

Octombrie 41,7 35,9 38,6 74 24,4 12,2 16,2 86,6 79,4 

Noiembrie 36,7 72,2 46,1 29,5 48,3 32,6 16,7 56,2 53, 

Decembrie 32,5 19,2 22,8 24,2 30,5 52,9 19,2 22,9 36,4 

Anual 600,5 739,9 595,3 481,1 637,6 852,6 652,8 746,1 644,9 

sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Mureş 2009 

 

Se poate observa că luna cu cele mai multe precipitaţii atmosferice în anul 2008 a fost luna 

iulie, cu 107 mm, urmată de luna aprilie cu 95,4 mm 

Principalele tipuri de sol predominante: 

Solul ca resursă naturală poate fi una dintre potenţialele economice ale regiunii.  

Terenurile se împart în felul următor: 

 podzol maro        24%   

 sedimentar     25% 

 lut negru                 10% 

 sol erodat în partea sudică înclinată              20% 

 sol maro din pădure                                    9% 

 altele      12% 

În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol 

al microregiunii este foarte variat. De pe crestele mai înalte şi până în luncile joase ale râului, 

întâlnim o gamă largă de soluri. 

În zona de munte sunt specifice solurile montane brune, brune gălbui podzolice sau brune 

acide de pajişti alpine, brune de pădure acide şi podzolice ferifluviale, iar pe versanţi soluri tinere 

de grohotişuri, precum şi soluri scheletice. 

În zona de deal şi podiş, mai frecvente sunt solurile silvestre, brune închise de pădure, pe 

alocuri argiluvionale, brune de pădure cernoziomice, soluri erodate şi coluviale la baza versanţilor. 

Regiunea era renumită pentru cultivarea zarzavaturilor şi a fructelor, dar politica agricolă 

socialistă a preferat producţia de cereale, regiunea neavând caracteristicile necesare pentru acestea. 

Printre cauzele existenţei marilor terenuri necultivate în regiune  putem enumera: problemele 

agriculturii, lipsa de eficacitate în producţia cerealelor, desfiinţarea livezilor.   
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Resursele naturale: 

Putem constata că Valea Nirajului este foarte bogată în resurse naturale. Datorită 

suprafeţelor mari de păduri regiunea are o importanţă semnificativă în ceea ce priveşte industria 

lemnului, iar solurile sunt potrivite pentru cultivarea zarzavaturilor şi pentru creşterea animalelor. 

Fauna bogată este foarte valoroasă din punct de vedere al turismului. Varietatea formelor de relief 

şi a condiţiilor geologico-tectonice, stratigrafice şi petrografice au determinat o diversitate a 

bogăţiilor subsolului. 

 

Resursele naturale din sol:  

Judeţul Mureş este aşezat pe un masiv enorm de sare. Totodată, judeţul deţine cea mai 

mare rezervă de gaz metan din ţară. În regiunea localităţii Miercurea Nirajului pot fi găsite aceste 

resurse, care din păcate nu sunt suficient exploatate, cum ar fi de exemplu apa termală şi nămolul 

medicinal din comuna Măgherani. 

La nivelul microregiunii nu putem vorbi despre exploatarea resurselor naturale din subsol. 

Resurse naturale de suprafaţă:  

Valorile naturale de suprafaţă cele mai preţioase ale judeţului Mureş sunt rocile folosite în 

construcţii, izvoarele sărate şi pădurile. O răspândire mai limitată, dar totuşi în rezerve 

considerabile, o au depozitele mobile de, pietriş şi nisip, extrase în numeroase puncte şi folosite ca 

materiale de construcţie brute sau prelucrate industrial. Astfel de rezerve potenţiale de agregate 

minerale se întâlnesc şi pe cursul râului Niraj, exploatarea lor continuă putând atrage după sine 

modificarea substanţială a mediului înconjurător.  

Aerul: 

În momentul de faţă nu sunt efectuate studii privind gradul de poluare a aerului, dar 

datorită faptului că microregiunea se află la o distanţă medie de cel puţin la 16 km de arterele mai 
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intens circulate, tragem concluzia că nu se aduce atingere majoră calităţii aerului, iar suprafaţa 

împădurită acoperă un teritoriu relativ extins din suprafaţa aferentă localităţilor, rezultând o bună 

transformare a noxelor în oxigen emanat prin fotosinteză.  În zona comunelor Eremitu, Bereni şi 

Măgherani (comune aflate la poalele muntelui „Bekecs” şi aparţinând zonei montane după 

clasificarea normativă) calitatea aerului este cu mult superioară faţă de media din judeţul Mureş, 

zona fiind masiv acoperită de păduri, iar înălţimea fiind între 700 – 1.078 m.  

Apele  subterane: 

Apele  subterane din zonă au debite mici şi mineralizare ridicată, fiind în general 

nepotabile. În luncile şi terasele râului Niraj apar ape freatice mai bogate, dar şi acestea sunt 

mineralizate şi dure. Ele constituie principala sursă de alimentare cu apă potabilă a localităţilor. 

Resursele subterane sunt de 3.500 l/s. 

Vegetaţia: 

Peisaj natural: 

Bogăţia regiunii constă în păduri, 12.870 de ha din teritoriul regiunii fiind fonduri 

forestiere, pădurea fiind o adevărată comoară a microregiunii. Nu mai puţin de importante sunt şi 

suprafeţele mari de păşuni, aceasta având influenţă determinantă asupra activităţii de creştere a 

animalelor. Pe lângă exploatarea lemnului  şi fructele de pădure şi  ciupercile reprezintă un 

potenţial semnificativ, exploatarea acestor resurse fiind, însă nesemnificativă.  

Din suprafaţa microregiunii 43.972 ha sunt terenuri agricole. Pe lângă problemele generale 

care afectează agricultura, cultivarea ineficientă a cerealelor este cauza înmulţirii suprafeţelor 

necultivate. Astăzi deja livezile sunt nesemnificative, iar pe lângă terenurile agricole cultivate 

păşunile au caracter dominant.  

Între valorile naturale caracteristice zonei se enumeră şi biodiversitatea regiunii. Puţine 

dintre zonele ţării reunesc o atât de mare diversitate de peisaje, formaţiuni geologice şi 

paleontologice, elemente valoroase de floră şi faună. În zona au fost identificate până în prezent 

179 de specii de păsări dintre care un număr de 89 sunt prioritare pentru Natura 2000. 

Vegetaţia: 

 la munte: coniferi amestecaţi cu brad, stejar, arin alb şi negru.  

 la deal şi pe platouri: stejar, fag amestecat cu gorun, carpen, frasin şi tei.  

 printre zone: dumbravă, trestie şi pipirig.  

Fauna: 

 urs, cerbul carpatian, căprioară, mistreţ, iepure, fazan, etc.  

 în râu şi lacuri: păstrăv, crap,  şi altele.  

Suprafeţele cultivate: 
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Regiunea era cândva renumită pentru cultivarea legumelor şi a fructelor, dar politica 

agricolă socialistă a preferat producţia de cereale, regiunea neavând caracteristicile necesare pentru 

aceste tipuri de culturi. Printre cauzele existenţei marilor terenuri necultivate în regiune  putem 

enumera: problemele existente în domeniul agriculturii la nivel naţional, lipsa de eficacitate în 

producţia cerealelor, desfiinţarea livezilor, respectiv a culturilor tradiţionale din microregiune. În 

prezent nu se acordă importanţă suprafeţelor foştilor livezi, terenurile fiind folosite ca păşune.  

Culturi specifice principalelor zone ale microregiunii: 

Valea Nirajului de jos: 

 Legume: varză, vinete, ardei, morcov, pătrunjel, ţelină, roşii, castraveţi, cartofi, etc. 

Partea de mijloc a Văii Nirajului: 

 Cereale: porumb, grâu, orz, ovăz, secară 

Valea Nirajului de sus: 

 Fructe: prune, mere, pere, cireşi, vişine 

În Valea Nirajului de sus există suprafeţe mari de păşuni, acestea fiind absolut 

determinante în zona montană a microregiunii (comunele Bereni, Măgherani şi Eremitu). 

Activitatea principală este creşterea animalelor.  
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II.2.1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului 
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Localităţile sunt aşezate pe ambele maluri a râului Niraj.  Valea Nirajului poate fi împărţită în 

două regiuni: Valea Nirajului de Jos ce conţine valea dintre Ungheni până la Acăţari, şi Valea 

Nirajului de Sus ce ţine de la unirea râurilor Nirajul Mic şi Nirajul Mare până la regiunea izvoarelor 

din munţi. Reţeaua hidrografică este alcătuită din Râul Niraj şi de afluenţii acestuia.  

 

Centrul Microregiunii Valea Nirajului este oraşul Miercurea Nirajului, cea mai populată 

localitate din microregiune. Oraşul Miercurea Nirajului,  pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-

danubian, este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe paralela 

46º31'48” latitudine nordică meridianul 24º28'00” longitudine estică. Oraşul este aşezat pe cursul 

mijlociu al râului Niraj la confluenţa acestuia cu Nirajul Mic, pe drumul judeţean Târgu Mureş - 

Miercurea Nirajului - Sovata, la o distanţă de 20 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu Mureş. 

Accesul în oraş se face prin drumurile judeţene DJ 151 Ungheni – Acăţari Tâmpa, DJ 135 Târgu 

Mureş – Miercurea Nirajului, precum şi DJ 135 A Viforoasa - Hodoşa. Calea ferată de linie îngustă 

Târgu Mureş - Sovata traversează oraşul, însă infrastructura nu mai este în funcţiune, fiind considerată 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Niraj
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Nirajul_Mic_%28Miercurea_Nirajului%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
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nerentabilă. Oraşul Miercurea Nirajului este singura şi cea mai veche localitatea cu rang de oraş din 

scaunul Mureş de odinioară. Localitatea a recăpătat rangul de oraş în anul 2003, rămânând să fie 

centrul economic şi cultural al Văii Nirajului, fiind cea mai dezvoltată localitate din microregiune. 

Datorită poziţiei geografie favorabile şi mulţumită statutului ei de oraş, oraşul Miercurea Nirajului 

rămâne să fie în continuare centrul socio-economic şi cultural al Microregiunii Valea Nirajului.  

 Datorită acestui fapt, şi pentru a păstra condiţiile de omogenitate geografică şi economică, şi 

socială a teritoriului reprezentat, a fost inclus în cadrul teritoriului LEADER şi Oraşul Miercurea 

Nirajului. Includerea oraşului Miercurea Nirajului în teritoriul eligibil LEADER va asigura coerenţa 

teritorială, masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice, 

pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă. Coerenţa teritorială va elimina riscul ca 

acţiunile prevăzute a fi implementate într-un teritoriu să întâmpine diverse obstacole, ca de exemplu, 

formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi administrative fără continuitate teritorială şi 

lipsite de punctul comun reprezentat de un oraş care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile 

urban – rural, create în timp între locuitori. 

Atât în Oraşul Miercurea Nirajului cât şi în sate aparţinătoare ale acestuia, gradul de 

urbanizare este foarte redus, iar economia locală se axează în principal pe sectorul agricol. Problemele 

cu care se confruntă locuitorii acestuia sunt similare cu cele întâlnite în sate şi comune, diferenţiindu-

se de fapt doar prin numărul mai ridicat de locuitori din cadrul unităţii administrative, fapt ce duce 

spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural, de localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a 

putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor.  

Comuna Acăţari se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º28'51” latitudine nordică meridianul 24º38'9” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 12 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Bereni se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º33'00” latitudine nordică meridianul 24º52'00” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 32 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. Până în anul  2004 era un sat care aparţinea comunei Măgherani, iar prin 

reorganizarea administraţiei acestuia, satul Bereni a căpătat statut de comună. Bereni, centru de 

comună se află pe traseul DJ 135 la intersecţia cu drumul comunal DC 29. Amplasată pe o terasă largă 

a pârâului Nirajul Mic, localitatea urmăreşte traseul pârâului şi al versanţilor la atitudinea medie de 

380m. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gherani,_Mure%C5%9F
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Comuna Corunca se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º16'6” latitudine nordică meridianul 24º30'6” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 7 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Crăciuneşti se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, 

pe paralela 46º28'50” latitudine nordică meridianul 24º38'25” longitudine estică. Comuna este aşezată 

pe  Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 17 km de reşedinţa de 

judeţ, municipiul Târgu Mureş.  

Comuna Eremitu se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º40'00” latitudine nordică meridianul 24º56'00” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 37 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş.  

Comuna Găleşti se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º31'00” latitudine nordică meridianul 24º45'00” longitudine estică. Comuna Găleşti este 

aşezată pe malurile râului Niraj pe partea de mijloc, ( Centrul Văii Nirajului), la aproximativ 24 de km 

de  la municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Gheorghe Doja se situează în partea central-nordică a României, în Podişul 

Transilvaniei, pe paralela 46º27'48” latitudine nordică meridianul 24º30'28” longitudine estică. 

Comuna se află aşezată pe malul stâng al pârâului Niraj, la 11 km distanţă de municipiul Târgu Mureş, 

pe partea de sud-vest al oraşului.  

Comuna Hodoşa se situează în partea central-estică a judeţului Mureş, la distanţe egale de 

Municipiul Târgu. Mureş, Reghin şi oraşul-staţiune Sovata, în Podişul Transilvaniei, pe paralela 

46º38'00” latitudine nordică meridianul 24º49'00” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  Valea 

Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 30 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Livezenii se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, 

pe paralela 46º33'6” latitudine nordică meridianul 24º38'6” longitudine estică.  Comuna este aşezată 

pe  Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 9 km de reşedinţa de 

judeţ, municipiul Târgu Mureş. Este o comuna semi-urbană, adiacent municipiului Târgu Mureş, 

situat în partea de est a zonei peri-urbane.   

Comuna Măgherani se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, 

în zona dintre râurile Niraj şi Târnava Mică, pe drumul judeţean Miercurea Nirajului - Sărăţeni - 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Niraj
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Miercurea_Nirajului
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83r%C4%83%C5%A3eni,_Mure%C5%9F


   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             24 
   

Sovata. Comuna este aşezată pe  Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă 

de 35 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Păsăreni se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º29’37” latitudine nordică meridianul 24º41’48” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 19 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. 

Comuna Vărgata se situează în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, pe 

paralela 46º34’4” latitudine nordică meridianul 24º47’55” longitudine estică. Comuna este aşezată pe  

Valea Nirajului, în partea de nord-est  a judeţului Mureş, la o distanţă de 30 km de reşedinţa de judeţ, 

municipiul Târgu Mureş. 

Căile de comunicaţii sunt cheia dezvoltării unei regiuni. Ele asigură nu numai un acces uşor, 

dar şi un acces rapid al bunurilor materiale. Ele pot constitui baza dezvoltării unei regiuni, şi pot duce 

la o mai bună organizare a acestuia, şi la o mai bună valorificare a posibilităţilor oferite de regiune. 

Gradul de dezvoltare a unei regiuni depinde şi de diversitatea acestora, cu cât este o diversitate mai 

mare de căi de transport si comunicaţie, cu atât este mai dezvoltată zona deservită de acestea.  

Având în vedere faptul că microregiunea este situată în imediata apropiere a unei zone foarte 

bine dezvoltate,  este avantajat din mai multe puncte de vedere. Apropierea de reşedinţa de judeţ are, 

însă şi efecte negative asupra microregiunii, acestea constând în  poluarea aerului, poluarea fonică, 

aglomeraţie în traficul rutier, precum şi dispariţia încetă dar sigură a caracterului rural a comunelor 

limitrofe Corunca şi Livezeni; 

 

În zonă există şi reţea de cale ferată, făcând legătura dintre Tg. Mureş şi  Sovata,  cu regiunea 

de exploatare a sării.  Această cale ferată a fost desfiinţată din motive financiare, nefiind rentabil din 

anul 1996, cale ferată cu ecartament mic. Aceasta a asigurat transportul de mărfuri de pe Valea Niraj 

şi din regiunea Sovata, a materiilor prime ca sarea gemă, cereale, masă lemnoasă şi prefabricate din 

lemn, legume şi fructe, spre Tg. Mureş. Trenul de pasageri făcea legătura între Tg. Mureş şi Sovata, şi 

deservea drept ca scop turistic şi de agrement. Avea un ton uşor romantic şi melancolic din cauza 

vitezei medii cu care călătorea, aceasta fiind de numai maxim 45 km/h, de acea se mai numea şi 

“Expresul de Sovata”. Datorită faptului că această modalitate de transport era foarte lentă, acesta a 

fost înlocuit de autobuze, acestea fiind mult mai rapide şi cuprind o arie mai largă.  

Reţeaua drumurilor publice este mult mai bine organizată. Marea majoritate a acestora au fost 

construite peste sau chiar urmărind vechile drumuri romane, ce au fost identificate în zona mai înaltă, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
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cea montana şi de dealuri înalte din „Bekecs”. Scheletul principal al acestei reţele rutiere este 

constituită din două axe aproape perpendiculare, drumurile E60 (DN 15, DN 13), şi „drumul 

Nirajului”, respectiv drumul judeţean DJ 151D. Din acestea  două se ramifică toate drumurile 

secundare sau de acelaşi rang. Din acest punct de vedere zona este favorizată, fiind străbătut de 

drumul European E60 (Drumul Naţional DN13), precum şi drumul judeţean DJ 151D.  Este foarte 

accesibil atât dinspre Târgu Mureş şi Bălăuşeri (E60), precum şi drumul de legătură a Văii Nirajului 

(DJ 151D), ce ocoleşte Tg. Mureşul, porneşte de la Ungheni din E60, şi reintră în E60 la Acăţari, după 

care urmează cursul Nirajului, şi face legătura cu Sovata. Un alt drum important este DN135, ce leagă 

Târgu Mureşul de Miercurea Niraj.  

Lângă acestea mai sunt şi drumuri secundare pietruite. Toate acestea servesc la o mai uşoară 

alimentare şi aprovizionare a populaţiei, şi un timp mai scurt spre centrele urbane. Calitatea 

drumurilor a fost mult îmbunătăţită în ultima vreme, şi asta se vede şi în dezvoltarea evidentă a unor 

comune,  cum ar fi Acăţari, Corunca, Livezeni sau Crăciuneşti şi oraşul Miercurea Niraj, ce este, a 

fost şi va fi cel mai important centru din regiune.  Există însă, în acelaşi timp şi probleme în ceea ce 

priveşte infrastructura rutieră, cum ar fi şi ponderea destul de ridicată a drumurilor pietruite,  ce 

îngreunează accesibilitatea unor localităţi, ce în cazuri extreme şi de urgenţă pot ridica dificultăţi 

pentru organele de intervenţie, sau în condiţiile unor fenomene meteo extreme. În aceste cazuri pot 

apărea şi izolări periodice totale.  

Transporturile auto prezintă aceleaşi caracteristici ca şi în alte locuri: pătrunderea pentru 

transportul de călători şi mărfuri în toate localităţile bazinului, transportul de mărfuri pe distanţe mici, 

frecvenţa mare a transporturilor de călători în jurul principalelor centre urbane, concentrarea traficului 

pe drumurile cele mai importante, în primul rând pe drumurile în sistem de axă. 

Există în acelaşi timp şi localităţi izolate datorită condiţiilor infrastructurale slab dezvoltate 

(drumuri neasfaltate): Beu (oraşul Miercurea Nirajului), Maia, Mărculeni (comuna Bereni), Ihod, Isla 

(Hodoşa), Şilea Nirajului, Torba (comuna Măgherani), Corbeşti (comuna Acăţari) 

 

În imediata apropiere a microregiunii, în Municipiul Târgu Mureş se află Aeroportul 

Internaţional Târgu Mureş, ceea ce facilitează transportul aerian, fiind accesibile foarte multe 

destinaţii atât din spaţiul Uniunii Europene cât şi din afara acestuia. 

Demersul analizei teritoriului, a fixat în prim plan analiza localităţilor componente a 

Microregiunii Văii Nirajului, având la bază localizarea acestora. S-a  pornit de la premisa identificării 

şi stabilirii unor criterii clare de delimitare spaţială, bine probate şi armonizate, conform demersului 
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principal al studiului. Aceasta a urmărit, mai cu seamă, reperele cu o anumită conformaţie sau 

standardizare larg acceptate, cât şi eventualele „artificii” care să întregească şi să nuanţeze mai clar şi 

mai eficient limitele, vis-a-vis de omogenitatea teritoriului.  Localităţile care alcătuiesc Microregiunea 

Valea Nirajului se situează în bazinul hidrografic al Nirajului, bazinul hidrografic care este o unitate 

regională de natură morfohidrografică, ce s-a impus ca un ansamblu teritorial bine evidenţiat, cu 

componente şi funcţionalităţi omogene şi complementare. Diferenţierile teritoriale faţă de unităţile 

vecine sunt impuse de criterii şi repere ce se circumscriu, în principal, domeniului geomorfologic şi 

hidrografic.  

Peisajul geografic dintr-o anumită unitate, prin aspectele vizibile şi durabile ale mediului, se 

individualizează şi se delimitează atât prin elemente naturale, cât şi prin elemente de factură umană. 

Componenta rurală a peisajului geografic, demarcată prin trăsăturile distincte ce ţin de o anumită 

configuraţie teritorială, arhitectonică, demografică, socială, economică sau culturală, se mulează la 

rândul său pe un complex geografic fizic şi uman. 

Chiar dacă o condiţionare naturală există  asupra aspectelor socio-umane, limita naturală a 

bazinului hidrografic  se va lărgi sau se va restrânge în funcţie de limitele administrative ale satelor 

sau comunelor, de un anumit mod de utilizare a terenurilor, de o anumită continuitate socială şi 

culturală, de un tip de exploatare economică a spaţiului geografic.. Toate aceste criterii urmăresc 

integrarea unităţii astfel delimitate pe nişte coordonate ce ţin de asigurarea unui caracter omogen şi 

coerent al teritoriului. 

Omogenitatea şi coerenţa teritoriului este susţinută şi de aspectele cum ar fi relieful şi peisajul 

cu caracteristici similare, evoluţia istorică unitară, de populaţia care are o structură omogenă, precum 

şi de scopul comun, păstrarea, refacerea şi dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile 

sau aspiraţiile comunităţii. 
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II.2.1.3. Populaţie – demografie 

Populaţia totală a microregiunii Valea Nirajului este de 37.624 persoane. 

Populaţie 2002 2009 Evoluţie  
Soldul 

migrării 
Soldul 
natural 

Sub 
20 
ani 

2009 

Peste 
60 
ani 

2009 

Populaţia 

activă  
Şomaj 

TOTAL 36.477 37.624 1.147 2.253 -1.106 9.024 8.505 20.095 1.066 

% 100% 100% 3% 6% -3% 24% 23% 53% 5% 

Sursa: INSSE Mureş 

 Informaţii privind comunităţile prezente, tendinţele demografice 

Evoluţia populaţiei din Microregiunea Valea Nirajului pe localităţi se prezintă astfel: 

Populaţie 2002 2009 Evoluţie  
Soldul 

migrării 
Soldul 
natural 

Sub 
20 ani 
2009 

Peste 
60 ani 
2009 

Populaţia 

activă 

Oraşul Miercurea 

Nirajului 
5.824 6.221 397 423 -26 1.518 1.255 3.448 

Comuna Acăţari 4.781 4.908 127 281 -154 1.172 1.146 2.590 

Comuna Bereni 1.356 1.219 -137 -84 -53 223 391 605 

Comuna Corunca 1.743 2.144 401 424 -23 440 373 1.331 

Comuna Crăciuneşti 4.348 4.239 -109 -99 -10 1.168 858 2.213 

Comuna Eremitu 3.872 4.121 249 325 -76 1.061 821 2.239 

Comuna Găleşti 2.940 2.838 -102 71 -173 611 771 1.456 

Comuna Gheorghe Doja 2.869 2.921 52 154 -102 685 662 1.574 
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Comuna Hodoşa 1.420 1.321 -99 10 -109 266 399 656 

Comuna Livezeni 2.023 2.593 570 513 57 674 427 1.492 

Comuna Măgherani 1.377 1.361 -16 161 -177 347 396 618 

Comuna Păsăreni 1.920 1.789 -131 20 -151 384 546 859 

Comuna Vărgata 2.004 1.949 -55 54 -109 475 460 1.014 

Sursa: INSSE Mureş 

 

 

 

După cum se poate observa din tabelele de mai sus, populaţia totală a Microregiunii Văi 

Nirajului este 37.624 de persoane, din care populaţie activă 22.280 persoane, ceea ce reprezintă un 

procent de 59% din totalul populaţiei.  
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Se poate observa o uşoară creştere (6%) din punct de vedere demografic, creştere datorată 

migrării populaţiei din mediul urban în comunele limitrofe Municipiului Târgu Mureş. Cele mai mari 

valori al soldului migrării sunt înregistrate în comunele Livezeni şi Corunca, iar la polul opus se 

situează comunele Bereni şi  Păsăreni. 

Referitor la natalitate – mortalitate, soldul natural în perioada analizată în Microregiunea Valea 

Nirajului a fost de -3%, ceea ce reprezintă în număr absolut -1.106 persoane. Acesta se datorează în 

principal faptului că populaţia este îmbătrânită, populaţia de peste 60 de ani reprezentând un procent 

de 23% din populaţia totală a microregiunii. Adâncirea procesului de îmbătrânire a populaţiei atrage 

după sine pericolul de depopulare a unor aşezări în cazul în care procesul nu va fi stopat prin  crearea 

condiţiilor dezvoltării economice şi sociale sustenabile în Valea Nirajului, asigurând membrilor 

comunităţii posibilitatea de a trăi într-un mediu curat, prosper şi competitiv.  

  

Populaţia de sex feminin reprezintă 18.830 de persoane, iar populaţia de sex masculin 

reprezintă 18.794 persoane. Procentual această înseamnă 50,05% persoane de sex feminin şi 49,95% 

persoane de sex masculin. 

 

 Conform datelor de mai sus se poate observa că este un echilibru în împărţirea populaţiei pe 

sexe în Microregiunea Valea Nirajului, o  egalitate între persoane de sex feminin şi masculin, 

persoanele de sex feminin fiind doar cu 36 de persoane mai mulţi decât persoane de sex masculin. 
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Populaţia după grupe de vârstă se prezintă astfel: 

U.A.T. 0-4 ANI 5-9 ANI 10-14 ANI 15-19 ANI 20-24 ANI 25-29 ANI 30-34 ANI 
TOTAL 2.232 2.305 2.302 2.185 2.676 2.589 2.962 

% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 

U.A.T. 35-39 ANI 40-44 ANI 45-49 ANI 50-54 ANI 55-59 ANI 60-64 ANI 65 ANI SI PESTE 
TOTAL 2.897 2.567 1.816 2.358 2.230 1.831 6.674 

% 8% 7% 5% 6% 6% 5% 18% 

 

 

 Structura populaţie pe grupe de vârstă este uniformă, doar în cazul persoanelor de 65 ani şi 

peste se poate observa o creştere care se datorează fenomenelor socio-economice din ultima vreme.  

Populaţia Microregiunii Valea Nirajului după structura etnică se prezintă astfel: 

Populaţie 2009 Români Maghiari Rromi Germani Altă etnie 

TOTAL 37.624 2.379 31.936 3.289 7 13 
% 100% 6,32% 84,88% 8,74% 0,02% 0,03% 
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Conform datelor de mai sus în structura etnică a populaţiei din Microregiunea Valea Nirajului, 

trăiesc în mare majoritate maghiari, 84,88% din totalul populaţiei fiind de etnie maghiară, 8,74% de 

etnie rromă, 6,32% etnie română, iar 0,05% reprezintă populaţia de etnie germană şi alte naţionalităţi. 

 

Populaţia Microregiunii Valea Nirajului după religie se prezintă astfel: 

Populaţie 2009 Ortodoxă 
Romano 
catolică Reformată Unitariană 

Adventistă 

de ziua a 
şaptea 

Alta 

TOTAL 37.624 2.601 8.094 20.205 2.727 1.386 2.611 

% 100% 7% 22% 54% 7% 4% 7% 

 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, peste 50% din populaţia Microregiunii Văii 

Nirajului este reformată, 8.094 de persoane sunt de religie romano-catolică, ceea ce reprezintă 22% 

din totalul populaţiei. 7% din populaţie este unitariană, 7% ortodoxă, 4 % adventistă de ziua a şaptea, 

iar restul 7% sunt de altă religie, atei sau fără religie. 

 Structura populaţiei active după forma de învăţământ absolvită: 

Populaţie 

activă 
2009 Superior 

Postliceal 
şi de 

maiştrii 
Liceal 

Profesional 
şi de ucenici 

Gimnazial Primar 
Fără 

şcoală 

TOTAL 20.095 1.196 198 2.010 3.377 6.732 5.035 1.547 

% 100% 6% 1% 10% 17% 34% 25% 8% 
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 Din totalul populaţiei active doar un procent de 6% are studii superioare. Cea mai mare parte a 

populaţiei active are studii gimnaziale, un procent de 34%, urmată de o categorie care a absolvit doar 

învăţământul primar, 5.033 persoane, reprezentând 25% din populaţia activă. Datorită faptului că în 

anii 1970- 1990 un mare accent sa pus pe şcolile profesionale şi de ucenici se poate observa un număr 

destul de ridicat de persoane care au terminat această formă de învăţământ, 17%, un număr de 3.377 

de persoane. 198 de persoane au terminat şcoală postliceală şi de maiştrii, iar un procent de 8% din 

populaţia activă nu a absolvit nici o formă de învăţământ. 

 

 

România se află într-un proces de îmbătrânire demografică care se va accentua în viitor. Grupa 

de vârstă peste 65 de ani este singura grupă care va creşte cu aproximativ  20%. Acest grup de vârstă 

va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări 

de îngrijire pe de o parte dar şi asigurări  cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu mai sunt 

în câmpul muncii, dar au cerinţe privitor la educaţie, cultură şi petrecerea timpului liber. La nivel 

naţional  vor creşte cheltuielile sociale şi de sănătate datorită presiunii vârstnicilor asupra populaţiei 

active, mai reduse ca număr. 

Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru dezvoltare, poate 

deveni un factor perturbator de limitare a dezvoltării. 

Tendinţele pozitive de dezvoltare economică vor conduce la creşterea nivelului educaţional al 

populaţiei, fapt ce va determina reducerea numărului de copii pe care familiile decid să-i aibă şi al 

creşterii vârstei mamei, la prima naştere. 
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Pe lângă aceste schimbări, este de aşteptat ca declinul demografic să producă şi următoarele 

consecinţe: 

 dificultăţi în aprovizionare cu servicii în spaţiu rural; 

 subutilizarea unor staţii de epurare şi instalaţii de alimentare cu apă supradimensionate; 

 dispariţia unor aşezări rurale izolate; 

 lipsa de rentabilitate a transportului în comun, etc. 

Din toate acestea rezultă în mod clar că rezultatul prognozelor evoluţiei populaţiei au o 

importanţă deosebită pentru toate procesele de planificare şi că, în viitor vor trebui luate mai mult în 

considerare. 

Se poate remarca în legătură cu implicaţia factorului demografic în organizarea spaţiului, că 

aceasta depinde de indicele demografice, adică natalitatea, mortalitatea, sporul natural şi mortalitatea 

infantilă. Numind aceşti factori, acestea se implică în planificarea teritorială în funcţie de mărimea 

localităţii, populaţia acestuia şi sporul natural al acestuia, denotând şi nivelul de dezvoltare. Cu cât 

populaţia este mai mare, şi factorul spor este pozitiv, se observă o creştere, o extindere a intravilanului 

în detrimentul extravilanului, care îşi remodelează astfel configuraţia ca să acopere necesarul survenit 

prin creşterea populaţiei. Asta înseamnă creşterea suprafeţei cultivate, dobândirea de noi teritorii prin 

metodele cunoscute (defrişare, desţelenire) sau chiar cuprinderea terenurilor impracticabile, adică 

terenurile cu risc geomorfologic, sau terenuri degradate, cum ar fi extinderea aşezării din luncă şi pe 

versanţi, chiar cu înclinaţie mare. 

Microregiunea Valea Nirajului este un teritoriu omogen atât din punct de vedere geografic, 

economic şi cât şi din punct de vedere al populaţiei. Se poate observa egalitatea dintre populaţia de 

sex masculin cu populaţia de sex feminin iar structura populaţiei pe grupe de vârstă este aproape 

uniformă. După structura etnică a populaţiei Microregiunea Valea Nirajului este formată din aproape 

85% de locuitori maghiari, urmată de populaţia de etnie rromă şi română. Acest lucru este redat şi de 

structura populaţiei după religie, marea majoritate fiind reformaţi, romano – catolici şi unitarieni. 

Numărul destul de mare al populaţiei inactive, tendinţa de îmbătrânire al populaţiei  încetinesc 

procesul de dezvoltare al Microregiunii Valea Nirajului. Pentru a diminua influenţa acestor factori, 

trebuie valorificate şi utilizate la maxim resursele de care dispune microregiunea, să se facă investiţii 

majore în sectoarele cu potenţial care ar putea ajuta la relansarea economiei locale şi să elaboreze, 

respectiv să implementeze, proiecte pentru creşterea atractivităţii zonei, atât din punct de vedere al 

atragerii investitorilor străini cât şi din punct de vedere al atragerii turiştilor. 
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II.2.1.4. Patrimoniul de mediu 

Patrimoniul natural 

Relieful Văii Nirajului: 

Caracteristica generală a reliefului judeţului Mureş o constituie etajarea de la est la vest, 

judeţul Mureş coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Orientali înspre Câmpia Transilvaniei şi 

Podişul Târnavelor. În limitele judeţului se deosebeşte un sector mai înalt de munţi şi unul mai 

coborât, de podiş. Toate aceste caracteristici pun amprentă şi pe relieful microregiunii noastre, precum 

şi asupra distribuţiei florei şi a faunei din această regiune. Relieful zonei microregiunii este dominat 

de Dealurile Nirajului, dealuri care ajung la peste 450 metri, altitudinile regiunii variază între cotele de 

330 si 1079 m purtând caracteristicile bine cunoscute a regiunii de deal. Cu toate acestea comunele 

Măgherani şi Eremitu aflându-se sub „cele două picioare ale muntelui Becheci” fac parte din zona 

montană, purtând caracteristicile bine cunoscute ale zonelor muntoase din România.   

Geologia : 

Resurse hidrografice: 

Caractere generale:  bazinul de recepţie al Nirajului este situat între valea Mureşului şi valea 

Târnavei Mici. Având un debit şi o situare aparte, râul are un curs complex, împărţit în trei sectoare, 

acestea determinate în funcţie de zona în care îşi culeg şi drenează bazinul. Astfel, primul sector, 

situat în zona de izvoare la 1776 m altitudine, la Saca, având două artere principale în Munţii Gurghiu,  

prin braţul mare şi braţul mic al Nirajului Mare, care îşi unesc apele chiar înainte de Câmpul Cetăţii. 

Aici râul deja se află la 601 m altitudine, şi asta doar pe un curs lung de numai 15-17 km, însemnând o 

cădere medie de 57 m pe un km. După Câmpul Cetăţii, de unde începe a doua zonă, ce ţine, 

aproximativ, până la Miercurea Nirajului, unde cele două Niraje se unesc, râul părăseşte zona 

vulcanică neogenă, în schimb şi caracterul, intrând în zona de dealuri. Aici traversează 63-65 km, 

până la vărsarea în Mureş, cu o pantă medie 5 m/km., ce înseamnă 1/10 faţă de panta medie din cursul 

superior.  

Cursul râului are o direcţie medie de E/NE-V/SV, cu mici abateri nesemnificative. Până la 

ieşirea din munţi, Nirajul Mare, până la confluenţa cu Nirajul Mic, valea este îngustă, de tip 

subsecventă, cu pereţi verticali foarte abrupţi, ce atrage după sine o energie mare a reliefului (a 

pantelor), şi diferenţa de nivel între nivelul de scurgere şi interfluviu de 600-800 m. Nirajul Mic, ce 

izvorăşte din Munţii „Bekecs”, de 1078 m altitudine, fiind foarte important din punct de vedere al 

influenţării debitului, mai ales în sezonul umed, când are creşteri însemnate de debit. Mai ales viiturile 
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sunt dăunătoare, pornind din zona de confluenţă, albia râului nefiind destul de mare pentru a putea 

ţine astfel de debite, iar panta scăzută duce la o viteză de drenare mică, aşa că apele ies din matcă, 

inundând  lunca râului. La acesta contribuie şi pârâul Veţca, care a fost canalizat şi amenajat pentru a 

oferi o protecţie cât de cât pentru locuitorii luncii. A fost îndiguit încă de la Găleşti, până la vărsarea 

sa în Niraj la Gheorghe Doja. Râul are rol semnificativ în viaţa comunităţii, acesta apărând în 

majoritatea doinelor şi legendelor din regiune.  

În anii 1970 râul a fost regularizat şi mare parte a luncii a dispărut. Distrugerea legăturii dintre 

râu şi pânza freatică a avut ca şi consecinţă reducerea cantitativă şi calitativă a pânzei freatice. 

Datorită eroziunii matca râului a devenit aşa de adâncă, încât în majoritatea anului nivelul apei e sub 

stratul de absorbţie a solului, astfel în timpul verii apa freatică se scurge în râu iar solul rămâne fără 

apă. În consecinţă conţinutul de nitrat al fântânelor depăşeşte 100 miligrame/litru. (Concentraţia 

permisă în UE fiind  de 50 miligrame/litru.)  

Principalele afluenţi ai râului Niraj sunt următoarele: 

 pârâul „Tógát”: se află pe teritoriul localităţii Păsăreni, în centrul localităţii se revarsă 

în Niraj dinspre nord. Lungimea este de 3.200 m, debit mediu 0,5 cm3/sec. 

 pârâul „Kincses”: se află pe teritoriul localităţii Bolintineni, se revarsă în Niraj dinspre 

nord. Lungimea este de 4.200 m, debit mediu 0,3 cm3/sec. 

 canalul „Veţca”: se revarsă în râu dinspre sud pe teritoriul localităţii Gheorghe Doja. 

Lungimea este de  4.500 m, debit mediu 0,4 cm3/sec. 

 pârâul „Bongód” (Miercurea Nirajului) 

 pârâul „Vityal” (Eremitu) 

 pârâul „Csadó” (Eremitu) 

 pârâul „Peres” (Eremitu) 

 pârâul „Komját” (Eremitu) 

Afluenţii canalului Veţca sunt următoarele: 

 Pădurea: se află pe teritoriul Gălăţeni, aici se revarsă în canalul Veţca. Lungimea este 

de 5.400 m,  

 Pârâul „Hodoşa” (Vărgata) 

 Pârâul „Ferenc” (Vadu) 

 Pârâul „Istánd” (Valea) 

 Pârâul „Dorma” (Găleşti) 

 Pârâul „Nyáros”  
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  Pârâul „Maiadi”  (Maiad) 

 Pârâul „Nagypatak” (Hodoşa) 

Afluenţii pârâului Kisnyárád (Măgherani) sunt următoarele: 

 Pârâul „Sugó”  

 Pârâul „Cigány” 

În 2004 a intrat în vigoare actul normativ privind dezvoltarea sistemului de apărare împotriva 

inundaţiei. În extravilanul localităţii Valea (comuna Vărgata) a fost construit un baraj pentru apărarea 

împotriva inundaţiilor, iar în anul următor fiind reglat şi canalul „Veţca”, pe o lungime de 22,8 km, iar 

după acestea s-a început reabilitarea digurilor, fiind ridicate înălţimea acestora. 

Cu toate acestea în cazul a mai multor localităţi se poate constata inexistenţa sau rezistenţa 

scăzută a digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor.  

Pe teritoriul comunei Vărgata există un heleşteu artificial în localitatea Mitreşti. La Miercurea 

Nirajul există două heleşteie, una dintre ele fiind braţul mort al râului Niraj, curăţat şi amenajat de 

Asociaţia Pescarilor Sportivi din Valea Nirajului.  

În comuna Eremitu, la Câmpu Cetăţii există mai multe păstrăvării, formate din aproape 50 de 

bazine cu apă de izvor. Cea mai mare crescătorie se află pe un teritoriu de aproximativ patru hectare. 

Având în vedere mărimea luciului de apă, luând în considerare tradiţiile din Câmpul Cetăţii legate de 

creşterea de păstrăvi, respectiv tendinţa  actuală de a înfiinţa noi crescătorii şi de a dezvolta pe cele 

existente, putem afirma că bazinele Câmpul Cetăţii constituie cel mai mare complex de crescătorie din 

ţară.   

 

Resursele hidrografice ale regiunii sunt favorabile. Râurile, pârâurile, lacurile sunt importante 

din punct de vedere agricol, piscicol şi turistic, cu toate că unele zone ale microregiunii sunt într-o 

permanentă primejdie de inundaţii. Datorită acestui fapt sistemul de apărare împotriva inundaţiilor 

trebuie regândită şi revizuită.  

Biodiversitate: 

Asociaţiile vegetale şi biotopurile faunistice se încadrează în aceeaşi categorie a trăsăturilor 

variate, cuprinzând un număr mare de specii, datorită originii mixte, având trăsături şi reprezentanţi de 

provenienţă pontică, central-europeană, boreală, eurasiatică, siberiană, menţinându-se în acelaşi timp 

şi specii indienice. Din punct de vedere biografic, cadrul natural e o reflectare a condiţiilor fizico-

geografice, trecute şi actuale, oglindind condiţiile de climă şi modificările provocate de om, provocate 

prin înlocuirea vegetaţiei spontane cu plante de cultură pe arii din ce în ce mai întinse. 
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Vegetaţia este grupată în subetajele gorunetelor şi a stejăretelor. 

Subetajul gorunetelor: dominat de păduri de gorun, şi reprezentat prin Quercus petraea, apoi 

amestec de păduri de fag şi gorun, dar şi cu cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus fainetta), carpen 

(Carpinus betulus), tei (Tilia cordată), frasin (Fraximus excelsior), cireş (Melampyro bihariense), 

Carpinetum pp, şi Cuercetum roboris-sessiliflori. Lângă arbori găsim şi arbuşti ca alunul (Corillus 

avelana), cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus sangvinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), 

porumbarul (Prunus spinosa), măcieş (Rosa canina), precum şi alte plante ierboase, iar în alternanţă se 

găsesc terenuri agricole şi pajişti secundare, pe alocuri stepizate cu paiuş (Festucă pseudovîna), colilia 

(Stipa sp.) ca elemente caracteristice. 

 Subetajul stejăretelor e dominat de stejar (Quercus robur), cer, gârniţă, tei, arţar, frasin, ulm, 

jugastru şi specii de subarbuşti şi ierburi, pajişti folosite ca fâneţe şi păşuni naturale în complex cu 

Andropogonetum ischaemi, Festca sulcatae, Caricetum humilis transilvanicum, Stipetum leningianae, 

Stipetum stenophyllae, Stipetum pulcherrimae, festucetum sulcatae mesophyllumin complex cu 

Festuca agrostietum. 

Stepa antropogenă: cu un etaj de silvostepă cu cuercinee pe pantele nordice şi una de stepă 

antropică propriu zisă cu pajişti, unele în curs de împădurire, mai ales unde au fost folosite ca terenuri 

agricole, mai sunt populate cu coada vulpii, pir, local asociaţii hidrofile ca Puato festucetum 

(pratensis), Agrostideto – Festucetum (pratensis), şi Arrheriatheretum elatioris. 

Vegetaţie interzonală este reprezentată prin păduri de luncă, fâneţe de luncă, stuf, papură. 

Întreg covorul vegetal spontan este deosebit de util, atât pentru hrana animalelor, cât şi ca plante 

melifere şi medicinale, iar speciile forestiere pentru construcţii. 

Câteva plante rare sunt ghiocei bigati (Leucojum Vernum), narcise sălbatice (Narcissus 

stellaris), stânjănel (Iris sibirica), viorele (Scilla bifolia), sângerele voinicului (Nigritella rubra), 

ruşcuţa galbenă (Adomis vernalis), bujor de stepă (Paeonia tenuifolia), crin de pădure (Lilium 

martagon), pălăria vacii (Telekia speciosa). 

Fauna respectă etajarea vegetaţiei şi dominarea climei. Fauna de aici e dominată de 

mamiferele erbivore; căprioara (Capreolus c.), iepurele (Lepus europaeus), veveriţa (Scuirus vulgaris), 

şi rozătoare mici, ca hârciogul şi popândăul; dintre carnivorele mari, lupul, pe cale de dispariţie din 

cauza supravânatului şi superstiţiei, nici nu mai există în zonă (Canis Lupus), vulpea (Canis vulpes); 

mistreţul (Sus scrofa), gaia (Milvum m.), cerbul. Dintre păsări putem aminti pupăza (Epupa epops), 

turturica (Sreptopelia turtur), cinteza (Fringilla montifringilla), cucul (Cuculus canorus), fazanul 
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(Phaseanus colchicus), colonizat aici. Din preajma cursurilor de apă găsim raţele sălbatice (Anas 

platyrinchos), şi dintre răpitori vulturul şi şoimul.  

În apele Nirajului găsim şi o bogată faună acvatică şi lacustră. În zona montană găsim 

păstrăvul argintiu şi de curcubeu, mai în aval cleanul (Leuciscus aqualis), racul (Astacum fluviatilis), 

precum moluşte, apoi mreana, scobar, roşioara, caras. 

În microregiunea Valea Nirajului există două comune care sunt incluse în Zona Montană 

defavorizată: 

- Comuna Eremitu, SIRUTA 116590; 

- Comuna Măgherani, SIRUTA 118094. 

Elementele floristice şi faunistice au implicaţii mai mult de natură de asigurare a 

combustibililor energetici, lemnul fiind utilizat în primul rând ca lemn de foc, apoi în construcţii, de 

aceea în jurul aşezărilor deja nu prea găsim păduri. Ele au fost deja valorificate, dar nu s-a ajuns încă 

în stadiul de a replanta ceea ce s-a tăiat. Elementele floristice mai sunt şi atracţii a iubitorilor de natură 

având şi funcţie de agrement şi recreere.  

Plante protejate în Microregiunea Valea Nirajului: 

 

Iris siberica 

 

Fritillaria meleagris 

Dezvoltarea redusă din punct de vedere economic, totuşi a fost benefică, având în vedere 

faptul că valorile naturale s-au păstrat, şi se refac cu încetul, dar singur. Mai nou, organizaţii publice şi 

civile încearcă să se implice în activităţi ecologice, să prevină dăunarea naturii sau a exploatărilor în 

exces a unor elemente floristice sau faunistice, ce prezintă valori regionale, sau naţionale. 

Un alt element pozitiv este faptul că poluarea produsă de traficul rutier este foarte redusă mai 

ales în Valea Nirajului de sus, excepţie făcând localităţile aflate lângă noduri rutiere importante, ex. 

localitatea Acăţari; 
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Un factor important al poluării este în schimb chiar agricultura, dat fiind faptul că în unele 

locuri sunt utilizate cantităţi mari de îngrăşăminte chimice şi  pesticide, pentru fertilizare, respectiv 

combaterea bolilor şi a dăunătorilor.  

 

Natura 2000 în Valea Nirajului 

În zonă au fost identificate până în prezent 179 de specii de păsări dintre care un număr de 89 

sunt prioritare pentru Natura 2000.  Dintre speciile observate aici, un număr de 123 de sunt 

cuibăritoare iar 56 necuibăritoare pentru regiune. Cele necuibăritoare care vizitează zona cu 

regularitate variabilă pot fi păsări de pasaj, oaspeţi de iarnă sau doar cu apariţii accidentale, eratice. 

Din totalul de specii, 88 sunt Nonpasseriformes iar 91 specii aparţin ordinului Passeriformes. 

În ciuda faptului, că zonele umede sunt foarte slab reprezentate în regiune, numărul păsărilor 

care sunt legate de apă este destul de semnificativă. 

Considerăm demn de menţionat numărul mare a perechilor clocitoare la unele specii ca viespar 

(Pernis apivorus), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), cristel de câmp (Crex crex), ciuş (Otus 

scops), prigorie (Merops apiaster), ghionoaie sura (Picus canus), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), 

sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor) şi sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio). 

Păsările care apar cu regularitate variabilă în zonă, fiind incluse în anexa I la Directiva 

Consiliului 79/409/CEE sunt următoarele:  

 Ixobrychus minutus  

 Ciconia nigra  

 Ciconia ciconia  

 Pernis apivorus  

 Circus aeruginosus  

 Circus cyaneus  

 Buteo rufinus  

 Aquila pomarina  

 Aquila clanga  

 Aquila heliaca  

 Aquila chrysaetos  

 Hieraaetus pennatus  

 Falco vespertinus   
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 Falco columbarius  

 Falco peregrinus  

 Bonasa bonasia  

 Crex crex  

 Philomachus pugnax  

 Bubo bubo  

 Strix uralensis  

 Asio flammeus  

 Caprimulgus europaeus  

 Alcedo atthis  

 Picus canus  

 Dryocopus martius  

 Dendrocopos syriacus  

 Dendrocopos medius  

 Dendrocopos leucotos  

 Lullula arborea  

 Anthus campestris     

 Sylvia nisoria  

 Ficedula parva  

 Ficedula albicollis  

 Lanius collurio  

 Lanius minor  

 Emberiza hortulana. 

Mamiferele enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE sunt reprezentate de 9 

specii, dintre care este demn de menţionat prezenţa ursului, râsului, lupului, vidrei şi câtorva specii de 

lilieci. 

Zona este bogată şi în amfibieni şi reptile, iar un număr de 6 dintre acestea fiind specie 

prioritară pentru Natura 2000. Peştii din râul Niraj şi pârâiaşele afluente sunt bine reprezentaţi printr-

un număr semnificativ de specii, unele dintre ei fiind prioritare pentru Natura 2000 şi enumerate în 

anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE. Ţinutul este foarte bogat si în diverse specii nevertebrate, 

dintre care 6 sunt incluse în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE. 
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Pădurile sunt reprezentate de asocieri de stejar, gorun (Quercus robur, Quercus petreae) şi 

carpen (Carpenus betulus) de vârste diferite. Pe lângă acestea întâlnim o gama variată de arbori şi 

arbuşti cu masa lemnoasa tare şi moale, având un bogat subarboret din plante ierboase. Fagul (Fagus 

silvatica) apare în componenţa pădurilor doar izolat.  

Pe lângă cursurile apelor putem găsi sălcii (Salix alba, Salix babylonica, Salix caprea etc.), 

arin (Alnus sp.) şi plopi (Populus tremula, şi hibrizii Populusxcanadensis). 

În urma unui proiect intitulat „Natura 2000 în Valea Nirajului – 2005”, iniţiat şi implementat 

de Milvus Grup – Târgu Mureş, finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat între anii 2000 – 2001 şi 2002 

– 2003 s-au efectuat următoarele activităţi: 

 S-au revizuit datele acumulate în anii precedenţi referitoare la distribuţia şi mărimea 

populaţiilor speciilor ţintă 

 S-a mediatizat iniţierea programului şi importanţa acestuia în presa (ziar, radio) locală  

 S-au efectuat ieşiri regulate pe teren în perioada de reproducere a păsărilor ţintă cu 

scopul identificării zonelor de cuibărit  

 S-au consultat registrele şi hărţile privind planificările amenajamentelor forestiere 

precum şi PUG- ul   

 S-a examinat pe teren utilizarea actuală a unor terenuri care reprezintă habitatele 

importante pentru speciile ţintă şi am confruntat cu datele din registre  

 S-au identificat şi delimitat habitatele importante ale regiunii, care au fost localizate pe 

hărţi  

 S-au identificat factorii periclitanţi de amploare semnificativă, medie sau mică din 

regiune care ar afecta habitatele speciilor  

 S-au prelucrat datele (cele avifaunistice şi cele din registre) pentru întocmirea 

documentaţiei, acestea fiind completate şi cu date referitoare la distribuţia unor 

elemente importante de faună şi floră din regiunea desemnată  

 S-au avut întâlniri cu specialişti din Ungaria si Slovacia privind modalităţile de 

desemnare a unor situri şi problemele legate de acestea  

 În cadrul proiectului au fost redactate 4 cărţi poştale despre speciile ţintă a proiectului, 

acestea fiind distribuite cu alte materiale de popularizare relevante (pliante, broşuri)  

 S-au realizat două întâlniri cu reprezentanţi ai D.S. Mureş privind desemnarea sitului, 

problemele legate de acesta, precum şi despre legile care vor reglementa activităţile 

forestiere din pădurile private si cele de stat  

http://www.milvus.ro/images/PDF/Documentatia%20sitului%20Valea%20Nirajului.pdf
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 S-au purtat discuţii cu angajaţii D.S. Mureş cu privire la posibilitatea obţinerii 

statutului de protecţie individuală a fiecărei cuib de acvilă ţipătoare mică până la 

desemnarea oficială a sitului  

 După înregistrarea tuturor datelor necesare s-au identificat graniţele sitului şi au fost 

delimitate zonele pe hartă  

Prezentarea zonelor propuse şi acceptate pentru reţeaua Natura 2000: 

Numele zonei Suprafaţa în ha 
Caracteristici principale (clasificare 

directivelor privind Habitatele, Păsări, 

Habitate şi Păsări) 

ROSPA0028 Dealurile 

Târnavelor - Valea Nirajului 

85.217,20 Arie de protecţie specială avifaunistică 

 

ROSCI0019 Călimani - 

Gurghiu 

136.657,00 Sit de importanţă comunitară 

 

Arii de protecţie specială avifaunistică: 

ROSPA0028 Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 

Unităţile administrativ teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ 

teritoriale cuprinsă în sit ( în procente): 

 Judeţul Mureş: Acăţari (67%), Albeşti (4%), Bălăuşeri (16%), Beica de Jos (2%), 

Bereni (>99%), Chibed (66%), Chiheru de Jos (2%), Coroisâmărtin (1%), Crăciuneşti 

(48%), Daneş (4%), Eremitu (50%), Ernei (<1%), Fântânele (89%), Găleşti (57%), 

Gheorghe Doja (7%), Ghindari (91%), Gorneşti (<1%), Hodoşa (81%), Măgherani 

(>99%), Miercurea Nirajului (45%), Nadeş (74%), Neaua (>99%), Păsăreni (45%), 

Sângeorgiu de Pădure (78%), Sărăţeni (54%), Sighişoara (12%), Sovata (7%), Suplac 

(<1%), Vărgata (75%), Veţca (78%)  

 Judeţul Harghita: Atid (43%), Corund (8%), Lupeni (3%), Praid (9%), Săcel (24%) 

Coordonatele sitului: 

 Latitudine: N 46º 28' 12'' 

 Longitudine: E 24º 50' 29'' 

Altitudine: 

 Minimă: 304m 
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 Maximă: 1090m 

 Medie: 501 m 

Regiunea biogeografică: alpină şi continentală. 

Situl ocupă o suprafaţă de aproximativ 8.825 ha şi din judeţul Harghita, dealurile Târnavei 

Mici. Cuprinde terenuri împădurite cu păduri de foioase fag şi stejar, păşuni şi fâneţe, precum şi 

terenurile agricole precum şi o rezervaţie naturală, Dealul „Firtos”. Este un habitat important pentru 

numeroase specii de păsări de importanţă comunitară. Zona este caracteristică de deal care se situează 

de-a lungul râurilor Târnava Mică şi Niraj. Peisajul are un aspect mozaicat, cu păduri de foioase, 

pajişti semi-naturale şi terenuri agricole extensive. Impactul uman ca factor negativ apare în mod 

deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării forestiere şi construcţiile necontrolate. 

Deşi este o zonă relativ des locuită, dispune de habitate valoroase şi o biodiversitate bogată, 

reflectată în numărul mare de specii importante de păsări cu efective mari. Regiunea este importantă şi 

pentru iernatul în număr mare a mai multor specii de păsări răpitoare, dintre care amintim şoimul de 

iarnă. 
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Situri de importanţă comunitară 

ROSCI0019 Călimani - Gurghiu 

Unităţile administrativ teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ 

teritoriale cuprinsă în sit ( în procente): 

 Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului (4%) 

 Judeţul Harghita: Bilbor (3%), Joseni (5%), Praid (2%), Topliţa (6%) 

 Judeţul Mureş: Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu (19%), Gurghiu (15%), 

Hodac (1%), Ibăneşti (71%), Lunca Bradului (99%), Răstoliţa (99%), Ruşii-Munţi 

(<1%), Sovata (68%), Stânceni (94%), Vătava (25%) 

 Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor (8%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (27%), Şaru 

Dornei (9%) 

Coordonatele sitului: 

 Latitudine: N 46º 54' 55'' 

 Longitudine: E 25º 5' 54'' 

Altitudine: 

 Minimă: 470 m 

 Maximă: 2083m 

 Medie: 1133 m 

Regiunea biogeografică: alpină şi continentală. 

Existenţa pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100 000 ha) a contribuit la 

existenţa unei diversităţi biologice remarcabile şi reprezentative pentru munţii vulcanici din Carpaţi. 

Având aşezări umane, doar în defileul Mureşului, arealul nu a fost alterat semnificativ de activitatea 

antropică şi s-a păstrat diversitatea naturală a habitatelor şi a speciilor. 

Procentul habitatelor de interes european depăşeşte 95%. Conform Manualul habitatelor sunt 

13 habitate, din care 4 de importanta deosebita Directiva Habitate). 18 specii de pasări, 9 specii de 

mamifere., 2 de reptile, 5 de peşti (inclusiv Hucho hucho), 6 specii de nevertebrate (inclusiv Rosalia 

alpina) si 8 specii de plante sunt de interes comunitar, Direcţia Habitate 

Biodiversitatea zonei, flora şi fauna extrem de bogată reprezintă o adevărată şansă pentru 

economia locală având în vedere specificul sitului Natura 2000, aspecte ce pot conduce la formarea  

identităţii locale ale microregiunii, la exploatarea potenţialului turistic local.  Produsele 

agroalimentare care provin din aceste situri (neafectate de fertilizanţi chimici sau pesticide) au o 

valoare adăugată specifică, aceasta influenţând potenţialul de promovare a agroturismului.  
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Cu toate acestea există o presiune semnificativă asupra pădurilor datorită retrocedării 

terenurilor foştilor proprietari. Amenajamentele silvice nu respectă întocmai normele silvice în 

vigoare privind tratamentele de regenerare prevăzute pentru condiţii de pante mari, ducând la 

distrugerea unei părţi însemnate a structurii pădurilor naturale, unele cvasivirgine, virgine. 

Există în schimb şi alte elemente care constituie probleme pentru protecţia mediului cum este 

de exemplu diseminarea ineficientă în rândul populaţiei a informaţiilor legate de situl Natura 2000 şi 

astfel formarea unor percepţii greşite în rândul populaţiei, formate pe baza unor informaţii incomplete 

sau false, legate de ariile protejate Natura 2000. Pe de altă parte şi fondurile alocate pentru protecţia 

mediului de către autorităţile publice locale sunt aproape nesemnificative (nici 5% din bugetele 

locale).  

 

Braconajul este sub control, dar schimbarea proprietarilor de păduri, precum şi atribuirea 

fondurilor de vânătoare altor gestionari poate prezenta premise noi reapariţiei acestui fenomen. 

Dezvoltarea turismului fără o strategie bazată pe principiul dezvoltării durabile poate periclita 

în viitor în mod semnificativ regiunea. Situl Natura 2000 va putea fi instrument eficient de conservare 

a naturii pe suprafeţe mari. 
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În vederea conservării valorilor naturale moştenite, respectiv în vederea gestionării şi a 

exploatării lor turistice bazată pe principiul dezvoltării durabile, la nivelul microregiunii se fac 

demersuri în vederea luării în custodie a ariilor protejate Natura 2000 de către Asociaţia 

Microregiunea Valea Nirajului. Scopul acestor iniţiative este armonizarea strategiilor de dezvoltare 

locală, a Planurilor Urbanistice Generale, respectiv a întregii politici de dezvoltare locală cu acţiunile 

de conservare a ariilor protejate, respectiv cu directivele Uniunii Europene în domeniu.  
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Acvila ţipătoare mică 

Şi în microregiunea Valea Nirajului se implementează în prezent proiectul „Conservarea 

acvilei ţipătoare mici în România” finanţat prin componenta Natură şi Biodiversitate a programului 

LIFE+ al Comisiei Europene. Proiectul se va derula pe parcursul a patru ani, în perioada 2010-2013.  

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condiţiilor optime pentru asigurarea stării favorabile 

de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populaţia de acvila ţipătoare mică la nivelul 

Uniunii Europene. Semnificaţia proiectului creşte dat fiind faptul că România a fost avertizată de către 

Comisia Europeană cu aplicarea unor sancţiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea 

angajamentelor în domeniul protecţiei păsărilor.  

Acvila ţipătoare mică este o pasăre răpitoare a cărei zonă de cuibărire este restrânsă în 

principal în partea centrală, estică şi de sud-est a Europei. Specia este considerată a fi “în declin” pe 

suprafaţa întregii arii de răspândire, fiind estimată la 20.000 de perechi la nivel global. România oferă 

speciei una dintre cele mai importante zone de cuibărit. Ca rezultat al celor mai recente studii, 

populaţia de acvilă ţipătoare mică din România este estimată între 2000 - 2300 de perechi, 

reprezentând aproximativ 22% din populaţia speciei la nivelul Uniunii Europene şi 10% din întreaga 

populaţie la nivel global. 

Cele mai multe perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică se găsesc în Transilvania 

(Regiunea 7 Centru), în vestul României şi pe pantele estice ale Carpaţilor. O populaţie importantă de 

acvila ţipătoare a fost identificată şi în sit-ul Natura 2000  ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor - Valea 

Nirajului.  
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În vederea conservării biodiversităţii ariilor protejate este important pregătirea unor măsurilor 

speciale de conservare în baza cărora vor fi aplicate plăţi compensatorii.  

Este nevoie de asemenea de diferite activităţi de responsabilizare a populaţiei în ceea ce 

priveşte formarea unui parteneriat social permanent în vederea conservării şi a protecţiei valorilor 

naturale. Din punctul de vedere al dezvoltării turismului local conservarea şi valorificarea turistică a 

valorilor naturale locale, cu precădere a celor care se regăsesc în sit-ul Natura 2000, reprezintă o 

valoare adăugată deosebită, oferind microregiunii noastre un potenţial turistic considerabil.  

Având în vedere cele arătate putem constata că microregiunea are condiţii de bază excelente 

pentru atragerea turiştilor. Localităţile sunt aşezate pe cele două maluri ale râului  Niraj, iar siturile 

protejate Natura 2000 contribuie la intensificarea turismul ecologic. Cu dezvoltarea serviciilor, a 

infrastructurii, şi a marketingului produselor turistice, această ramură a economiei locale va putea 
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avea rolul de locomotivă în procesul de dezvoltare a zonei,  jucând un rol semnificativ în economia 

regiunii. 

Cu toate că regiunea oferă posibilităţi turistice excelente traficul turistic în zonă este relativ 

scăzut, iar până la momentul de faţă nici localnicii, nici antreprenorii, nici administraţia publică locală 

nu au profitat la maxim de aceste posibilităţi. Pe piaţa turistică microregiunea se află pe o poziţie 

inferioară, deoarece nu are de oferit servicii şi produse turistice complexe şi atractive, condiţie 

primară în ceea ce priveşte competitivitatea.  Este necesară crearea unei oferte turistice regionale 

complete, de calitate şi de încredere, capabile să răspundă provocărilor concurenţei. Dezvoltarea 

turismului ca ramură industrială nu poate fi amânată. Oferta turistică competitivă, de bună calitate, se 

bazează pe caracteristicile regiunii. Industria turismului cu servicii calitative poate angaja grupele 

defavorizate din punctul de vedere al a forţei de muncă. Integrarea acestor grupe este o necesitate 

vitală pentru viitorul microregiunii. 

 

Crearea unei oferte turistice atractive ar atrage consumatorii ceea ce ar avea  efecte pozitive 

asupra valorificării produselor agricole sau agroalimentare ale producătorilor mici, de asemenea 

conferă o gamă largă de venituri alternative pentru localnici. Atât tinerii cât şi persoanele defavorizate 

pot avea posibilităţi de a câştiga venituri semnificative. Turismul oferă posibilităţi de câştig şi 

femeilor, nu numai datorită faptului că prin această activitate se creează locuri de muncă pentru femei, 

ci şi pentru faptul că pe lângă îngrijirea copiilor ei pot lucra şi astfel pot avea un venit secundar. 

Minorităţile etnice ale microregiunii pot să aibă, de asemenea, beneficii din turism fiindcă meseriile 

tradiţionale şi cultura lor pot aduce venit, ele reprezentând o valoare adăugată în pachetul turistic local 

(confecţionarea coşurilor de nuia de către membrii comunităţii rromilor).  

În microregiunea Valea Nirajului mediul înconjurător a fost şi este în continuare protejat 

datorită lipsei activităţilor industriale. Una dintre sarcinile principale este conservarea mediului ce are 

efect asupra modului de viaţă şi a  valorilor naturale.  

Populaţia are un mod special de a privi mediul: locuitorii doresc dezvoltarea infrastructurii, dar 

nu iau în considerare primejdiile acestei dezvoltări. Populaţia încă nu este conştientă de valorile 

mediului natural înconjurător. Energia localnicilor este consumată de veniturile insuficiente şi şomaj. 

În acelaşi timp nu putem desconsidera faptul că viitorul microregiunii depinde de conservarea 

mediului natural, astfel, pe lângă dezvoltarea infrastructurii, trebuie să depunem efort şi în păstrarea 

valorilor naturale  şi ecologice. 
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II.2.1.5. Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Microregiunea Valea Nirajului dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte 

de valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al 

populaţiei, fiind generator de diversitate culturală. 

Patrimoniul cultural al Microregiunii Văii Nirajului  cuprinde mai multe obiective, 

reprezentând vestigii arheologice, biserici, clădiri publice cu valoare arhitecturală deosebită, sau 

obiceiuri, tradiţii şi diferitele elemente ale culturii populare (costume populare, muzică şi dansuri 

populare) . 

Un important   factor al vieţii socio-culturale reprezintă programele culturale tradiţionale, 

organizate anual în microregiune.  

Un alt important element al moştenirii culturale este că în oraşul Miercurea Nirajului a fost 

ales la 21 februarie 1605 Bocskay Istvan ca principe al Transilvaniei, numele oraşului intrând astfel în 

analele istoriei, iar cultul principelui având rol determinant în formarea identităţii locale. 

Vestigii arheologice: 

Vestigiile arheologice descoperite atestă locuirea zonei încă din epoca neolitică. Pe teritoriul 

oraşului Miercurea Nirajului s-au găsit topoare din piatră din anii 2000-1700 î.Hr. 

Descoperirile arheologice (urmele de locuinţe, necropolele) demonstrează locuirea ţinutului 

din vremuri străvechi. Însă primele semne ale unei arhitecturi monumentale, realizată din materiale 

durabile, provin din epoca apartenenţei Daciei la Imperiul Roman: 

 aşezările romane de la Eremitu; 

 urmele de drumuri romane la Grâuşorul, Murgeşti, muntele „Bekecs”  

 castru roman de la Călugăreni  

 

 

 

 

Biserica Unitariană din Sânvasii; Vestigii 

arheologice în localitatea Sânvasii, comuna 
Găleşti 

 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             51 
   

Drumul sării: 

În secolele I-II  d.c. în apropiata localităţii Călugăreni  a fost o fortăreaţă romană. Această 

fortăreaţă a fost legată, prin fortăreaţa de la Cristeşti cu Apullum  (Alba Iulia de azi), cu un drum 

comercial care este numită şi azi Drumul lui Traian  sau Drumul Sării (prin aceasta transportau sarea 

de la Praid către imperiul Roman.) 

În microregiunea Valea Nirajului, în zona muntelui „Bekecs” pot fi identificate şi astăzi 

urmele drumului roman, numit „Drumul Sării” (The Salt Way). Printr-un proiect implementat de o 

asociaţie locală  Focus Eco Center, a fost identificată traseul fostului drum construit de Imperiul 

Roman. Astfel cea mai mare parte a drumul cu o lungime de 60 km, ce leagă localitatea Sângeorgiu de 

Mureş cu localitatea Praid se află în microregiunea Valea Nirajului, traversând regiunea în zonele cele 

mai pitoreşti, reprezentând un potenţial turistic unic. Prin proiectul derulat de Asociaţia Focus Eco 

Center s-au identificat şi coordonatele GPS al drumului, pe acest traseu în fiecare primăvară fiind 

organizat turul pe bicicletă Drumul Sării.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             52 
   

De a lungul traseului „Drumului sării” există numeroase unităţi turistice, (pensiuni, case de 

oaspeţi), precum şi mai multe monumente istorice sau obiective turistice din inventarul bogat al 

patrimoniului arhitectural local: casa se oaspeţi „Tündér Ilona”, Pensiunea „Reneszánsz”, mănăstirea 

din Călugăreni, precum şi centrul cultural şi creaţional „Teatrul Şură”. Putem identifica, în acelaşi 

timp numeroase obiective turistice care nu se situează pe traseul propriu zis al drumului, însă 

majoritatea acestor obiective nu se află la o distanţă mai mare de 10 - 15 km de traseul drumului. 

Putem enumera aici pensiunile, restaurantele, casele de oaspeţi şi păstrăvăriile din comuna Eremitu, 

localitatea Câmpul Cetăţii, şi nu în ultimul rând unităţile turistice din oraşul Miercurea Nirajului şi din 

celelalte comune ale microregiunii.   

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea traseului verde 
“Drumul sării” 

 

 

Cetăţi şi castele, case memoriale, castre, biserici şi mănăstiri: 

Printre edificiile religioase valoroase din punct de vedere arhitectural se află bisericile romano-

catolice, ortodoxe, reformate, şi unitariene.  

Lista orientativă a monumentelor istorice din Microregiunea Valea Nirajului este următoarea: 

 MS-I-s-B-15353 / Aşezare / sat BUDIU MIC, comuna CRĂCIUNEŞTI  

 MS-I-s-A-15354 / Castrul roman de la Călugăreni /sat CĂLUGĂREN, comuna 

EREMITU  

 MS-I-m-A-15354.01 / Castru / sat CĂLUGĂRENI, comuna EREMITU / Epoca 

romană  
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 MS-I-m-A-15354.02/ Canabae / sat CĂLUGĂRENI; comuna EREMITU / Epoca 

romană  

 MS-I-m-B-15354.03 / Terme  /sat CĂLUGĂRENI; comuna EREMITU /  Epoca 

romană  

 MS-I-s-B-15356 / Valul roman de la Câmpu Cetăţii / sat CÂMPU CETĂŢII; comuna 

EREMITU / Epoca romană  

 MS-I-s-B-15357 / Aşezarea Latene de la Câmpu Cetăţii  /sat CÂMPU CETĂŢII; 

comuna EREMITU / sec. I a. Chr. - I p.  

 MS-I-s-B-15358  /Aşezarea Latene de la Câmpu Cetăţii  /sat CÂMPU CETĂŢII; 

comuna EREMITU  / sec. I a. Chr. - I p.  

 MS-I-s-A-15375  / Fortificaţie medieval timpurie de la Eremitu  / sat EREMITU, 

comuna EREMITU /sec. XII Epoca medievală timpurie  

 MS-I-s-B-15376  /Burgus de la Eremitu / sat EREMITU, comuna EREMITU/ Epoca 

romană  

 MS-I-s-B-15377 / Aşezarea de epoca bronzului de la Gălăţeni  /sat GĂLĂŢENI, 

comuna PĂSĂRENI / Epoca bronzului  

 MS-I-s-B-15380 / Drum roman / sat GRÂUŞORUL, comuna VĂRGATA/ sec. II - III 

Epoca romană 

 MS-I-s-B-15390 / Situl arheologic de la Livezeni / sat LIVEZENI, comuna LIVEZENI  

 MS-I-m-B-15390.01 / Drum / sat LIVEZENI, comuna LIVEZENI / sec. II-III Epoca 

romană  

 MS-I-m-B-15390.02 / Mormânt scitic  /sat LIVEZENI, comuna LIVEZENI / sec. V a. 

 MS-I-s-B-15393 / Fortificaţie / sat MĂGHERANI, comuna MĂGHERANI / Epoca 

medievală  

 MS-I-s-B-15394  /Aşezarea de la Măgherani / sat MĂGHERANI, comuna 

MĂGHERANI   

 MS-I-m-B-15394.01 / Aşezare / sat MĂGHERAN, comuna MĂGHERANI  

 MS-I-m-B-15394.02 / Aşezare / sat MĂGHERANI, comuna MĂGHERANI  

 MS-I-s-B-15395 / Movila de la Măgherani / sat MĂGHERANI, comuna 

MĂGHERANI  

 MS-I-s-B-15396 / Villa rustica de la Mărculeni / sat MĂRCULENI, comuna 

MĂGHERANI/  sec. II-III  
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 MS-I-s-B-15399 / Drum roman  /sat MURGEŞTI, comuna ACĂŢARI/  Epoca romană  

 MS-I-s-B-15407 / Aşezarea de epoca bronzului de la Păsăreni  / sat PĂSĂRENI, 

comuna PĂSĂRENI / Epoca bronzului timpuriu 

 MS-I-s-B-15419 / Situl arheologic de la Sâmbriaş / sat SÂMBRIAŞ  comuna 

HODOSA   

 MS-I-m-B-15419.01  / Schit / sat SÂMBRIAŞ, comuna HODOSA / 1707  

 MS-I-m-B-15419.02 / Turn / sat SÂMBRIAŞ, comuna HODOSA / sec. II - III Epoca 

Romană 

 MS-I-s-B-15430 / Aşezarea de la Şilea Nirajului / sat ŞILEA NIRAJULUI, comuna 

MAGHERANI / Epoca bronzului 

 MS-I-s-B-15439 / Drumul roman de la Valea / sat VALEA, comuna VĂRGATA / sec. 

II - III Epoca Romană 

 MS-II-a-B-15607  / Ansamblul rural "Str. Principală"/ sat BERENI, comuna BERENI / 

sf. sec. XIX  

 MS-II-m-A-15618 /Biserica fostei mănăstiri a Franciscanilor /sat CĂLUGĂRENI, 

comuna EREMITU / 1666-1678  

 MS-II-m-A-15621 / Biserica reformată cu turnul-clopotniţă / sat CÂNDU comuna 

BERENI /1828  

 MS-II-m-B-15635 / Biserica de lemn "Sf. Nicolae” din Nicoleşti / sat CRĂCIUNEŞTI, 

comuna CRĂCIUNEŞTI /sec. XVIII  

 MS-II-a-A-15636 / Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” / sat 

CRĂCIUNEŞTI, comuna CRĂCIUNEŞTI / sec. XIX  

 MS-II-m-A-15636.01 / Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” / sat CRĂCIUNEŞTI, 

comuna CRĂCIUNEŞTI / sec. XIX  

 MS-II-m-A-15636.02 / Clopotniţă  /sat CRĂCIUNEŞTI, comuna CRĂCIUNEŞTI  / 

sec. XIX  

 MS-II-m-A-15637 / Biserica reformată / sat CRĂCIUNEŞTI, comuna CRĂCIUNEŞTI 

/1622  

 MS-II-m-A-15666 / Biserica reformată / sat EREMIENI, comuna BERENI/ 1400-

1500, transf.  

 MS-II-m-A-15667 / Ruinele cetăţii Vityal / sat EREMITU, comuna EREMITU / sec. 

XIV-XVI  
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 MS-II-m-A-15668 / Biserica romano-catolică / sat EREMITU, comuna EREMITU / 

sec. XV  

 MS-II-m-B-15669 / Ruine castel / sat EREMITU, comuna EREMITU 

 MS-II-m-A-15676 / Biserica unitariană din Sânvasii /sat GĂLEŞTI, comuna GĂLEŞTI 

/ sec. XIV-XV  

 541 MS-II-m-A-15677 / Casa Tolnay / sat GĂLEŞTI, comuna GĂLEŞTI / sec. XVII  

 MS-II-m-A-15706 / Biserica unitariană / sat ISLA, comuna HODOŞA /sec. XVII 

 MS-II-m-A-15709 / Biserica reformată /sat LEORDENI, comuna GHEORGHE DOJA/ 

1815 

 MS-II-m-A-15720 /Biserica de lemn "Sf. Arhangheli din /oraşul MIERCUREA 

NIRAJULUI / 1843  

 MS-II-a-A-15721 / Ansamblul bisericii reformate din Sântana / oraşul MIERCUREA 

NIRAJULUI / sec. XV-XVIII  

 MS-II-m-A-15721.01 / Biserica reformată / oraşul MIERCUREA NIRAJULUI / sec. 

XV  

 MS-II-m-A-15721.02 / Clopotniţă din lemn / oraşul MIERCUREA NIRAJULUI / sec. 

XVIII  

 MS-II-m-B-15722 / Casă / oraşul MIERCUREA NIRAJULUI / 1908  

 MS-II-m-B-15723 / Fosta Prefectură / oraşul MIERCUREA NIRAJULUI / 1905  

 MS-II-m-A-15729 / Biserica reformată / sat MOŞUNI, oraşul MIERCUREA 

NIRAJULUI/ 1780  

 MS-II-m-A-16054 / Turnul bisericii romano-catolice / sat TROIŢA, comuna GĂLEŞTI 

/ sec. XV  

 MS-II-m-A-16055 / Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”, cu clopotniţa / sat 

TROIŢA,comuna GĂLEŞTI / sec. XVII, sec. XVIII 

 MS-II-m-B-16061 / Biserica reformată / sat VĂLENII, comuna ACĂŢARI / sec. XIII-

XV; modif. sec. XIX  

 MS-II-m-A-16062 / Biserica de lemn "Sf. Nicolae” / sat VĂLENII, comuna 

ACĂŢARI / 1696 

 

Biserica unitariană Mitreşti: monument istoric. Localitatea apare în anul 1332 în 

conscripţiile fiscale papale sub numele de „Sancto Martino”, iar în 1453 în forma „Zent Marton”. 
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Biserica este construită în secolul al 13-lea în stil romanic târziu. După legendă biserica a fost 

construită cu munca unor robi tătari în anul 1241-1242 din pietrele aduse de la castrul roman din 

Călugăreni. Turnul bisericii are patru turnuleţe, dar este edificat mult mai târziu, între anii 1698 şi 

1720 de către meşteri saşi.  În anul 1661 biserica a fost arsă de către hordele turco-tătare, aici murind 

şi populaţia fugită între ziduri. Acesta este notat în biserică: “Turcea feroce sacras igne combuscerat 

aedes. Horidus aspectu nihil nisi murus erat…” Reconstrucţia bisericii este patronată de familia Tóth, 

în anul 1667 fiind construit şi un tavan din lemn cu casete pictate. 

Coroana bisericii a fost construită în 1772, corul este ornamentat de picturi din secolul al 17-

lea, orga a fost adusă în 1907. Intrarea în clădire datează din 1754, iar poarta din 1786. În curte găsim 

piatra funerară a învăţătorului Karácsonfalvi Balázs, precum şi poarta casei învăţătorului, datată din 

1673, cea mai veche din regiune. În jurul bisericii era cimitir, unele persoane fiind  înmormântate 

chiar sub biserică. 

Drumul roman: este considerat monument istoric. A fost construită în secolul II de către 

romani şi era un drum de importanţă militară şi comercială. Lega zăcămintele de sare din regiunea 

Praid - Sovata cu castrul din Călugăreni şi Cristeşti, de unde se putea ajunge la Apulum (Alba Iulia). 

Se transporta sare şi era una dintre puţinele drumuri militare din nordul provinciei Dacia romana.  

Acest drum traversează comuna dinspre Moşuni, trece prin satele Valea, Vărgata şi Grâuşorul. 

Este denumit de localnici şi ca Drumul lui Traian şi Drumul Ileanei Cosânzene. 

Monumentele eroilor: La Valea s-a construit în 1929 un monument în cinstea eroilor căzuţi 

în primul război mondial. La Vărgata s-a construit un monument similar în 1931, iar în 2006 au fost 

trecuţi pe el şi eroii căzuţi în cel de al doilea război mondial. În Mitreşti s-a construit un monument 

eroilor din primul război mondial în anul 1998. În Vadu şi Grâuşorul au fost montate plăci de 

marmură cu numele eroilor căzuţi în războaiele mondiale. 

Biserica Franciscană din Călugăreni: În 1309 Călugăreni a avut deja o biserică. În 1635 s-

au stabilit călugării franciscani, veniţi din Bosnia, care în 1639 au construit prima mănăstire cu o 

capelă. Construcţiile s-au degradat rapid, iar călugării au fost alungaţi în 1666. Stareţul Kájoni János,  

construieşte o nouă mănăstire şi lărgeşte vechea capelă. Ansamblul a fost finalizat în 1678. Biblioteca 

mănăstirii a  avut circa 4000 de volume. Mănăstirea este predecesorul Gimnaziului Catolic din Târgu 

Mureş, unde a fost strămutat în 1785. Biserica franciscană a fost construit în 1692 şi refăcut în 1912. 

Cripta este locul de odihnă veşnică a multor personalităţi din nobilimea Ardealului. Biserica s-a 

bucurat de o mare pietate, devenind în scurt timp loc de pelerinaj. În epidemia de ciumă din 1619 au 

murit circa jumătate din locuitorii satului. Capela romano-catolică a fost construită în 1728 la est de 
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localitate în curtea cimitirului. Familia Mikes a avut un castel în împrejurimi, a cărei material a fost 

utilizat la construcţia capelei. 

 

 

 

 

 

Biserica Franciscană din Călugăreni 

 

Castele, conace: Castelele şi conacele construite în secolele al XVIII şi XIX - ea reprezintă 

nişte valori arhitecturale care îmbogăţesc în mod foarte evident patrimoniul arhitectural local.  

Aproape în fiecare centru de comună există un conac, datorită existenţei în secolele XVIII-

XIX a unei categorii sociale formate din familii înstărite, cu proprietăţi funciare considerabile. Cele 

mai elocvente exemple sunt: Castelul Toldalagi din Corunca, Castelul Toldalagi din Murgeşti 

(comuna Acăţari) , conacul Horváth - Petrichevich din localitatea Păsăreni 

Conacul Horváth - Petrichevich din localitatea Păsăreni a fost construită la începutul secolului 

al XVIII-lea. Arhitectura clădirii şi tehnica în care a fost construită este cea din perioada barocului, 

destinaţia actuală a clădirii fiind de sediu administrativ al comunei.  
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Conac reabilitat în localitatea Sânvasi 

 

Case memoriale: Având în vedere faptul că de a lungul timpurilor numeroase personalităţi 

istorice, ştiinţifice şi culturale au trăit în regiune, sunt multe case memoriale amenajate şi destinate 

publicului larg. Este de menţionat sala memorială din Şcoala Generală „Csíki Gergely” Păsăreni, din 

localitatea Păsăreni, în memoria marelui dascăl  Csíki Gergely. (a întemeiat Liceul Pedagogic din 

Odorheiu Secuiesc). În comuna Eremitu, localitatea Călugăreni este amenajată casa memorială Kacsó 

Sándor, celebrul scriitor al secolului trecut. Casele memoriale pe lângă faptul că păstrează amintirea 

unor personalităţi marcante din microregiune, ele în acelaşi timp sunt şi nişte creaţii arhitecturale 

specifice regiunii, datorită vechimii lor.  
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Casa memorială Kacsó Sándor 

 

Meşteşuguri specifice: În prezent meşteşugurile tradiţionale nu au roluri majore în viaţa 

socio-culturală Microregiunii. Din cauza distanţei relativ reduse între microregiune şi municipiul 

Târgu Mureş înainte de anul 1989, aproximativ 60 % din populaţie era ocupată în industrie, iar restul 

de 40 % în agricultură. Există însă mai multe meşteşuguri tradiţionale care se mai practică şi astăzi, 

cum ar fi: 

 Confecţionarea de coşuri din nuia în rândul comunităţii rromilor, sau a diferitelor 

obiecte de uz casnic sau de artă populară confecţionate din rogoz (localitatea Roteni 

din comuna Acăţari).   

 Confecţionarea unor obiecte decorative şi funcţionale (ex. învelişuri de scaun) din 

rogoz şi papură, este o tradiţie continuată şi astăzi de aproape fiecare familie din satul 

Roteni.  Această activitate reprezintă o sursă de venit complementară pentru 

majoritatea familiilor. 

 Confecţionarea de butoi şi cadă din lemn de stejar se practică şi astăzi de câţiva dogari 

din regiune; 

 Confecţionare de instrumente muzicale, în special ceteri se practică şi astăzi în 

localitatea Vărgata; 

 Sculptatul popular în lemn de esenţă tare se practică şi astăzi de câţieva meşteri din 

regiune, cele mai grandioase creaţii în acest domeniu fiind porţile secuieşti sculptate; 

 Vopsitul de mobilier este una dintre meşteşugurile tradiţionale pe cale de dispariţie. 

Dulapurile, lăzile, comoda pictată cu motive florale au fost nişte obiecte care nu au 

lipsit din nici o casă ţărănească din regiune.  
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Confecţionarea unor obiecte din paie şi rogojină 

 

 

 

 

Confecţionarea de pălării de paie în 

localitatea Sâmbriaş, comuna Hodoşa 

 

 

În ceea ce priveşte valorificarea moştenirii culturale sau arhitecurale locale se constată însă 

următoarele deficienţe:  

 Monumentele istorice de interes turistic nu sunt suficient semnalizate şi promovate; 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii de reabilitare şi restaurare a monumentelor istorice sau a 

obiectivelor arhitecturale de interes turistic; 

 Nu se derulează activităţi semnificative de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, a obiceiurilor 

şi tradiţiilor sau a altor valori imateriale locale; 

 Sunt foarte puţine studii privind moştenirea culturală, naturală sau arhitecturală locală. Există 

puţine studii de tip monografic despre localităţi. 
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Activităţi culturale tradiţionale, obiceiuri locale populare: 

Datorită tezaurului folcloric extrem de bogat, microregiunea este cunoscută şi peste hotare. 

Cântecele populare, motivele din dansurile populare ale regiunii sunt foarte cunoscute de iubitorii 

muzicii populare, ele având un rol determinant în formarea motivelor de muzică populară maghiară 

transilvăneană. Aceste creaţii populare deseori au fost obiectul unor studii şi cercetări din partea 

specialiştilor în domeniul muzicii populare cum sunt Bartók Béla şi Kodály Zoltán, ambele derulând 

activităţi de cercetare în Valea Nirajului. 

Costumele populare reprezintă, de asemenea, nişte perle în patrimoniul cultural local. 

Costumele populare secuieşti din zonă au caracterele ei speciale, ceea ce le deosebeşte de celelalte 

porturi populare transilvănene.  

După un declin puternic şi aproape fatal se constată o redescoperire a valorilor populare în 

rândul tinerilor, aproape în fiecare localitate formându-se formaţiuni de dansuri populare. Programele 

culturale tradiţionale care se organizează anual sunt strâns legate de muzica populară şi costumele 

populare, interpretările de acest gen fiind de obicei în centrul unor astfel de evenimente. Astfel, în 

fiecare reşedinţă de comună se organizează în timpul verii zilele comunei, programele reprezentând 

prilejui de întâlnire între cetăţeni, dar în acelaşi timp ocazii de a organiza activităţi culturale legate de 

reînvierea şi conservarea tradiţiilor locale..    

Zilele Microregiunii Valea Nirajului se organizează în jurul zilei de 1 august, scopul 

programului fiind conştientizarea în rândul participanţilor a responsabilităţii pe care o avem în 

păstrarea tradiţiilor populare, a respectului reciproc faţă de valorile culturale specifice fiecărei etnii, şi 

nu în ultimul rând promovarea moştenirii culturale locale şi punerea în valoare a produselor şi a 

tradiţiilor locale.  

Teatrul şură este programul cultural tradiţional ce se desfăşoară anual în ultimele zile ale lunii 

iunie şi în primele zile ale lunii iulie, reprezentând practic un maraton al pieselor de teatru interpretate 

în locaţia specifică din localitatea Călugăreni din comuna Eremitu. Teatrul şură reprezintă în acelaşi 

timp denumirea proprie a locaţiei acestui program, locaţie ce a devenit un centru cultural şi de creaţie 

artistică.  
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Clădirea “Teatrului şură” aflat 
încă în construcţie, pe vechiul 

amplasament al şurei de 100 de 

ani în localitatea Călugăreni, 

judeţul Mureş 

 

 

Condiţii particulare: În centrul localităţii Călugăreni se găseşte un teren aflat în proprietatea 

autorităţii  administraţiei publice locale din comuna Eremitu, existând în trecut pe acest teren o şură 

veche, precum şi o casă de locuit, construită în epoca interbelică. Comunitatea locală, autoritatea 

administraţiei publice locale, împreună cu Compania „Tompa Miklos” din Târgu Mureş şi anumite 

ONG-uri din microregiune, profitând de aspectul arhaic şi rustic ale acestor clădiri, începând cu anul 

2003 organizează zilele „Teatrului Şură”, interpretând consecutiv în cursul celor 3 zile piese de teatru, 

piese de teatru de păpuşi, derulând, de asemenea, şi alte programe culturale. Locaţia din satul 

Călugăreni, comuna Eremitu, este uşor accesibil din staţiunile Sovata, Praid şi Câmpul Cetăţii, 

localităţi cu un potenţial turistic considerabil în judeţul nostru. În anii 2007-2009 cu sprijinului 

Guvernului României în locul clădirii vechi, s-a construit un adevărat complex cultural, aceasta 

corespunzând tuturor condiţiilor necesare organizării evenimentelor culturale. Datorită infrastructurii 

moderne şi a condiţiilor specifice din zonă (mediu arhaic şi rustic, zonă izolată de aglomeraţiile 

urbane, etc.) centrul cultural şi creaţional „Teatrul şură” a devenit în prezent locul de pelerinaj al 

iubitorilor de artă, în special literatură, teatru.  

Noile elemente în serviciile turistice, programele culturale oferite vizitatorilor, sunt nişte 

condiţii de bază ale unui plan de marketing turistic modern. Zilele „Teatrului Şură”, ca oferta culturală 

de vară a staţiunilor şi a punctelor turistice din zonă (Sovata, Câmpul Cetăţii, etc.), ar însemna 

diversificarea serviciilor complementare oferite, precum şi atragerea unei noi categorii de clienţi cu 

nevoi speciale. (intelectuali, turişti cu exigenţe speciale, etc.).  
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Alte activităţi tradiţionale: 

Bucătăria populară şi reţetele tradiţionale din Valea Nirajului sunt, de asemenea, cunoscute şi 

în afara regiunii noastre.  Există tradiţii care se mai practică, cum ar fi:  prepararea de cozonaci 

„kürtős” şi pâine de casă, cusături, ţesături, etc. Aceste activităţi au cunoscut un regres în perioada 

între anii 1960-1990, însă datorită intensificării circulaţiei turistice în zonă se constată o uşoară 

intensificare a lor. Mai multe familii încearcă comercializarea produselor alimentare sau 

agroalimentare tradiţionale, mai puţine dintre ele având şi autorizaţie în acest sens. Dacă în Valea 

Nirajului de sus se constată o intensificare a turismului rural şi implicit o uşoară creştere pe piaţă a 

produselor alimentare tradiţionale locale (acest fenomen fiind strâns legat de intensificarea circulaţiei 

turistice), în Valea Nirajului de jos se constată o uşoară intensificare a activităţii de producţie a 

produselor tradiţionale obţinute prin prelucrarea legumelor din microregiune. În prezent se vând 

importante cantităţi de varză murată la butoi, varză murată tăiată, zeamă de varză şi alte tipuri de 

murături fără ca activitatea de producţie să fie autorizată. Având în vedere cantităţile mari de legume 

produse anual în partea de jos a văii, luând în considerare calitatea superioară a legumelor provenite 

din microregiune (microregiunea Valea Nirajului este cunoscută în mai multe judeţe din cauza calităţii 

legumelor şi a zarzavaturilor produse), ţinând cont de tendinţa de creştere a produselor agroalimentare 

tradiţionale, aceste tipuri de activităţi ar putea fi modernizate (procesele tehnologice de procesare şi 

ambalare, păstrând în acelaşi timp reţetele tradiţionale) şi autorizate din punct de vedere fiscal şi 

sanitar-veterinar, constituind surse de venit importante pentru populaţie.  

Creşterea cailor pentru activităţi agricole şi exploatare forestieră reprezintă, de asemenea, o 

tradiţie de secole în microregiunea noastră. Mai ales în comunele aparţinând zonei montane (Eremitu, 

Măgherani şi Bereni) există şi astăzi un adevărat cult al cailor, acestea fiind intens folosite în 

activităţile de exploatare forestieră. Probabil că în spiritul respectului faţă de acest animal  se 

organizează tradiţionala expoziţie cabalină, care are loc anual în comuna Hodoş. Continuând tradiţia, 

evenimentul reprezintă singura expoziţie dedicata cabalinelor din judeţul Mureş. În contextul cultului 

format de a lungul secolelor în jurul acestui animal s-a înfiinţat o fermă de cai la marginea localităţii 

Miercurea Nirajului, aceasta reprezentând o adevărată atracţie pentru turişti. 

Păstoritul oilor este, de asemenea, o activitate tradiţională foarte bine organizată şi rămasă 

practic nemodificată de a lungul secolelor. Caracterul special al ei constă în faptul că efectivele de oi 

numai în timpul lunilor friguroase sunt crescute la gospodării începând cu primăvara până la lunile 

geroase efectivele de animale sunt crescute turme, pe păşunile comunale. Într-o comună există una sau 

maxim două turme, ciobanii fiind aleşi potrivit unor reguli şi obiceiuri străvechi. Stânile din păşunile 
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îndepărtate, unele aflate chiar pe muntele „Bekecs” ar putea constitui nişte destinaţii turistice pentru 

iubitorii naturii. 

Apicultura reprezintă, de asemenea, o activitate tradiţională în zonă, produsele apicole nirajene 

fiind cunoscute şi căutate. Caracterul mai special al acestor produse constă în varietatea şi diversitatea 

mierii, care poate să fie de salcâm, de pădure (zmeură), de cetină albă, polifloră, etc. 

Obiceiurile populare locale reprezintă, de asemenea, o adevărată bogăţie a patrimoniului 

cultural local, dar în acelaşi timp fiind permanent ameninţate de efectele negative ale globalizării. Din 

paleta bogată a acestor obiceiuri numai cele strict legate de sărbătorile creştine mari au supravieţuit în 

faţa efectelor dăunătoare ale epocii comuniste şi mai nou în faţa problemelor economice cu care se 

confruntă şi comunitatea noastră. Obiceiurile legate de sărbătorile de paşti, rusalii, crăciun, anul nou, 

etc. sunt nişte elemente etnografice care fac ca însăşi regiuni învecinate să fie diferenţiate, ele oferind 

patrimoniului cultural local o valoare adăugată aparte.  

În momentul de faţă nu putem vorbi de o oarecare punere în valoare din punct de vedere 

turistic a diferitelor obiceiuri populare, cu toate că ele încă există în viaţa comunităţii locale.       

Tipuri de turism practicate: 

Datorită condiţiilor prielnice practicării mai multor tipuri de turism, datorită accesibilităţii 

uşoare a zonei şi nu în ultimul rând mulţumită ospitalităţii locuitorilor microregiunii, circulaţia 

turistică în regiune este în uşoară creştere. În ultimele 4-5 ani au fost construite mai multe pensiuni, 

restaurante şi case de oaspeţi în Valea Nirajului de sus, respectiv în zona montană, dar şi în zona Văii 

Nirajului de jos (zonă cu caracter agricol) au apărut primele unităţi turistice. Există mai multe unităţi 

turistice evidenţiate şi datorită diversităţii zonei în microregiune sunt practicate aproape toate tipurile 

de turism: turismul de agrement şi odihnă, turismul cultural, turismul religios, turismul piscicol, 

turism ecvestru, cicloturismul, agroturismul şi turismul educaţional. 

Casele de oaspeţi amplasate în zonele cele mai liniştite şi cele mai pitoreşti ale microregiunii 

oferă turiştilor posibilitatea de odihnă şi recreere. Turismul de agrement şi odihnă este practic una 

dintre cele mai răspândite în regiune condiţiile geografice fiind absolut favorabile acestui tip de 

turism.  

Datorită programelor culturale tradiţionale, care se organizează anual în aceeaşi perioadă a 

anului,  turismul cultural cunoaşte o uşoară intensificare în zonă. Programul cultural de vară „Teatrul 

şură” reprezintă nucleul ofertei culturale de vară a regiunii, programul depăşind caracterul ocazional şi 

teatral, reprezentând astăzi un centru cultural şi creaţional cu activităţi organizate pe toată perioada a 

anului. (ateliere de lucru ale Academiei de Teatru Târgu Mureş, programe literare, programe literare  
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pentru copii, piese de teatru de păpuşi, tabere creaţionale, etc). Astfel se poate constata un proces de 

integrare a programelor culturale din microregiune în oferta turistică a microregiunii. Pe lângă 

programul „Teatrul şură”, astfel de programe culturale de interes turistic sunt şi Zilele microregiunii 

Valea Nirajului, Zilele Bocskai din oraşul Miercurea Nirajului, Festivalul Coral din Valea Nirajului, 

sau  tabăra de dansuri populare din comuna Hodoşa, localitatea Sâmbriaş, etc. 

 

Se constată în prezent o intensificare a procesului de punere în valoare a moştenirii culturale 

locale din punct de vedere turistic, însă crearea unei oferte de tursim cultural sezonial complet depinde 

încă de crearea unor parteneriate la nivel local. 

Se constată lipsa acută  a parteneriatelor între unităţile tusristice şi ONG-urile cu 

responsabilităţi în păstraresa tradiţiilor sau  protecţia mediului, în vederea valorificării pe cale turistică 

a moştenirii culturale sau naturale locale.  

 

Având în vedere inventarul extrem de bogat al monumentelor istorice bisericeşti, din care 

unele reprezintă chiar rarităţi pe plan naţional se constată din cea în ce mai evident interesul 

manifestat al turiştilor în ceea ce priveşte vizitarea acestor obiective. Complexul de clădiri ai bisericii 

catolice din Călugăreni este unul dintre aceste obiective de interes turistic. Mănăstirea este 

predecesorul Gimnaziului Catolic din Târgu Mureş, unde a fost strămutat în 1785. Biserica 
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franciscană a fost construit în 1692 şi refăcut în 1912. Cripta este locul de odihnă veşnică a multor 

personalităţi din nobilimea Ardealului. Tot în comuna Eremitu se află şi biserica catolică păstrând o 

raritate patrimonială de valoare excepţională: crucea lui Isus, sculptat în stil renascentist, salvat din 

Biserica reformată din cetate, din municipiul Târgu Mureş, în epoca reformaţiei.  Un alt obiectiv de 

interes turistic este şi biserica unitariană din Sânvasi (comuna Găleşti), respectiv situl arheologic din 

biserică şi din curtea ei.  

  În microregiune există mai multe monumente istorice bisericeşti, ele reprezentând o valoare 

adăugată  evidentă în oferta turistică a regiunii, fără însă ca aceste obiective să fie evidenţiate pe 

indicatoarele din zonă şi fără ca ele să fie realmente integrate în oferta turistică regională şi exploatate 

din punct de vedere turistic pe măsura valorilor excepţionale pe care le reprezintă.  

 

În ceea ce priveşte valorificarea pe cale turistică a moştenirii arhitecturale locale, putem 

constata următoarele deficienţe: 

 Marketing tursitic slab dezvoltat, lipsa elementelor de informare şi publicitate (nu există materiale 

de informare scrise despre programele tursitice, nu există plăcuţe  amplasate indicând existenţa 

obiectivelor de interes turistic); 

 Ofertele turistice nu se bazează pe valorile locale şi pe caracterul local şi nu sunt specifice 

microregiunii. 

 Lipsa ofertelor turistice formate de-a lungul unor lanţuri de valori locale; 

 

Turismul piscicol din judeţul Mureş se bazează în cea mai mare parte pe potenţialul turistic a 

zonei Câmpul Cetăţii, respectiv păstrăvăriile aflate în localitate, în totalitatea lor fiind cea mai mare 

crescătorie de păstrăvi din România. Peisajul pitoresc, numărul mare a unităţilor turistice existente şi 

nu în ultimul rând posibilitatea de practicare a pescuitului sportiv atât în formă naturală ( în Nirajul 

mic), cât şi în păstrăvăriile din zonă, oferă zonei un potenţial turistic piscicol ridicat, chiar unic în 

judeţul Mureş şi regiunile învecinate.    

Turismul ecvestru cunoaşte, de asemenea, o uşoară intensificare în ultima vreme. Înfiinţarea 

fermei da cai la marginea oraşului Miercurea Nirajului, cu posibilităţi de practicarea sportului 

ecvestru, existenţa unui adevărat cult al acestui animal în microregiune (târgul de cabaline de la 

Hodoşa), reprezintă un potenţial turistic ecvestru real în microregiune, fiind nevoie în să de activităţi 

de promovare şi marketing mult mai eficiente în acest sens.  
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Cicloturismul este, de asemenea, în uşoară creştere, lipsa practicării masive a ei îşi are aceleaşi 

motive ca şi subdezvoltarea turismului în general, respectiv lipsa programelor turistice sezoniale 

complete, unice, integrate, respectiv elaborarea unei oferte turistice comune pentru toate unităţile 

turistice din zonă, respectiv lipsa reţelei de colaborare şi a relaţiei de parteneriat între actorii implicaţi 

din microregiune. Se constată totuşi anumite dezvoltări şi în acest domeniu fiind marcate trasee de 

ciclism atât pe „Drumul sării”, cât şi pe muntele „Bekecs”. Ultimele trasee au fot marcate de către 

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT, urmând ca să fie identificate şi coordonatele GPS şi 

traseele să fie omologate.  

Deşi zona microregiunii Valea Nirajului este absolut favorabilă practicării agroturismului, 

acest tip de turism nu a evoluat comparativ cu intensificările a celorlalte ramuri turistice.  

Datorită lipsei de capital şi a schimbărilor socio-economice din ultima vreme care au afectat 

puternic agricultura, în microregiune Valea Nirajului majoritatea gospodăriilor practică încă 

agricultura prin metode tradiţionale.  

Acest fenomen influenţează negativ eficienţa acestui sector, dar în acelaşi timp creează 

premisele practicării agroturismului în regiune, respectiv posibilitatea comercializării unor produse 

agroalimentare tradiţionale.  

Datorită derulării a mai multor programe educaţionale, de formare continuă, traininguri, etc. în 

ultima vreme se constată o intensificare spectaculoasă a turismului educaţional.  

În complexul turistic „Pásztortűz” din localitatea Sânvasii (comuna Găleşti), în centrul cultural 

şi creaţional „Teatrul şură” sau în centrul de instruire a asociaţiei Focus Eco Center din Adrianu Mic 

(comuna Găleşti) sunt organizate cu regularitate programe de instruire şi programe educaţionale 

pentru şcolari şi pentru adulţi. Majoritatea programelor au caracter permanent (se organizează 

periodic) altele având caracter ocazional.  

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la 

nivel regional cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală 

reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 

comunitate.  

Datorită patrimoniului cultural bogat, din care numai elementele principale sunt prezentate în 

cadrul prezentului document, în regiune se regăseşte o identitate locală puternică şi unitară la nivelul 

microregiunii.  

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, care 

reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Date fiind acestea, menţinerea identităţii culturale 
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trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. În acest sens, protejarea 

moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca 

modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu 

beneficii economice pentru populaţia locală. 

Conservarea tradiţiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural şi promovarea specialităţilor 

culinare şi a băuturilor tradiţionale reprezintă mijloace de creştere a potenţialului turistic în multe alte 

ţări. 

 

 

Specialităţi culinare tradiţionale 

 

 

Microregiunea Valea Nirajului are tradiţii şi obiceiuri vii, meşteşuguri tradiţionale încă 

practicate, activităţi culturale semnificative care nu sunt exploatate din lipsă de organizare, promovare 

şi dezvoltare. 

În ultimii ani activităţile turistice au influenţat pozitiv dezvoltarea economiei locale, fiind 

nevoie însă de acţiuni integrate concrete şi bine ţintite în vederea direcţionării iniţiativelor private.  

Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete, unice, integrate şi 

comune pentru toate unităţile turistice din zonă, este nevoie de integrarea unităţilor prestatoare într-o 

reţea turistică locală, respectiv formarea unui parteneriat între actorii implicaţi din microregiune. 

Este nevoie de coordonarea la nivel microregional a activităţilor de marketing şi promovare în 

vederea integrării tuturor operatorilor, obiectivelor, a programelor şi a lanţurilor de valori existente în 

microregiune, precum şi în vederea realizării unui „brand turistic” unic şi intergart la nivelul 

microregiunii.  
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II.2.1.6. Economia locală 

II.2.1.6.1. Repartizarea populaţiei active 

 În tabelul de mai jos este evidenţiat repartizarea populaţia activă (personalul salariat) pe 
principalii domenii de activitate. 

 
Populaţia 

activă  
Sector 
agricol 

Sector 
industrial şi 

de artizanat 

Sector de 
comerţ 

Sector privind 
serviciile 

Total 4.345 146 1.704 1.145 1.350 

% 100% 3% 39% 26% 31% 

 

Creşterea economică, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale 

economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, 

alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei de muncă disponibile din 

spaţiul rural. Cu toate că populaţia totală activă în Microregiunea Valea Nirajului este de 20.095 de 

persoane, doar un număr de 4.345 persoane au calitatea de salariat. 

Conform datelor statistice personalul salariat din Microregiunea Valea Nirajului este de  4.345 

persoane, ceea ce reprezintă un procent de 12%, un procent foarte mic din totalul populaţiei totale din 

microregiune.  
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După cum se poate observa, cu toate că agricultură ocupă un loc foarte important în 

microregiune, numărul salariaţilor din acest sector este foarte mic, reprezentând doar 3% din 

personalul salariat. Acesta se datorează faptului că mare majoritate a persoanelor care lucrează în 

agricultură nu au calitatea de salariat. 

Populaţia din sectorul industrial şi de artizanat reprezintă 39%  din totalul personalului salariat, 

iar persoanele din sectorul de comerţ 26%. Se poate observa că populaţia salariată din domeniul 

serviciilor are o pondere destul de ridicata, 31%. Marea majoritate a persoanelor din acest sector 

lucrează în domenii cum ar fi învăţământul şi administraţia publică. 

În viitorul apropiat pe piaţa forţei de muncă se va resimţi  un deficit de forţe tinere de lucru, 

datorită faptului că grupa de vârstă între 15 şi 25 de ani se va reduce. Pe piaţă vor lipsi tinerii 

specializaţi în diverse profesii, datorită insuficienţei efectivelor de persoane. Se presupune că 

profesiile cele mai afectate vor fi cele din domeniul IT, medicină, automatizări, construcţii şi instalaţii, 

etc. Aceştia sunt cei mai motivaţi să emigreze pentru a găsi un loc de muncă în afara ţării pe o piaţă de 

muncă care este în căutarea acestor calificări.  

România se află în plin proces de îmbătrânire demografică, fenomen care se va accentua în 

viitor. În Microregiunea Valea Nirajului, grupa de vârstă peste 65 ani este singura grupă care creşte 

continuu. Această grupă de vârstă va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi 

cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură 

specifică pentru persoanele care nu se mai află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare la 

educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a timpului liber. Din acest motiv vor creşte cheltuielile 

sociale  şi de sănătate datorită presiunii vârstnicilor asupra populaţiei active, mai redusă ca număr. 

Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei 

anumite zone, poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltării. 
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II.2.1.6.2. Agricultură 

 

Zonă de cultură 

de cereale şi de 

creştere a 

animalelor 

Terenuri 
agricole 

Din care 
neproductive Păduri 

Păşuni, 

fâneţe 

Viţă de 

vie şi 

livezi 

Hectare Deal 39.992 898 8.007 9.541 389 

Hectare Munte 16.850 353 4.863 5.819 65 

Total   56.842 1.251 12.870 15.360 454 

%   100 2 23 27 1 

 

 

Nr. capete 
de 

animale 
împărţite 

pe zone de 
relief 

Terenuri 
arabile 

(Ha) – pe 
zone de 
relief 

Din care: 

Păduri pe 

zonă de 
relief (Ha) 

Productive 
pe zonă de 

relief (Ha) 

Neproductive 
pe zonă de 

relief (Ha) 

Păşuni 

pe zonă 

de relief 
(Ha) 

Viţă de 

vie şi 

livezi 
zonă de 

relief 
(Ha) 

Deal 66.976 31.985 21.157 898 9.541 389 8.007 

Munte 44.688 11.987 5.750 353 5.819 65 4.863 

Total 111.664 43.972 26.907 1.251 15.360 454 12.870 

% 100 100 61 3 35 1 100 

 

Comentarii privind economia locală: 

Din punct de vedere al reliefului Microregiunea Valea Nirajului se situează într-o zonă de deal 

şi zonă de munte. 

Economia microregiunii prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de zone, de trăsăturile 

demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce 

priveşte sărăcia, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri 

alternative. 

Activităţile specifice, altele decât cele agricole şi forestiere, depind de distribuţia 

teritorială/comerţ şi de alte activităţi ale lanţului de distribuţie. Astfel, se poate spune că principalele 
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activităţi depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful şi de tradiţiile zonei. În ceea ce 

priveşte datele statistice, aşa cum s-a menţionat anterior, agricultura, industria alimentară şi 

silvicultura sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală, prezenţa activităţilor non-

agricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind 

nesemnificative în termeni economici. Cu toate că marea majoritate a familiilor sunt dependente din 

punct de vedere material de activităţile agricole, acest sector al economiei este cea mai slab 

dezvoltată. 

 

Performanta în agricultura este scăzută şi a devenit tot mai instabilă. Acest lucru este rezultatul 

unei structuri duale şi „învechite” a exploataţiilor agricole, lipsei pieţelor care să sprijine 

restructurarea şi modernizarea sectorului agricol şi a industriei alimentare care nu şi-a încheiat încă 

procesul de restructurare şi modernizare. Deasemenea, cauzele lipsei competitivităţii agriculturii 

trebuie căutate şi în  nivelul scăzut de instruire a celor implicaţi în sectorul agricol şi forestier, în lipsa 

sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul agricol şi agro-alimentar, precum şi în  

lipsa de cunoştinţe în ceea ce priveşte cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si 

activitatilor din agricultura si silvicultura.  

 

Lipsa competitivităţii este reflectată de productivitatea scăzută, de creşterea economică 

scăzută, având în vedere că agricultura şi industria alimentară nu reuşesc să ţină pasul cu creşterea 

cererii de produse alimentare, determinată de creşterea economică generală rapidă şi neputând face 

faţă competiţiei străine, în special celei din UE. 

Efectivele de animale au scăzut drastic pe parcursul perioadei de tranziţie. Desfiinţarea sau 

privatizarea cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat au avut drept rezultat apariţia 

unor modificări structurale semnificative. Efectivele de animale au scăzut până la nivelul unităţilor 

care au apărut ulterior. Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele unităţi de producţie 

intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor, în principal pentru autoconsum. Cu 

toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putându-se observa şi semne 

de revigorare în acest sector. După o scădere pronunţată la începutul decadei, efectivele de bovine, 

porcine si ovine s-au stabilizat, deşi au înregistrat anumite fluctuaţii anuale. 

În ultimii ani, performanţa în agricultură pare să fie din ce în ce mai instabilă. Acest lucru este 

determinat atât de frecvenţa, cât şi de severitatea crescută a calamităţilor naturale (seceta, inundaţii), 

precum şi de incidenţa bolilor la animale (gripa aviară, pesta porcină). Primul motiv reflectă impactul 
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schimbărilor climatice asupra agriculturii româneşti şi infrastructura inadecvată în vederea 

contracarării riscurilor conexe. Atât frecventa, cât şi intensitatea inundaţiilor, în perioada de primăvară 

şi a secetelor, în perioada de vară, au crescut în ultimul timp. 

 

Procesul de privatizare a terenurilor agricole, a generat în agricultura microregiunii două 

dezavantaje structurale principale:  

 Fragmentarea excesiva a proprietatii în agricultura;  

 Suprafeţe importante de teren în proprietatea prea multor agricultori care se apropie sau au trecut 

de vârsta pensionarii, în special în cadrul exploataţiilor mai mici. 

Se constată, astfel o tendinţă de îmbatrânire a sefilor de exploatatii (69% peste 55 de ani).  

Majoritatea (67%) din suprafetele detinute de exploatatiile de semi-subzistenta sunt conduse de 

persoane care au depasit vârsta pensionarii. 

 

Agricultura este o ramură importantă în economia Microregiunii Văii Nirajului  şi are o 

tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă este alcătuită din terenuri productive de 26.907 ha, 

neproductive de 1.251 ha, păşuni de 15.360 ha, viţă de vie şi livezi precum şi păduri pe o suprafaţă 

totală de 12.870 ha. Din punctul de vedere al suprafeţelor, după cum am arătat mai sus cea mai cea 

mai mare problemă o reprezintă caracterul fragmentat al terenurilor agricole.  

Singura modalitate de a lucra în mod eficient pe aceste suprafeţe agricole fragmentate este 

asocierea între agricultori, dar gradul redus de asociere sau aproape inexistent a micilor producători 

precum şi lipsa colaborării între ele agravează situaţia oricum dezavantajoasă a agriculturii.  
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Pe teritoriului microregiunii, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare. Chiar şi în 

zona montană suprafeţe întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar 

clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor 

mai secetoase din timpul anului. 

Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală 

şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.), 

legume, fructe, viţă de vie, plante tehnice (ex. sfecla de zahăr), zootehnia fiind prezentă prin 

crescătoriile de porcine, bovine şi ovine. Se poate observa şi apariţia unor ferme specializate pe specii, 

cum ar fi ferme de bovine şi ovine. 

Agricultura are un rol important pentru asigurarea unui venit, prin propria angajare, în timp ce 

diversificarea activităţilor din zona rurală rămâne o provocare. Majoritatea celor care lucrează în 

agricultură sunt proprii lor angajaţi, iar agricultura reprezintă doar un procent mic din numărul total de 

angajaţi din economie. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol rural s-a diminuat în 

intervalul 2002-2009. Acest declin se explică prin micşorarea sau restructurarea sectoarelor rurale 

non-agricole, creşterea migrării în exterior, în rândul populaţiei active şi veniturile medii scăzute din 

zona rurală, care generează mai puţină ocupare şi mai puţine oportunităţi de diversificare. 

Diversificarea activităţilor din zona rurală rămâne o provocare. 
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Mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă este lucrată de exploataţii de subzistenţă sau de 

semi subzistenţă, care menţin eficienţa agricolă generală la un nivel scăzut, contrabalansând realizările 

fermelor mari, care obţin, de altfel, rezultate bune şi împiedicând consolidarea fermelor de semi-

subzistenţă, care ar putea deveni astfel unităţi agricole viabile şi mai competitive. 

 

Pe lângă aceste exploataţii de mici dimensiuni există şi societăţi comerciale în domeniul 

agriculturii care au ca obiect de activitate atât producţia agricolă cât şi procesarea produselor agricole. 

Faţă de fermele de subzistenţă şi de semi-subzistenţă, în cazul cărora terenurile sunt în marea 

majoritate a lor, în cazul societăţilor agricole de profil agricol terenurile sunt în arendă. 

În zona centrală, precum şi în Valea Nirajului de jos cea mai importantă activitate agricolă este 

cultivarea cerealelor şi a legumelor (principalele culturi în Valea Nirajului de jos reprezintă culturile 

legumicole). Suprafeţele cultivate cu cereale deţin astfel cea mai mare pondere din total (principalele 

culturi sunt in ordine: porumbul, grâul si secara, orzul si orzoaica). Urmează legumele, viţele de vie şi 

livezile în suprafeţe compacte reprezentând cantităţi reduse. Din domeniul pomiculturii cele mai 

importante fructe sunt: prune, mere, pere şi cireşe. 

Producţia agricolă primară este reprezentată în special de următoarele culturi: 

 Porumb; 

 Grâul; 

 Ovăz; 

 Orzul; 

 Legumele  

 Cartof; 

 etc. 

În tot culoarul Nirajului domină culturile agricole. Producţia e mixtă, se cultivă în mare parte 

câte puţin din fiecare cultură, dar o pondere mai însemnată o au zarzavaturile şi legumele. Din acest 

motiv partea de jos a culoarului menţionat este denumit şi “Ţara Morcovului”, dat fiind faptul că 

veniturile agriculturilor provin în pondere de 85% din culturile legumicole, lucru ce nu se reflectă şi 

din mărimea suprafeţelor cultivate, datorită faptului că legumele se cultivă în generale pe suprafeţe 

mai mici.  

Se constată în acelaşi timp o scădere a cantităţilor de produse alimentare tradiţionale procesate 

în microregiune, preparate din aceste legume tradiţionale.  Aceste produse tradiţionale sunt: Zacuscă 

pe bază de vinete/fasole, Varză murată, Suc de morcovi, Suc de roşii, Zeamă de varză, etc. 
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În general, ca dimensiuni, culturile generale domină: cultura de porumb, grâu, orz, ovăz, 

secară şi apoi sfecla de zahăr şi nu în ultimul rând, legume (în acest caz serele reprezintă o eficienţă 

mult mai ridicată, în schimb reduse după suprafaţă).  

Zona montană (Valea Nirajului de sus) era vestită pe vremuri de suprafeţele mari de livezi, 

zona reprezentând un potenţial considerabil în aprovizionarea judeţului cu cantităţi de fructe (prune, 

cireşe, mere, pere).  

Se poate constata dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice 

microregiunii, mai ales a livezilor tradiţionale de cireşi şi prune (ex. cireşele din Măgherani). Se 

constată în acelaşi timp o scădere a cantităţilor de produse alimentare tradiţionale procesate în 

microregiune, preparate din aceste fructe tradiţionale, existând riscul ca aceste reţete să se piardă în 

uitare. Aceste reţete sunt: tradiţionalul gem de prune, gemuri de pere, mere, dulceaţă de cireşe, etc. 

Având în vedere fenomenele şi procesele economice din sectorul agricol atât în ceea ce 

priveşte legumicultura cât şi pomicultura, putem constata următoarele probleme majore:  

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte cresterea competitivitatii si diversificarii produselor 

agricole; 

 Lipsesc unităţile procesatoare a produselor agro-alimentare traditionale, fabricate pe baza unor 

tehnologii noi; 

 Dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice microregiunii (ex. cireşele din 

Măgherani); 

 Dispariţia vechiului renume a „Ţării Morcovului”; 

 Lipsa desăvârşită a relaţiilor de colaborare  între exploataţiile agricole şi cele două unităţi de 

învăţământ superior în domeniul agricol, care funcţionează pe teritoriul microregiunii; 

 Lipsa competitivităţii produselor locale agricole şi agro-alimentare locale; 

 Gradul redus de asociere a fermierilor; 

 

Potrivit unui studiu de fezabilitate elaborat recent de către Fundaţia Civitas în microregiunea 

Valea Nirajului privind „Produse tradiţionale obţinute din prelucrarea legumelor din 

microregiunile Câmpia Transilvaniei, judeţul Cluj şi Valea Nirajului, judeţul Mureş, precum şi 

potrivit unor sondaje de opinii efectuate în cadrul studiului există grupuri ţintă foarte bine identificate 

în ceea ce priveşte asigurarea pieţei de desfacere pentru aceste produse tradiţionale. Aceste grupuri 

sunt: 
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a. populaţia urbană conştientă de beneficiile unei alimentaţii sănătoase; 

b. populaţia rurală migrată în oraşe, care cunosc valoarea acestor produse locale;  

c. persoanele care nutresc sentimente naţionale şi doresc să sprijine comunităţile locale; 

d. turiştii, care vizitează această regiune; 

Studiul are în vedere şi posibilele canale de distribuţie şi furnizori.  

Produsele ar putea fi valorificate în reţeaua de comercializare a produselor de calitate în 

special consumatorilor care sunt interesaţi să cumpere produse cu un conţinut ridicat de elemente 

nutritive, fără adaosuri alimentare, şi în acelaşi timp consumatorilor care doresc să descopere din nou 

nostalgia gustulului şi armoniei vieţii de la ţară.  

Distribuţia acestor produse s-ar putea realiza într-un mod autentic. Ele nu se vor desface în 

magazinele mari. Produsele rezultate din prelucrarea legumelor ar putea ajunge la consumatori prin 

intermediul: 

- târgurilor şi expoziţiilor cu specific tradiţional, organizate pentru promovarea acestora; 

- punctelor şi centrelor de informare turistică; 

- pensiunilor şi hotelurilor; 

- restaurantelor tradiţionale; 

- bio-shopurilor; 

- magazinelor specializate, create tocmai pentru popularizarea şi distribuţia acestor tipuri de 

produse; 

- cadourilor pregătite cu scop PR (de exemplu o mare companie va oferi drept cadou clienţilor 

sau angajaţilor aceste produse); 

- distribuţiei directe, fără intermediari, respectiv achiziţionarea lor direct de la producători. 

- Internet (pagină special creată pentru desfacerea acestor produse) 

Una din posibilităţile de distribuţie identificate, şi care ni se pare deosebit de atractivă şi 

inedită este cea experimentată şi implementată de organizaţia Focus Eco Center (www.webkamra.ro). 

Este vorba despre o metodă de valorificare directă. În cadrul ei consumatorii pot să achiziţioneze 

direct de la producătorii care sunt situaţi în zonă produsele necesare (lapte şi preparate din lapte, 

pâine, sortimente de legume, fructe) într-un mod mai neobişnuit. Este organizată o întâlnire personală 

cu producătorul, în cadrul căreia consumatorului îi sunt prezentate produsele, el poate să şi încerce 

(guste) aceste produse. Se construieşte astfel o relaţie bazată pe încredere reciprocă, care probabil va 

duce la formarea unei clientele de bază. Proietul se derulează deocamdată în localitatea Adrianu Mic 
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din microregiunea Valea Nirajului, primele  semne ale multiplicării fiind deja palpabile în celelalte 

zone ale microregiunii.  

 

 

 

 

 

 

Valorificare directă produse locale 

 

Rezervarea unor mărci, crearea de brand-uri pentru produsele specifice locale ar avea o 

influenţă absolut favorabilă asupra promovării şi a marketingului produselor agricole locale, dar 

tentativele de a realiza astfel de acţiuni au eşuat. (ex. iniţiativa Societăţii Cooperative Nyárádkert de a 

crea marca „Nyárádkert” -  „Grădina Nirajului” sau „Produs în Valea Nirajului”) 

 

Alte caracteristici ale agriculturii din microregiune: 

Culturile se găsesc într-o proporţie de 57% în lunca râului, şi în rest pe interfluvii, mai mult pe 

suprafeţe cât mai apropiate de orizontală şi în văile aferente, aproape de canalul de evacuare, unde 

totuşi apa freatică se menţine aproape de suprafaţă. În unele cazuri aceasta se poate afla la adâncimi 

apreciabile, de care numai anumite arbori pot profita. Acestea se pot vedea în deschiderile provenite 

din alunecările de teren, în faleză. În luncă, culturile merg până la baza abrupturilor, iar de aici 

depinde şi de unghiul de înclinare a pantei şi a tipurilor de sol. În pantă sunt prezente viile, culturile 

pomicole sau sunt doar terenuri împădurite cu Pinus silvestris, populat antropic sau natural de arbuşti 

şi fageto - carpinete,  iar pe interfluvii domină mai mult pădurile şi păşunile, dar pot menţiona că 

suprafaţa pădurilor, deşi stagnează momentan, a mai scăzut în timp, dând totuşi loc prin defrişare 

culturilor agricole, mai ales în locurile unde acestea sunt permise de condiţiile şi factorii fizici şi 

climatici. Culturile pot fi încadrate în două mari categorii: cu o pondere mai mică, dar foarte 

importante, sunt culturile din intravilan, unde domină legumele, acestea mai mult pentru asigurarea 
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necesarului pentru gospodărie şi într-o oarecare măsură pentru valorificare. Acestea sunt în grădinile 

oamenilor, lângă gospodării; iar marea majoritate a culturilor se mută în extravilan.  

 

Se poate observa şi apariţia unor ferme specializate pe specii, cum ar fi ferme de bovine, 

ovine, creşterea păsărilor. În microregiune există 3 ferme de bovine cu efective de peste 100 de capete 

de vaci. (S.C. LEOBILL COM SRL, SC. KARMA S.R.L. şi SC AGRARISCH ACTIEF SRL)  

 

În ceea ce priveşte fermele mari din microregiune ele sunt pe calea adaptării la standardele 

comunitare, la aceste unităţi lipsesc însă investiţiile majore pentru protecţia mediului; 

Lipsesc în acelaşi timp şi ideile sau tehnologiile inovative şi nu în ultimul rând certificările 

după sistemele internationale de management al calitatii produselor si de Analiza a Pericolelor si 

Punctelor Critice de Control (HACCP).  

Alte probleme considerate esenţiale în procesul de relansare a acestui sector: 

 Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea tinerilor agricultori. 

 Lipsa unor mărci locale ; 

 Nu există investiţii cu capital străin în agricultură; 

 Capacitate de prelucrare, stocare şi frigorifică inexistentă; 

 

Se constată o scădere permanentă a numărului de animale deţinute de proprietarii individuali şi 

o creştere a numărului în fermele specializate.  În ultima perioadă a crescut numărul utilajelor agricole 

(tractoare, pluguri,cositori, mulgători, etc.), uşurând substanţial munca fizică a oamenilor. 

 

Produsele agricole obţinute în fermele vegetale, şi mai ales în cele zootehnice, prezintă un 

nivel calitativ scăzut, determinat în parte de lipsa de conformitate cu normele europene.  

 

În ultimii ani, performanţa în agricultură pare să fie din ce în ce mai instabilă. Acest lucru este 

determinat atât de frecvenţa, cât şi de severitatea crescută a calamităţilor naturale (secetă, inundaţii), 

precum şi de incidenţa bolilor la animale (gripa aviară, pesta porcină). Primul motiv reflectă impactul 

schimbărilor climatice asupra agriculturii româneşti şi infrastructura inadecvată în vederea 

contracarării riscurilor conexe. 
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În vederea dezvoltării integrate a acestui sector, pe lângă activităţile investiţionale, este 

necesară şi organizarea unor cursuri de formare  în vederea dobândirea de informatii si cunostinte 

necesare care vor permite cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si 

modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole.  

Este necesară, de asemenea, stimularea tinerilor în vederea preluării conducerii fermelor, 

respectiv în vederea restructurării lor. Trebuie avută în vedere cresterea numarului de tineri agricultori 

care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii, fara cresterea populatiei active 

ocupate în agricultura 

Trebuie avută în vedere posibilitatea creării unor parteneraite între tineri fermieri care încep 

pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii şi instituţiile de învăţământ superioare de 

specilitate din microregiune (facultăţi de horticultură, agronomie, etc.)  

Este necesară îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, în special a celor de semi-

subzistenta care prin investitii în capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor 

conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme în exploatatii agricole viabile.  

 

O altă categorie importantă este reprezentată de păduri. Pădurile reprezintă sisteme biologice 

productive care furnizează materia prima necesara industriei lemnului, constituind totodată o 

importantă sursa de energie. În plus pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de 

animale şi plante.  

Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori si arbuşti forestieri, care îşi creează un mediu 

specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului forestier. 

Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, diverse specii 

tari si diverse specii moi.  

Fondul forestier şi componentele sale principale  reprezintă o resursă naturală importantă a 

Microregiunii Văii Nirajului, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al turismului.  

Reproducţia resurselor forestiere este caracterizată prin suprafeţele reîmpădurite, prin 

reintroducerea în circuitul productiv al unor suprafeţe despădurite şi neregenerate total sau parţial pe 

cale naturală. Suprafeţele pe care se execută tăieri de arbori în vederea valorificării sunt reprezentate 

de suprafeţe pe care se taie arbori în vederea asigurării unor condiţii optime de dezvoltare a 

arboratelor şi de suprafeţe de pe care se extrag arbori doborâţi de vânt, zăpadă sau uscaţi. 
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Pe lângă acestea pădurile mai reprezintă şi o uriaşă sursă de venit, care este foarte puţin 

exploatată,  şi care constă din valorificarea fructelor din pădure, a ciupercilor şi al plantelor 

medicinale.   

Una dintre cauzele necompetivităţii în domeniul forestier reprezintă faptul că maşinile de 

recoltare şi de transport sunt vechi cu efecte poluante asupra mediului. Nu mai puţin de importantă 

este şi nedezvoltarea sau inexistenţa valorificării  fructelor din pădure, a ciupercilor şi a plantelor 

medicinale; 

 

II.2.1.6.3. Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

 
Total 

întreprinderi 

Micro – 
întreprinderi 

cu 1 – 10 
salariaţi 

Întreprinderi 
cu 10 – 50 
salariaţi 

Întreprinderi 
cu 50 – 250 

salariaţi 

Întreprinderi 
cu peste 250 

salariaţi 

Număr 581 517 58 6 0 

% 100% 89% 10% 1% 0% 

 

Comentarii privind industria locală: 

Economia microregiunii prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de zonă, de trăsăturile 

demografice specifice, sociale şi economice. Aceasta diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce 

priveşte sărăcia, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri 

alternative. 

Activităţile specifice, altele decât cele agricole şi forestiere, depind de distribuţia 

teritorială/comerţ şi de alte activităţi ale lanţului de distribuţie. Astfel, se poate spune ca principalele 

activităţi depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful şi de tradiţiile zonei. În ceea ce 

priveşte datele statistice, agricultura, industria alimentară şi silvicultura sunt de o importanţă 

primordială pentru economia rurală, prezenţa activităţilor non-agricole, legate de sectorul primar, mai 

ales exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificative în termeni economici. 

Economia este caracterizată în momentul actual de procesul de tranziţie de la sistemul 

centralizat la economia de piaţă având la bază o puternică descentralizare şi promovarea liberei 
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iniţiative. Potenţialul de dezvoltare este determinat în primul rând de aşezarea geografică centrală, cu 

condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, cea mai des întâlnită formă a 

întreprinderilor sunt microîntreprinderile. Aceste reprezintă un procent de 89% din totalul 

întreprinderilor din Microregiunea Valea Nirajului, întreprinderi cu 10-50 de salariaţi fiind doar 58 de 

întreprinderi, iar întreprinderi cu 50-250 de salariaţi doar 6. Este de remarcat faptul că nu există la 

momentul actual nici o întreprindere cu peste 250 de salariaţi în Microregiunea Valea Nirajului. 

Cu toate acestea este de constatat creşterea economică considerabilă datorată dezvoltării 

sectorului industrial în comunele Corunca şi Livezeni, ambele fiind influenţate de apropierea 

municipiului Târgu Mureş. În ceea ce priveşte economia celor două comune limitrofe au apărut unităţi 

industriale inexistente până spre sfârşitul mileniului trecut, cum sunt fabricile de medicamente (2 

fabrici). 

Analiza întreprinderilor din zonele rurale evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora de a 

răspunde exigentelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din mediul rural, 

numărul mediu al salariaţilor din întreprinderile din mediul rural fiind destul de redusă. 

Industria energetică: combustibilul mineral exploatat este gazul metan, ce se găseşte la 

adâncimi relativ mici în domurile gazifere de vârstă Sarmaţiană, este de o foarte bună calitate, într-o 

formă aproape pură (98.5% pur metan). Exploatări sunt lângă Miercurea Niraj, dar sonde mai sunt 

amplasate şi în alte domuri, cum ar fi cele de la Maiad, Acăţari, Crăciuneşti, etc. Din nefericire pentru 

cei din zonă, gazul metan nu este valorificat aici, deşi acest lucru ar putea duce la o dezvoltare mai 

bună a regiunii. Gazul metan este dus la Iernut şi la Târgu Mureş, la marile societăţi industriale. 
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Industria lemnului: se bazează pe materia primă locală, industrie favorizată  de ponderea destul 

de ridicată a pădurilor. Aici lemnul exploatat este utilizat ca material de construcţie şi ca materie 

primă. Se găsesc numeroase unităţi de prelucrare a masei lemnoase în microregiune cum ar fi ateliere 

de prelucrare a lemnului, fabrici de cherestea,unităţi de producţie tâmplărie, unităţi de producţie 

mobilă. Pe lângă acestea, atelierele de tâmplărie se regăsesc în fiecare centru de comună, ce deservesc 

necesităţile locale sau produc pentru alte unităţi mai mari, sau îşi valorifică produsele cu ocazia 

târgurilor tradiţionale. Acestea în mare parte sunt societăţi private mici. 

Industria materialelor de construcţie: se bazează pe exploatările de roci sedimentare: pietrişuri 

şi nisipuri, ce se găsesc din abundenţă în zonă şi sunt exploatate şi folosite local în construcţii de case 

şi drumuri, şi mai nou pentru baraje de protecţie sau în alte scopuri. Lângă pietrişurile şi nisipurile 

aflate în microregiune se mai exploatează argila ce este valorificat mai puţin, numai pentru uz casnic 

şi gospodăresc. 

Industria construcţiilor: Această ramură industrială se află între primele locuri în ceea ce 

priveşte numărul de angajaţi al acestor întreprinderi. În acest sector găsim întreprinderile cu peste 50 

sau chiar peste 100 de angajaţi (ex. SC Aramis SRL,, SC Azimut SRL, ambele având sediul în 

comuna Acăţari), însă din păcate numărul acestor întreprinderi fiind destul de scăzut. Această ramură 
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a industriei locale a cunoscut o permanentă creştere până în anul 2008, iar începând de acest an se 

constată o masivă descreştere economică a sectorului construcţiilor, datorită crizei economice.  

Industria alimentară: trebuie menţionat că aproape fiecare centru de comună dispune de cel 

puţin o moară, care satisface atât nevoile populaţiei cât şi a brutăriilor locale, moara din comuna 

Corunca având chiar o capacitate industrială.  Dacă vorbim de industria alimentară trebuie menţionată 

existenţa brutăriilor (7 unităţi) a unei carmangerii, precum şi a unei unităţi de procesare a  laptelui în 

Microregiunea Valea Nirajului. În ceea ce priveşte procesarea legumelor (există cantităţi de producţie 

semnificative în Valea Nirajului de jos ), lipsesc unităţile cu astfel de profil, lipsind în acelaş timp şi 

capacităţile de stocare şi răcire. 

În afara morilor, a brutăriilor, a fabricii de produse lactate şi a carmangeriei nu există unităţi 

industriale care să preia şi să proceseze materiile prime provenite din microregiune. Putem constata că 

în afara grâului şi a laptelui nu se procesează produse agricole la nivelul microregiunii, iar faptul că 

aceste materii prime sunt prelucrate în oraşele învecinate reprezintă pierderi constante şi semnificative 

pentru economia locală. 

 

În ceea ce priveşte situaţia industriei mici nealimentare putem constata nişte deficienţe aproape 

similare. 

Slaba dezvoltare a activităţilor industriei mici se datorează într-o anumită măsură şi 

dependenţei puternice de activităţile agricole. În căutarea a celorlalte cauze putem constata 

următoarele deficienţe: 

 Lipsa serviciilor de consiliere de specialitate pentru întreprinderi; 

 Lipsa de competenţă a întreprinzătorilor în ceea ce priveşte dezvoltarea micro-întreprinderilor; 

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte cresterea competitivitatii întreprinderilor; 

 Lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor; 

 Migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre  zone mai dezvoltate; 

 Lipsa structurilor şi a programelor care ar încuraja afacerile orientate spre piata; 

 Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea tinerilor; 

 Baza tehnico-materială în unele ramuri ale industriei mici este învechită;  

 Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru protecţia mediului în cadrul întreprinderilor;  

 Lipsa activităţilor inovatoare la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.  
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În general, activităţile non-agricole din microregiunea noastră includ: procesarea produselor 

alimentare, mici activităţi comerciale, de servicii şi meşteşugăreşti., producerea de energie şi 

silvicultura.  Economia este slab diversificată şi încă dependentă de activităţile agricole, ceea ce are 

drept consecinţă venituri reduse pentru locuitori. 

 

Cu toate că încă sunt practicate mai multe tipuri de meşteşuguri tradiţionale am constatat 

prezenţa slabă a activitatilor mestesugaresti şi de artizanat tradiţionale,  desfăşurate în cadrul unor 

întreprinderi mici.   

 

 

II.2.1.6.4. Comerţ şi sector de servicii 

Tipuri de 
comerţ 

Număr 
% din 

numărul 

total 

Întreprinderi din sectorul terţiar 

(servicii) 
Număr 

total  

% din 
numărul 

total 

Comerţ cu 

amănuntul 
96 57% Depozitare şi activităţi auxiliare 

pentru transporturi 
1 2% 

Comerţ cu 

ridicata  
46 28% Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 9 14% 

Comerţ cu 

ridicata şi cu 

amănuntul 

25 15% Restaurante şi alte activităţi de 

servicii de alimentaţie 
17 26% 

    Activităţi de editare 1 2% 

    Telecomunicaţii 1 2% 

    Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
2 3% 

    Tranzacţii imobiliare 6 9% 

    Activităţi juridice şi de contabilitate 4 6% 

    Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative 
4 6% 
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centralizate; activităţi de 

management şi de consultanţă în 

management 

    Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
4 6% 

    Cercetare-dezvoltare 1 2% 

    Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei 
2 3% 

    Activităţi de închiriere şi leasing 1 2% 

    Activităţi de servicii privind forţa de 

muncă 
1 2% 

    Activităţi de investigaţii şi protecţie 3 5% 

    Activităţi de peisagistică şi servicii 

pentru clădiri 
2 3% 

    Activităţi de secretariat, servicii 

suport şi alte activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor 

2 3% 

    Învăţământ 2 3% 

    Activităţi referitoare la sănătatea 

umană 
3 5% 

Total 167 100  66 100 

 

Comentarii privind comerţul şi serviciile: 

Comerţul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în perioada de după 

1990. Cea mai mare concentrare a unităţilor comerciale şi a numărului de salariaţi în acest sector, se 

regăseşte în localitatea Miercurea Nirajului. Cu toate acestea este de constatat creşterea economică 

considerabilă datorată dezvoltării sectorului comercial în comunele Corunca şi Livezeni, ambele fiind 

influenţate de apropierea municipiului Târgu Mureş, reşedinţă de judeţ. În ceea ce priveşte economia 

celor două comune limitrofe au apărut unităţi comerciale inexistente până spre sfârşitul mileniului 

trecut, cum sunt unităţile de vânzări auto, utilaje sau alte echipamente, precum şi unităţile de vânzări 
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piese de schimb sau service auto. (Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 

motociclete).   

În celelalte unităţi administrative ale microregiunii activitatea comercială caracteristică este 

comerţul cu ridicata. Acest sector reprezintă, în acelaşi timp cea mai mare instabilitate. Motivele 

sensibilităţii ei nu trebuie căutate însă în economia locală, problemele fiind caracteristice sectorului 

întreprinderilor mici din ţară. În economia contemporană societăţile comerciale mici sunt mereu 

ameninţate de complexele comerciale mari aflate în deplină expansiune, şi în acelaşi timp fiind mult 

mai vulnerabile în cazul crizelor economice.  Astfel venitul care poate fi obţinut din aceste surse 

acoperă doar necesarul pentru subzistenţă.   

Activitatea comercială preponderentă în Microregiunea Valea Nirajului este comerţul cu 

ridicata cu produse alimentare şi nealimentare în majoritatea cazurilor în magazine nespecializate, ele 

fiind prezente în toate localităţile microregiunii, fiind vorba de magazine mixte care asigură produsele 

de bază pentru populaţie.  

În marea majoritate a cazurilor produsele (alimentele de bază) sunt comercializate cu mari 

adaosuri comerciale, având în vederea numărul mic al clienţilor deserviţi. Magazine specializate se 

găsesc numai în municipiul Târgu Mureş.  

Deşi prezentă în pondere destul de mare în economia microregiunii comerţul mixt (aproape 

100 de unităţi ) nu reprezintă un factor de dezvoltare în microregiune, ea având rolul de aprovizionare 

cu alimente de bază a locuitorilor, în primul rând, precum şi asigurarea unor venituri modeste, de 

multe ori la limita subzistenţei (în localităţi mai izolate) pentru comercianţi. 

 

Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în perioada comunistă sub forma cooperaţiei, a 

înregistrat o scădere majoră după anul 1989. Totuşi, în alte state membre s-a văzut că există un 

potenţial important în cadrul sectorului, dacă se acordă destul sprijin şi acesta este dezvoltat. 

Analiza activităţilor de artizanat şi servicii indică faptul că, în ciuda aparenţelor, numărul de 

locuitori din zona rurală, ocupaţi în activităţile de acest tip, e nesemnificativ. În realitate de foarte 

multe ori, aceste activităţi reprezintă o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale.  Venitul 

care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând nevoia acută 

de dezvoltare a acestor activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în ansamblul ei.  

În acest sector se constată prezenţa slabă a activitatilor mestesugaresti şi de artizanat 

tradiţionale,  desfăşurate în cadrul unor întreprinderi mici.   
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În ceea ce priveşte localizarea activităţilor de servicii  există disparităţi. Distribuţia serviciilor 

este uneori inexistentă în sate. Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în 

calea dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. 

Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea 

calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonelor rurale. 

La capitolul servicii putem aminti buna acoperire a regiunii cu reţea de alimentare, atât cu 

bunuri de larg consum, alimente si diverse, cât şi prin staţii de alimentare cu combustibili (benzinării). 

Acestea sunt situate lângă căile principale de comunicaţie, pe E60, sau pe „drumul Nirajului” (DJ 

151D). La acestea se adaugă cabinetele medicale şi accesorii, ce se localizează în fiecare centru de 

comună, la care se adaugă sistemul educaţional, precum şcolile generale cu clase I-VIII, în unele 

centre, iar în altele numai de I-IV, acestea fiind descrise mai amănunţit în subcapitolul următor. 

Întreprinderile mici sunt cele caracteristice Microregiunii Văii Nirajului.  

În ceea ce priveşte întreprinderile cu profil agricol, prezenţa lor nu este caracteristică 

economiei locale. Produsele locale sunt valorificate la preţuri mici, ceea ce înseamnă obţinerea unor 

venituri modeste iar pe de altă parte gradul de ocupare a forţei de muncă este mai redusă.  

 

În domeniul serviciilor există şi astăzi insuficienţe considerabile, mai ales în cazul localităţilor 

mici. În majoritatea localităţilor mici serviciile de bază nu sunt accesibile. Lipsesc cu desăvârşire 

serviciile care sprijină dezvoltarea şi managementul întreprinderilor.   

Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu este 

suficient exploatat. Dezvoltarea turismului în pensiuni în mediul rural depinde de caracteristicile 

specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produse agricole. 

La nivel regional,  dezvoltarea turismului rural, depinde foarte mult de existenţa şi calitatea 

pensiunilor turistice şi de prezenţa unor tipuri variate de activităţi, de folclor, de existenţa regiunilor 

etnografice şi de practicarea agriculturii şi viticulturii (agroturism). Turismul rural şi agroturismul 

(specific legate de activităţile din fermă) sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce 

oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor unice, ariilor semi-naturale vaste, 

ospitalităţii înnăscute a locuitorilor din mediul rural. Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor 

culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru 

dezvoltarea acestui sector. 

Este necesar un proces de modernizare, dezvoltare şi inovare pentru turismul românesc, 

precum şi de creare de servicii turistice moderne şi competitive. Sectorul este afectat de lipsa 
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organizării, promovării şi diseminării informaţiilor din centrele turistice şi de numărul limitat al 

acestor centre ce activează la nivel local. Turismul rural nu este dezvoltat astfel încât să întâmpine 

cerinţele pieţei atât la nivel naţional cât şi internaţional, în mod deosebit, existenţa infrastructurii de 

turism nu răspunde cerinţelor turiştilor în ceea ce priveşte structurile de cazare cât şi cele 

recreaţionale, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. 

Deşi în ultima perioadă numărul de unităţi de primire turistică a crescut, nu există în regiune 

centre de promovare turistică, considerent pentru care este necesară concentrarea asupra sprijinirii 

promovării turismului rural. 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la 

nivel regional cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală 

reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 

comunitate. Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, 

care reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Date fiind acestea, menţinerea identităţii culturale 

trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. În acest sens, protejarea 

moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca 

modalitate de promovare a microregiunii, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu beneficii 

economice pentru populaţia locală. 

Conservarea tradiţiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural şi promovarea specialităţilor 

culinare şi a băuturilor tradiţionale reprezintă mijloace de creştere a potenţialului. Microregiunea 

Valea Nirajului are activităţi culturale semnificative care nu sunt exploatate din lipsă de organizare, 

promovare şi dezvoltare. 

Există foarte puţine metode de măsurare a succesului şi rentabilităţii investiţiilor în turism, din 

cauza naturii semi-informale a activităţilor, a promovării şi marketingului slab organizate mai ales la 

nivel judeţean şi local, ceea ce face dificil ca întreprinzătorii/operatorii să ajungă pe piaţă şi să-şi 

dezvolte afacerile corespunzător. Totuşi, cu un marketing adecvat şi alte tipuri de sprijin coordonat, 

produsele unicat ale turismului vor avea un potenţial important, datorită diversităţii şi atractivităţii lor. 

 

Teritoriul Microregiunii Valea Nirajului este omogen din punct de vedere economic. 

 

 

 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             90 
   

 Principalele societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în Microregiunea Valea 

Nirajului sunt următoarele: 

DENUMIRE AGENT 
ECONOMIC DOMENIU DE ACTIVITATE 

ORAŞUL / 

COMUNA 
AGROMARKET S.R.L. Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
ACATARI 

LEOBILLCOM S.R.L. Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
ACATARI 

MILK PROD SRL Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
ACATARI 

BERILL TRADING COM S.R.L. Industria alimentară ACATARI 
ATTIMON S.R.L. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ACATARI 
PLUTON CONSTRUCT S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

ACATARI 

ADIMPEX SRL Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

ACATARI 

METAC S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

ACATARI 

BIKRO PARTS S.R.L. Fabricarea altor mijloace de transport ACATARI 
NAMON PROD SRL Fabricarea de mobilă ACATARI 
SIRIS COMMERCIAL S.R.L. Fabricarea de mobilă ACATARI 
SICIROM IMPEX SRL Fabricarea de mobilă ACATARI 
TIBOLDY S.R.L. Fabricarea de mobilă ACATARI 
FANTAZIA STUDIO S.R.L. Alte activităţi industriale n.c.a. ACATARI 
ARAMIS S.R.L. Construcţii de clădiri ACATARI 
PG CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri ACATARI 
JOBRAM CONSTRUCTOR S.R.L. Construcţii de clădiri ACATARI 
BOROS UNIVERSAL S.R.L. Construcţii de clădiri ACATARI 
POLIDECOR SRL Construcţii de clădiri ACATARI 
TELEBIL CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri ACATARI 
MAGNIFIC BUILD SRL Construcţii de clădiri ACATARI 
AZIMUT COM S.R.L. Lucrări de geniu civil ACATARI 
PIETRICIKA S.R.L. Lucrări speciale de construcţii ACATARI 
KLIMAEXPERT S.R.L. Lucrări speciale de construcţii ACATARI 
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C&T COMPANY S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ACATARI 

KISSEL S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ACATARI 

SC RAINBOW COLOR 
VICTORIA SRL 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ACATARI 

CARBULL S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ACATARI 

SC FAREL  IMPEX SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ACATARI 

DOFAN S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ACATARI 

MAGNUM TECH SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ACATARI 

MALEXIA TRADE S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ACATARI 

WELL TRADE S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ACATARI 

PEROM SERVICE SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

SOCIETATE COOPERATIVA 
CONSUMCOOP ACATARI 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

MAIER COMPLEX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

SC EURO MEAT SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

SC BIOTA SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

OLGAPROD IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

TIPITAPI SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 
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GELUK TRADE SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

ANTORIUM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

EN SAN SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

LUNTEREN SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

WAX TRADE S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

SZOVERFI COM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ACATARI 

EL CAR TRANS SRL Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
ACATARI 

SEISIM SERV SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ACATARI 

NASIL SPORT S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ACATARI 

EURO MURES SRL Tranzacţii imobiliare ACATARI 
GEODEA S.R.L. Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
ACATARI 

RADTOP SRL Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
ACATARI 

FRUNZA SANDOR BARNA 
S.R.L. 

Activităţi de secretariat, servicii suport 

şi alte activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

ACATARI 

CRISTAL AGAK S.R.L. Silvicultură şi exploatare forestieră BERENI 
FAGFOREST S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

BERENI 

LALA CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri BERENI 
FER ENC COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
BERENI 

SABINA SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
BERENI 

GREEN GARDEN S.R.L. Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
CORUNCA 

SC SOLCOMEX S.R.L. Industria alimentară CORUNCA 
LEX PRES COM S.R.L. Industria alimentară CORUNCA 
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ALPHATEX SRL Fabricarea produselor textile CORUNCA 
METAL PREST SRL Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

CORUNCA 

SC FLEX CONSTRUCT SRL Construcţii de clădiri CORUNCA 
TIHAROBY SRL Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
MARBOINSTAL S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
SIMALEX CONSTRUCT S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
AQUA INSTAL S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
ADI & CRI S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
DACABI S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
PROFI INSTAL S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
FOGARASI CONSTRUCTII S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CORUNCA 
AMAZONIA S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

GERANCO SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

AUTOMOBIL TENERE SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

EUROVEHICOLE S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

SC INTERGLOBCAR SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

AUTORAPID SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

TRANS SIS AUTO S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

TONISTORM S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 

SC LARIX AUTO TRADING SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

CORUNCA 
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FIX PACK SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

AVANTGARDE COSMETICS 
S.R.L. 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

LEADER GROUP DISTRIBUTION 
S.R.L. 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

INTERFLON ROMANIA S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

ALPHA PET FOOD SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

BERES PHARM PRIVAT LTD SA 
SUC.MURES 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CORUNCA 

BLANCO PROD COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

FASHION PROJECT HAINE 2000 
S.R.L. 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

AUTOMAT DRINK SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

SANDRA S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

MELI BARBY SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

ANKIS PRODEXIM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

GETAKO S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

EXOTIC SILVANA IMPORT 
EXPORT SRL 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

IGNAT COMPLEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CORUNCA 

TAVATRANS S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
CORUNCA 

MEGATRANS S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
CORUNCA 

NADAL PRODIMPEX S.R.L. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare CORUNCA 
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DELINA COM S.R.L. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare CORUNCA 
SANDA AGROTURISM SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare CORUNCA 
SCHWABENLAND HOLDING 
S.R.L. 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare CORUNCA 

LORD S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
CORUNCA 

BADIMOL COM S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
CORUNCA 

NAVIGATOR SOFTWARE S.R.L. Activităţi de editare CORUNCA 
NESCAR S.R.L. Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
CORUNCA 

ITSELF DDB S.R.L. Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
CORUNCA 

ARGENTA INVEST SRL Tranzacţii imobiliare CORUNCA 
TORDAY COMPANY S.R.L. Tranzacţii imobiliare CORUNCA 
CHESA TURISM S.R.L. Tranzacţii imobiliare CORUNCA 
BCS COMERCIAL BUSINESS 
S.R.L. 

Activităţi juridice şi de contabilitate CORUNCA 

BCS FINANCIAL GRUP SRL Activităţi juridice şi de contabilitate CORUNCA 
PROMEDIU SRL Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

CORUNCA 

GRYVEN S.R.L. Activităţi de închiriere şi leasing CORUNCA 
PETKOLEV BUILD SRL Activităţi de servicii privind forţa de 

muncă 
CORUNCA 

MAGNAT SECURITY S.R.L. Activităţi de investigaţii şi protecţie CORUNCA 
TIMP PENTRU TINE SRL Activităţi de peisagistică şi servicii 

pentru clădiri 
CORUNCA 

X DECOR SRL Activităţi de secretariat, servicii suport 

şi alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 

CORUNCA 

IMO MED S.R.L. Actvităţi referitoare la sanatatea 

umană 
CORUNCA 

SC APSIS S.R.L. Activităţi de creaţie şi interpretare 

artistică 
CORUNCA 

CA MAR S.R.L. Alte activităţi de servicii CORUNCA 
ECOSTAR SRL Alte activităţi de servicii CORUNCA 
PROFESIONAL-SERVICII S.R.L. Alte activităţi de servicii CORUNCA 
SOCIETATEA AGRICOLA CIBA 
NICOLESTI 

Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
CRACIUNESTI 

SAM-TRUST S.R.L. Agricultură, vânătoare şi servicii CRACIUNESTI 
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anexe 
SVITEX SRL Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte CRACIUNESTI 
DIR DUR S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

CRACIUNESTI 

PEFEM S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

CRACIUNESTI 

KELBUT S.R.L. Fabricarea de mobilă CRACIUNESTI 
DEVOTION IMPEX S.R.L. Fabricarea de mobilă CRACIUNESTI 
GABIS TRADE TEAM S.R.L. Colectarea, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor; activităţi de recuperare a 

materialelor reciclabile 

CRACIUNESTI 

JURTA SRL Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
RICI CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
BODO CONSTRUCT CINTA 
S.R.L. 

Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 

VULTUR CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
TIBY COMSI S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
SIMEX CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
EXCLUSIV CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
ALPAR CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri CRACIUNESTI 
ELIM S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CRACIUNESTI 
ARNYPROD S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CRACIUNESTI 
ABITEH S.R.L. Lucrări speciale de construcţii CRACIUNESTI 
PARTNER COMPANY S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 

TORENT DISTRIBUTION S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 

BANSTEF COMPANY S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 

BANOVICI COMIMPEX S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 
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EUROGAST S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 

TOBIAS S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

CRACIUNESTI 

GABRIELLA IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

DOTTO CONCEPT S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

TOLLEO COM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

DIOS INST SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

LORAND SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

VIOLA TRADING SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

PRODEXIM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

KESSELSIP IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

TRADEHOUSE S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

ZB BRUDERS S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
CRACIUNESTI 

CRYSTY S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
CRACIUNESTI 

ERO VIS COMIMPEX S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 
de alimentaţie 

CRACIUNESTI 

L&S GAMES S.R.L. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri CRACIUNESTI 
LOKPINUS SRL Silvicultură şi exploatare forestieră EREMITU 
FUD DEM S.R.L. Silvicultură şi exploatare forestieră EREMITU 
KRISZIZA SRL Silvicultură şi exploatare forestieră EREMITU 
NEMES FOREST SRL Silvicultură şi exploatare forestieră EREMITU 
HUNI & SZIDI S.R.L. Industria alimentară EREMITU 
SC VITAPLANT S.R.L. Industria alimentară EREMITU 
MAJOS PAN PRODCOM SRL Industria alimentară EREMITU 
EREMITEX SRL Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte EREMITU 
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LOKLAR IMPEX S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

EREMITU 

FA&HA IMPORT EXPORT SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

EREMITU 

SC GAVE COM SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

EREMITU 

NIRAJ ACE BRAD PROD S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

EREMITU 

ZEB PROD S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

EREMITU 

MOKKO S.R.L. Construcţii de clădiri EREMITU 
ELECTRO BEND-X S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

EREMITU 

DREAMS S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

EREMITU 

HENKER CONS S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

EREMITU 

SALMO IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

MOLDWEST S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

BOMIXT S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 
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FENYES S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

FARMACIA KAKUCS 
GYOGYSZERTAR S.R.L. 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

PATISERIA PICK NICK SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

JENCI S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

AUTO SPORT COM SERV S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
EREMITU 

MIK COMPANY S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
EREMITU 

BEKECS TUR SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare EREMITU 
HISTORY S.R.L. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare EREMITU 
DETTY SRL Activităţi de peisagistică şi servicii 

pentru clădiri 
EREMITU 

TAK AGROZOOT SRL Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
GALESTI 

CONSUMCOOP GALESTI 
SOCIETATE COOPERATIVA 

Industria alimentară GALESTI 

TOTH PEK S.R.L. Industria alimentară GALESTI 
LA CITADELLA S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

GALESTI 

ATRAM S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

GALESTI 

NTD CONSTRUCT SRL Construcţii de clădiri GALESTI 
MBS S.R.L. Construcţii de clădiri GALESTI 
AROBEN S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GALESTI 
ERFA DESIGN SRL Lucrări speciale de construcţii GALESTI 
BIORON S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GALESTI 
ELIXIR SERV SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

GALESTI 

MENRATH S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GALESTI 
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GIAT IMPEX SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GALESTI 

TOTAL MEZ S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GALESTI 

FINE DRINK S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GALESTI 

AMEROM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GALESTI 

HILDOREX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GALESTI 

DASA SZOCS SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GALESTI 

FEKETE COM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GALESTI 

SIRPROSIROM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GALESTI 

PRO TRADITIO SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare GALESTI 
MOPRECO S.R.L. Industria alimentară GHEORGHE DOJA 

SC RODACRIS PAN SRL Industria alimentară GHEORGHE DOJA 

MIKATI COM S.R.L. Fabricarea băuturilor GHEORGHE DOJA 

SERENA ART SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

GHEORGHE DOJA 

REVER SRL Alte activităţi industriale n.c.a. GHEORGHE DOJA 

ZOLTAN CONSTRUCTII S.R.L. Construcţii de clădiri GHEORGHE DOJA 

TROTI SRL Construcţii de clădiri GHEORGHE DOJA 

BODO CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri GHEORGHE DOJA 

VILL ATTI ELECTRIC S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GHEORGHE DOJA 
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METAL ZSIRAF S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GHEORGHE DOJA 

ELCOMSERV S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GHEORGHE DOJA 

SZEMAG CONSTRUCT S.R.L. Lucrări speciale de construcţii GHEORGHE DOJA 

MR TRUCK SHOP S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

GHEORGHE DOJA 

ERIKA PALETA S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GHEORGHE DOJA 

SIMOPALETA S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

GHEORGHE DOJA 

CONSUMCOOP GHEORGHE 
DOJA SOCIETATE 
COOPERATIVA 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

HORVALCOM EXIM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

ELEKSAN SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

LOT LEVY COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

KARMA SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

IRBO S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

TAKOS C&C S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

MONIMIXT S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
GHEORGHE DOJA 

BEALEVI PROD COM SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
GHEORGHE DOJA 

ALCOM RODICA SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
GHEORGHE DOJA 

DIAEXPERT S.R.L. Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

GHEORGHE DOJA 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             102 
   

HODIM S.R.L. Fabricarea produselor din cauciuc şi 

mase plastice 
HODOSA 

OCSI COM S.R.L. Construcţii de clădiri HODOSA 
IN CONS ROM S.R.L. Construcţii de clădiri HODOSA 
SZASZ & HORVATH 
CONSTRUCT S.R.L. 

Construcţii de clădiri HODOSA 

MILKPACT S.R.L. Industria alimentară LIVEZENI 
ANTOP PROD IMPEX S.R.L. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte LIVEZENI 
JUNIOR OCSI S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

LIVEZENI 

TRANSAPICOLA S.R.L. Fabricarea substanţelor şi a produselor 

chimice 
LIVEZENI 

ERGAB IMPEX S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

LIVEZENI 

INDUSTRIEANLAGEN S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

LIVEZENI 

ROBOFIL S.R.L. Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 
LIVEZENI 

GAMEX S.R.L. Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 
LIVEZENI 

SC OMNI CABLE SRL Fabricarea echipamentelor electrice LIVEZENI 
PROFI INVEST CONSTRUCT 
S.R.L. 

Construcţii de clădiri LIVEZENI 

TATAR CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
CASA MEA S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
TCM BUILDINGS S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
RAPID CONS S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
NAGY CONSTRUCT S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
B & DESIGN SRL Construcţii de clădiri LIVEZENI 
LUXORIENT SRL Construcţii de clădiri LIVEZENI 
SC RUXMAR TRADE SRL Construcţii de clădiri LIVEZENI 
KASANO COMPANY S.R.L. Construcţii de clădiri LIVEZENI 
MONTAN DIA SRL Lucrări speciale de construcţii LIVEZENI 
MESTEREMBER S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

LIVEZENI 
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K T AUTOSERVICE SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

LIVEZENI 

Punc de lucru CORUNCA Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

LIVEZENI 

SC BATERII ELECTRICE SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

EUROCLIPPS S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

REGIS SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

ZILLMANN SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

EURO RAHMEN S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

SC NEUMARKT DISTRIB BEER 
SRL 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

HELLIOS COM S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

VALIPROD S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

LIVEZENI 

KREATIVCART SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

UNIVERSMIX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

JUCART S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

EVA ABC COM IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

CONSTONI SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 
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SC NORAND SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

REVANA S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

POPAS SIMPATHY SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

IMI COM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
LIVEZENI 

FECA TRANSPORT S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
LIVEZENI 

AUTOCOM S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
LIVEZENI 

VIC TRANS S.R.L. Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
LIVEZENI 

RAVAMAT S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
LIVEZENI 

ESTEUROPA S.R.L. Tranzacţii imobiliare LIVEZENI 
PROEXPERT SRL Activităţi juridice şi de contabilitate LIVEZENI 
EKNEL CONT S.R.L. Activităţi juridice şi de contabilitate LIVEZENI 
BIOSTIL S.R.L. Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

LIVEZENI 

EXPERTMED S.R.L. Cercetare-dezvoltare LIVEZENI 
VERTICAL MEDIA S.R.L. Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei 
LIVEZENI 

SC G4S CASH CERVICES SRL Activităţi de investigaţii şi protecţie LIVEZENI 
SC G4S SECURITY  SERVICES 
SRL 

Activităţi de investigaţii şi protecţie LIVEZENI 

ALGO MEDICAL 2 S.R.L. Actvităţi referitoare la sanatatea 

umană 
LIVEZENI 

GRAFITNES S.R.L. Activităţi de creaţie şi interpretare 

artistică 
LIVEZENI 

EURO 92 STYLE IMPEX S.R.L. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri LIVEZENI 
HOBELA S.R.L. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri LIVEZENI 
SC CAFE CENTRAL SRL Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri LIVEZENI 
TACO PAINTBALL SRL Activităţi sportive, recreative şi 

distractive 
LIVEZENI 

ELITE JOCURI S.R.L. Activităţi sportive, recreative şi 

distractive 
LIVEZENI 

VENUS STYLE S.R.L. Alte activităţi de servicii LIVEZENI 
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FERMA CHAROLAIS SRL Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
MAGHERANI 

MULTICOM FORRAI SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

MAGHERANI 

AGROVEN IMPEX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
MAGHERANI 

CONSUMCOOP MAGHERANI 
SOCIETATE COOPERATIVA 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
MAGHERANI 

NAGYI S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
MAGHERANI 

BEKECS SILFAG SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare MAGHERANI 
AGARICUS S.R.L. Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

NEMA PRODCOMSERV S.R.L. Industria alimentară ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

IMPEX EL BOB NIRAJ S.R.L. Industria alimentară ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

AGROTRANSCOM EX SRL Industria alimentară ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SC GENESIS SRL Industria alimentară ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SANBEL GATER S.R.L. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

MIKLOSI CROLUX SRL Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ERMA PROD COM SRL Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 

fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi 

încălţămintei; prepararea şi vopsirea 

blănurilor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 
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VIA DANTE S.R.L. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 

fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi 

încălţămintei; prepararea şi vopsirea 

blănurilor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

FMC SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

JAKO PREST SERV S.R.L. Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

RIGPROD IMPEX SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BINALE STRATIFICATE SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 
din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ALKAL SRL Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

MARCONS PROD S.R.L. Fabricarea hârtiei şi a produselor din 

hârtie 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

CARPAT VAR S.R.L. Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

KERAMOS SRL Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 
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LULUBETON S.R.L. Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SC NORBO IMPEX SRL Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

HOELSCHER S.R.L. Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

FEET PROD COM S.R.L. Fabricarea de mobilă ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

RIKY BALI SRL Fabricarea de mobilă ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

NIRAJUL MIERCUREA 
NIRAJULUI SOCIETATE 
COOPERATIVA 

Fabricarea de mobilă ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

AUDIOTON S.R.L. Alte activităţi industriale n.c.a. ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BERBAL S.R.L. Construcţii de clădiri ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

VERA CONSTRUCT SRL Construcţii de clădiri ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

DEBRECZENI CONSTRUCTII 
S.R.L. 

Construcţii de clădiri ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BERCAS CONSTRUCT S.R.L. Lucrări speciale de construcţii ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

STEFALEX CONSTRUCT SRL Lucrări speciale de construcţii ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

KOSA IMPEX S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 
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SIMTEX S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

DCS TUNING S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

HIDROMIX 2003 S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

KUMATRAF S.R.L. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

GUMIREX SRL Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

LEDINFO S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

RAMIN ART S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

EDIFLOR SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

HUNCOLOR S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

TIGER CUTTING TOOLS S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

MELATI S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ENIROB SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ROZALY 2007 S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             109 
   

SC BIFLORA SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

REMIX SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

VIG COM S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BENTEN S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

MARKUSTRIO SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

E & GY S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

FANAR KUTI INVIMPEX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ANIMECOM SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

REFILL SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

HARD COOL SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

LEROY IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ANKRISZ SERV S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

PHARMACON SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 
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CSABI & HUNI SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

REAT PREST SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BRIG VANSS S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

MINIKER SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SC FONIX MOBEL SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

TRAPIMPEX PALMIERUL S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SOCIETATE COOPERATIVA 
CONSUMCOOP MIERCUREA 
NIRAJUL 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

DOMUSCERAM S.R.L. Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

AGO PRES COM SRL Hoteluri şi alte facilităţi de cazare ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

TORELDO S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

VARGA MEGA COM SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

KAFFARMIH SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

POSITANO S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 
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SC LORINFONET S.R.L. Telecomunicaţii ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

BINOM S.R.L. Activităţi ale direcţiilor (centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management şi de 

consultanţă în management 

ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

NOMIS S.R.L. Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

AGY TOP S.R.L. Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ROGER RAVAL SRL Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

EHS SRL Învăţământ ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

AUTO VOLAN S.R.L. Învăţământ ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

KORNYABOB IMPEX SRL Reparaţii de calculatoare, de articole 

personale şi de uz gospodăresc 
ORAS 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

ON THE SKIN TATTOO S.R.L. Alte activităţi de servicii ORAS 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

SOCIETATEA AGRICOLA 
"SPICUL DE AUR" GALATENI 

Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
PASARENI 

SOCIETATEA AGRICOLA 
"BACKA" PASARENI 

Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
PASARENI 

ALY MONY PROD COM SRL Industria alimentară PASARENI 
SC BERILL TRADING SRL Industria alimentară PASARENI 
ANDPIEL SRL Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte PASARENI 
ORATT COMIMPEX SRL Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte PASARENI 
DAVPIELEXIM S.R.L. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte PASARENI 
SC TERAMIXT IMPEX Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 
PASARENI 

ALPAR&SANDOR SRL Construcţii de clădiri PASARENI 
SZATTILA S.R.L. Construcţii de clădiri PASARENI 
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MAT STYL S.R.L. Lucrări speciale de construcţii PASARENI 
ELECTRO MIS END S.R.L. Lucrări speciale de construcţii PASARENI 
B&T INTERNATIONAL S.R.L. Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

PASARENI 

BARATH PRODCOMSERV S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
PASARENI 

NONO ABC S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
PASARENI 

FALEV S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
PASARENI 

LEVENTINA S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
PASARENI 

TIFCOMP S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
PASARENI 

DOROTY S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
PASARENI 

TALIMUR EXIM S.R.L. Industria alimentară VARGATA 
REBOMIXT S.R.L. Industria alimentară VARGATA 
VAD PRODIMPEX S.R.L. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 

fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi 

încălţămintei; prepararea şi vopsirea 

blănurilor 

VARGATA 

CASALEMN CONS KALMAN 
SRL 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

VARGATA 

BETGAB SRL Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

VARGATA 

KILYEN SERV SRL Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 

VARGATA 

MASTER SOFT SRL Fabricarea calculatoarelor şi a 
produselor electronice şi optice 

VARGATA 

ROM DAN IMPEX S.R.L. Fabricarea de mobilă VARGATA 
MOBANT PROD COM S.R.L. Fabricarea de mobilă VARGATA 
OTVOS CONSTRUCT S.R.L. Lucrări speciale de construcţii VARGATA 
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BLUE CON SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

VARGATA 

ISTOICA IMPEX SRL Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 

VARGATA 

PAKUTS IMPEX S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

HELIKO 2005 S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

ELLAND COM IMPEX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

CONSUMCOOP VARGATA 
SOCIETATE COOPERATIVA 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

VARGATA 

FANNATY COMPLEX SRL Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

OTKA S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

TANHAY S.R.L. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
VARGATA 

NYARAD TRANSCONS SRL Transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte 
VARGATA 

GALOPP SRL Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
VARGATA 

MIRAURA IMPEX S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
VARGATA 

PATI BAR S.R.L. Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
VARGATA 

ATINYK SRL Tranzacţii imobiliare VARGATA 
STOMATIC S.R.L. Actvităţi referitoare la sanatatea 

umană 
VARGATA 
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II.2.1.7. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico – sociale  

II.2.1.7.1. Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere care 

funcţionează pentru populaţie şi infrastructura medico-socială în Microregiunea Valea Nirajului. 

 Medical Învăţământ Dotări sportive 
 Spital Medic Dentist Primar Secundar Universitate Teren de 

fotbal 
Sală de 

sport 

Existenţă 

DA/NU 
DA DA DA DA DA DA DA DA 

Dacă NU, 
indicaţi 

distanţa în 

km de la 
centrul 
teritoriului 
până la cea 

mai apropiat 
obiectiv 
menţionat 

- - - - - - - - 

Comentarii privind serviciile şi infrastructurile medico - sociale: 

În microregiunea noastră drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar 

calitatea, şi în general, dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele 

europene. Drumurile adecvate reprezintă o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică, pe lângă 

celelalte domenii ale dezvoltării umane şi sociale. Furnizarea şi accesul la serviciile medicale 

reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii şi pentru dezvoltarea 

economică şi socială a zonei. În acelaşi timp zonele cu populaţie dispersată reprezintă provocări unice 

pentru gestionarea şi utilizarea serviciilor. Este nevoie, de asemenea, să se îmbunătăţească sprijinul 

comunitar pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, mai ales cei care trăiesc în locuri izolate. 

Alte dificultăţi sunt legate de accesarea serviciilor medicale şi educaţionale, accesul populaţiei  

la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate este împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu 

un impact negativ asupra fluxului urban – rural al medicilor şi profesorilor.   

Totuşi, după cum se poate observa din tabelul de mai sus, principalele servicii de sănătate, 

educaţie, recreere şi infrastructura medico-socială există şi funcţionează în Microregiunea Valea 

Nirajului.  
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Există un singur spital, situat în Oraşul Miercurea Nirajului, iar în două comune nu există 

medic şi cabinete stomatologice. Serviciile medicale sunt asigurate de către aceste medici de familie şi 

cabinetele stomatologice din localităţile apropiate, situate la distanţe relativ scurte, până în 10 km. 

Urgenţele medicale sunt asigurate fie de către spitalul din Oraşul Miercurea Nirajului, fie de 

instituţiile medicale specializate din Târgu Mureş, dotate cu aparatură performantă, şi cadre medicale 

cu înaltă specializare (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, unitate de interes regional; 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), Institutul de Boli Cardiovasculare 

şi Transplant Tg. Mureş etc.). 

Capitalul uman prezintă importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală şi 

diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoştinţelor şi calificării. Deşi 

îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în 

dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul”, pentru o 

bună dezvoltare. 

Educaţia şi formarea sunt esenţiale, dar în ceea ce priveşte infrastructura şcolară există 

discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli depăşeşte necesităţile populaţiei, 

calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, iar 

pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire/experienţă al profesorilor. Cele mai multe dintre şcoli 

au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material didactic.  

Infrastructura şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie 

instrumente importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţă de muncă non-agricolă. 

Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia profesională a 

lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoştinţe elementare de mecanică 

sau din alte domenii tehnice. 

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural, fiind un 

factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităţilor economice 

nu este susţinută de lucrători cu formare sau experienţă specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece 

sistemul educaţional nu a fost adaptat cerinţelor specifice din mediul microregional. 

Instituţiile de învăţământ, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi gimnaziale sunt slab 

dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi 

software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul rural în timp ce echipamentul necesar formării 

profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte în mod desăvârşit. O problemă suplimentară 

o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonă.  
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În domeniul învăţământului se poate observa că în fiecare comună din Microregiunea Valea 

Nirajului funcţionează unităţi de învăţământ, iar în Oraşul Miercurea Nirajului şi în Comuna Corunca 

există şi universităţi (Universitatea Corvinus, Budapesta; Sapientia). 

 

Universitatea Sapientia din Corunca 

Cele două instituţii de învăţământ superior din microregiune reprezintă o valoare adăugată 

semnificativă în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ local, respectiv un avantaj excepţional faţă de 

celelalte microregiuni, determinând în mod absolut favorabil competitivitatea regiunii noastre pe plan 

educaţional şi socio-cultural.  

Cu toate că în cadrul ambelor universităţi se desfăşoară formări în domeniul 

agriculturii/horticulturii nu există relaţii de colaborare între fermele de exploataţii din microregiune şi  

instituţiile de învăţământ şi cercetare, astfel expertiza de specilalitate de care dispun aceste instituţii, 

capitalul informaţional disponibil şi rezultatul cercetărilor din cadrul lor nefiind valorificate de către 

fermieri. 
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Este necesar crearea de parteneriate formate între ferme de exploataţii agricole şi instituţii de 

învăţământ sau de cercetare locale, în vederea îmbunătăţirii producţiei la nivel de fermă, respectiv a 

valorificării inovaţiei tehnologice sau a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

Aceste relaţii de colaborare se vor putea baza pe reciprocitate, având în vedere faptul că 

practicile de vară obligatorii efectuate în cadrul ariei curriculare ale universităţilor se pot efectua la 

fermele agricole locale (această metodă evând precedente în microregiune), iar instituţiile de 

învăţământ vor putea contribui la dezvoltarea fermelor cu expertiză de specialitate, îndrumări 

ştiinţifice, atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea producţiei cât şi în legătură cu respectarea condiţiilor 

de eco-condiţionalitate, protecţia mediului sau producţia în sistem ecologic.  

 

Programul de construire a unor săli de sport a constituit o şansă unică pentru 5 unităţi 

administrativ-teritoriale din microregiune, pentru a crea o infrastructură modernă pentru activităţile 

sportive comunale, aceste obiective noi reprezentând posibilităţi de a practica diferite ramuri sportive 

pentru toţii locuitorii din microregiunea Valea Nirajului. 

Cu toate acestea lipsesc bazele sportive multifuncţionale, de mici dimensiuni care să 

deservească unităţile de învăţământ din microregiune, creând posibilitatea de a asigura accesul la 

infrastructură sportivă adecvată pentru copii şi pentru toate vârstele cel puţin în fiecare centru de 

comună.  

 

Unităţile de învăţământ din microregiunea Valea Nirajului 

Unitatea de învăţământ 

cu personalitate juridică 
Unitatea de învăţământ fără 

personalitate juridică arondată 

Nr. 
preşcolari/ 

elevi 
Adresa 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Acăţari 
  192 Acăţari, Str. Principală Nr.289 

Grădiniţa cu program normal Acăţari 30 Acăţari, Str. Principală Nr.125 

Şcoala Generală clasele I-IV Corbeşti 7 Corbeşti, Str. Principală Nr.19 

Grădiniţa cu program normal Găieşti 16 Găieşti, Str. Principală Nr.69 

Şcoala Generală clasele I-IV Găieşti 5 Găieşti, Str. Principală Nr.19 

Grădiniţa cu program normal Gruişor 15 Gruişor, Str. Principală Nr.10 

Şcoala Generală clasele I-IV Gruişor 13 Gruişor, Str. Principală Nr.41 
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Grădiniţa cu program normal Murgeşti 11 Murgeşti, Str. Principală Nr.125 

Şcoala Generală clasele I-IV Murgeşti 27 Murgeşti, Str. Principală Nr.37 

Grădiniţa cu program normal Roteni 33 Roteni, Str. Principală Nr.88 

Şcoala Generală clasele I-VIII Roteni 67 Roteni, Str. Principală Nr.93 

Grădiniţa cu program normal Stejeriş 10 Stejeriş, Str. Principală Nr.18 

Şcoala Generală clasele I-IV Stejeriş 20 Stejeriş, Str. Principală Nr.29 

Grădiniţa cu program normal Şuveica 10 Şuveica, Str. Principală Nr.25 

Şcoala Generală clasele I-IV Şuveica 9 Şuveica, Str. Principală Nr.61 

Şcoala Generală clasele I-VIII Văleni 

Acăţari 
94 Văleni, Str. Principală Nr.101 

Grădiniţa cu program normal Văleni 

Acăţari 
30 Văleni, Str. Principală Nr.72 

Şcoala generală 

"Dr.Nyulas Ferenc" 
Eremitu 

  218 Eremitu, Str. Şcolii Nr.243 

Şcoala Generală Clasele I-IV 
Călugăreni 

32 Călugăreni, Str. Principală Nr.84 

Grădiniţa cu program normal 

Călugăreni 
32 Călugăreni, Str. Principală Nr.16 

Grădiniţa cu program normal Câmpu 

Cetăţii 
15 Câmpu Cetăţii, Str. Principală 

Nr.172 

Şcoala Generală clasele I-IV Câmpu 
Cetăţii 

33 Câmpu Cetăţii, Str. Principală 

Nr.18 

Grădiniţa cu program normal Dămieni 17 Dămieni, Str. Şcoli Nr.104 

Şcoala Generală clasele I-IV Dămieni 11 Dămieni, Str. Şcoli Nr.9 

Grădiniţa cu program normal Eremitu 65 Eremitu, Str. Şcolii Nr.142 

Şcoala Generală clasele I-VIII Matrici 159 Matrici, Str. Principală Nr.219 

Grădiniţa cu program normal Matrici 44 Matrici, Str. Principală Nr.65 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Găleşti 
  105 Găleşti, Str. Principală Nr.75 

Şcoala generală clasele I-IV Adrianu 
Mare 

4 Adrianu Mare, Str. Principală 

Nr.18 

Grădiniţa cu program normal Găleşti 37 Găleşti, Str. Principală Nr.75 

Grădiniţa cu program normal Sînviaşi 13 Găleşti, Str. Bisericii Nr.16 
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Găleşti 

Şcoala Generală clasele I-IV Sînviaşi 

Găleşti 
16 Găleşti, Str. Bisericii Nr.15 

Grădiniţa cu program normal Maiad 22 Maiad, Str. Principală Nr.68 

Şcoala Generală clasele I-IV Maiad 16 Maiad, Str. Principală Nr.88 

Şcoala Generală clasele I-VIII Troiţa 77 Troiţa, Str. Principală Nr.176 

Grădiniţa cu program normal Troiţa 34 Troiţa, Str. Principală Nr.176 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Gheorghe Doja 
  127 Gheorghe Doja, Str. Principală 

Nr.112 

Grădiniţa cu program normal 

Gheorghe Doja 
33 Gheorghe Doja, Str. Principală 

Nr.110 

Şcoala Generală clasele I-IV Leordeni 19 Leordeni, Str. Principală Nr.102 

Grădiniţa cu program normal Leordeni 15 Leordeni, Str. Principală Nr.102 

Grădiniţa cu program normal Satu Nou 34 Satu Nou, Str. Principală Nr.9 

Şcoala Generală clasele I-IV Satu Nou 46 Satu Nou, Str. Principală Nr.56 

Grădiniţa cu program normal Tirimia 41 Trimia, Str. Principală Nr.82/A 

Şcoala Generală clasele I-VIII Trimia 89 Trimia, Str. Principală Nr.82/A 

Şcoala generală 

"P.Kalman" Sâmbriaşi 
  83 Sâmbriaşi, Str. Principală Nr.2 

Grădiniţa cu program normal Hodoşa 11 Hodoşa, Str. Principală Nr.2 

Şcoala Generală clasele I-IV Hodoşa 17 Hodoşa, Str. Principală Nr.67 

Şcoala Generală cu clasele I-IV Ihod 9 Ihod, Str. Principală Nr.46 

Grădiniţa cu program normal Ihod 10 Ihod, Str. Principală Nr.2 

Grădiniţa cu program normal Isla 14 Isla, Str. Principală Nr.6 

Şcoala Generală clasele I-IV Isla 23 Isla, Str. Principală Nr.86 

Grădiniţa cu program normal 

Sâmbriaşi 
23 Sîmbriaşi, Str. Bisericii Nr.9 

Şcoala Generală clasele 

I-VIII Livezeni 
  149 Livezeni, Str. Principală 

Nr.214/A 

Grădiniţa cu program normal Ivăneşti 14 Ivăneşti, Str. Principală Nr.43 

Şcoala Generală clasele I-VIII Ivăneşti 28 Ivăneşti, Str. Principală Nr.85 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             120 
   

Grădiniţa cu program normal Livezeni 76 Livezeni, Str. Bisericii Nr.165 

Grădiniţa cu program normal Poieniţa 15 Poieniţa, Str. Principală Nr.179 

Şcoala Generală clasele I-IV Poienţa 13 Poieniţa, Str. Principală Nr.179 

Şcoala Generală clasele I-IV Sânişor 9 Sânişor, Str. Bisericii Nr.9 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Măgherani 
  74 Măgherani, Str. Principală 

Nr.363 

Grădiniţa cu program normal 

Măgherani 
35 Măgherani, Str. Principală 

Nr.363 

Grădiniţa cu program normal Şilea 

Nirajului 
17 Şilea Nirajului, Str. Principală 

Nr.354 

Şcoala Generală clasele I-IV Şilea 

Nirajului 
18 Şilea Nirajului, Str. Principală 

Nr.227 

Grădiniţa cu program normal Torba 10 Torba, Str. Principală Nr.7 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Păsăreni 
  116 Păsăreni, Str. Principală Nr.99 

Şcoala Generală clasele I-IV 
Bolintineni 

14 Bolintineni, Str. Principală 

Nr.102 

Grădiniţa cu program normal 

Bolintineni 
16 Bolintineni, Str. Principală Nr.24 

Şcoala Generală clasele I-IV Gălăţeni 46 Gălăţeni, Str. Şcolii Nr.57 

Grădiniţa cu program normal Gălăţeni 36 Gălăţeni, Str. Principală Nr.9 

Grădiniţa cu program normal Păsăreni 30 Păsăreni, Str. Principală Nr.88 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Vărgata 
  110 Vărgata, Str. Principală Nr.66 

Şcoala generală clasele I-IV Grâuşorul 13 Grâuşorul, Str. Bisericii Nr.9 

Grădiniţa cu program normal 

Grâuşorul 
13 Grâuşorul, Str. Principală Nr.21 

Grădiniţa cu program normal Mitreşti 19 Mitreşti, Str. Principală Nr.12 

Şcoala Generală clasele I-IV Mitreşti 11 Mitreşti, Str. Principală Nr.152 

Şcoala Generală clasele I-IV Vadu 23 Vadu, Str. Principală Nr.9 

Grădiniţa cu program normal Vadu 

Vărgata 
15 Vadu, Str. Principală Nr.77 

Grădiniţa cu program normal Valea 34 Valea, Str. Principală Nr.91 
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Vărgata 

Şcoala Generală clasele I-IV Valea 28 Valea, Str. Şcolii Nr.1 

Grădiniţa cu program normal Vărgata 12 Vărgata, Str. Viilor Nr.5 

Şcoala generală 

"Toldalagyi Mihaly" 
Corunca 

  115 Corunca, Str. Principală Nr.290 

Grădiniţa cu program normal Corunca 60 Corunca, Str. Principală Nr.115 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Crăciuneşti 
  193 Crăciuneşti, Str. Principală 

Nr.246 

Şcoala Generală clasele I-IV Budiu 
Mic 

23 Budiu Mic, Str. Principală Nr.99 

Grădiniţa cu program normal Budiu 

Mic 
12 Budiu Mic, Str. Principală Nr.99 

Şcoala Generală clasele I-IV Cinta 26 Cinta, Str. Principală Nr.16 

Grădiniţa cu program normal Cinta 31 Cinta, Str. Principală Nr.85 

Şcoala Generală clasele I-VIII Corneşti  123 Corneşti, Str. Principală Nr.76 

Grădiniţa cu program normal Corneşti 31 Corneşti, Str. Principală Nr.71 

Grădiniţa cu program normal 
Crăciuneşti 

14 Crăciuneşti, Str. Principală Nr.136 

Grădiniţa cu program normal 

Crăciuneşti Ciba 
44 Crăciuneşti, Str. Principală Nr.410 

Grădiniţa cu program normal 

Crăciuneşti Foi 
19 Crăciuneşti, Str. Principală Nr.86 

Şcoala Generală clasele I-IV 
Crăciuneşti 

47 Crăciuneşti, Str. Principală Nr.389 

Şcoala Generală clasele I-IV Trimioara 4 Trimioara, Str. Principală Nr.11 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Mărculeni 
  58 Mărculeni, Str. Principală Nr.54 

Grădiniţa cu program normal Bara 10 Bara, Str. Principală Nr.11 

Şcoala Generală clasele I-IV Bira 11 Bara, Str. Şcolii Nr.3 

Şcoala Generală clasele I-IV Bereni 14 Bereni, Str. Principală Nr.33 

Grădiniţa cu program normal Bereni 15 Bereni, Str. Principală Nr.21 

Grădiniţa cu program normal Drojdii 3 Drojdii, Str. Principală Nr.48 
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Şcoala Generală clasele I-IV Drojdii 6 Drojdii, Str. Principală Nr.101 

Şcoala Generală clasele I-IV Eremieni 6 Eremieni, Str. Principală Nr.43 

Grădiniţa cu program normal Eremieni 14 Eremieni, Str. Principală Nr.17 

Şcoala Generală clasele I-IV Maia 7 Maia, Str. Principală Nr.26 

Grădiniţa cu program normal Maia 

Candu 
11 Maia, Str. Principală Nr.70 

Grădiniţa cu program normal 

Mărculeni 
11 Mărculeni, Str. Principală Nr.54 

Grădiniţa cu program 

prelungit Miercurea 
Nirajului 

  45 Miercurea Nirajului, Str. 
Trandafirilor Nr.9 

Grădiniţa cu program prelungit 

Miercurea Nirajului 
51 Miercurea Nirajului, Str. 

Trandafirilor Nr.11 

Şcoala generală clasele 

I-VIII Miercurea 
Nirajului 

  374 Miercurea Nirajului, Str. Teilor 
Nr.5 

Grădiniţa cu program normal 

Dumitreşti 
17 Dumitreşti, Str. Bisericii Nr.17 

Şcoala Generală clasele I-IV 
Dumitreşti 

17 Dumitreşti, Str. Bisericii Nr.17 

Grădiniţa cu program normal Lăureni 13 Lăureni, Str. Principală Nr.8 

Şcoala Generală clasele I-IV Lăureni 10 Lăureni, Str. Principală Nr.9 

Grădiniţa cu program normal Sântana 

Nirajului 
19 Miercurea Nirajului, Str. Principală 

Nr.84 

Şcoala Generală clasele I-IV 
Sântandrei 

45 Miercurea Nirajului, Str. Principală 

Nr.7 

Şcoala Generală clasele I-IV Sântana 
Nirajului 

23 Miercurea Nirajului, Str. Principală 

Nr.9 

Grădiniţa cu program normal 

Sântandrei 
49 Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei 

Nr.80 

Şcoala Generală clasele I-IV Moşuni 17 Moşuni, Str. Principală Nr.5 

Grădiniţa cu program normal Moşuni 15 Moşuni, Str. Principală Nr.188 

Şcoala Generală clasele I-VIII Şardu 

Nirajului 
96 Şardu Nirajului, Str. Principală 

Nr.130 

Grădiniţa cu program normal Şardu 23 Şardu Nirajului, Str. Principală 
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Nirajului Nr.45 

Şcoala Generală clasele I-IV Tâmpa 43 Tâmpa, Str. Principală Nr.89 

Grădiniţa cu program normal Tâmpa 32 Tâmpa, Str. Principală Nr.3 

Grup şcolar "Bocskai 

Istvan" Miercurea 
Nirajului 

  438 Miercurea Nirajului, Str. 
Nirajului Nr.3 

 

Serviciile sociale pentru vârstnici: 

Problema vârstnicilor din zonele rurale nu s-a bucurat de o atenţie prea mare din partea părţilor 

interesate, ca şi în alte ţări, acest grup are nevoie de o grijă specială, pentru care însă nu există 

personal calificat disponibil. De asemenea, nivelul scăzut de dezvoltare economică a generat probleme 

legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de asistenţă socială şi în special în cadrul 

serviciilor de îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice. Cu toate că 

această problemă nu este rezolvată în totalitate, în Microregiunea Valea Nirajului există centre  sociale 

pentru vârstnici, cum ar fi Centrul de îngrijire medico-social din Miercurea Nirajului, sau cea situată 

în localitatea Păsăreni. 

Cu toate că există două centre medico-sociale în microregiunea Valea Nirajului, aceste unităţi  

nu sunt accesibile pentru toate persoanele vârstnice, datorită capacităţii reduse ale acestor instituţii. 

 

Serviciile de gospodărie comunală: 

Gestionarea deşeurilor: 

Deşeurile menajere sunt colectate şi transportate de Serviciul Public pentru Colectarea 

Selectivă a Deşeurilor din Valea Nirajului, deşeurile colectate selectiv fiind transportate la staţia de 

sortare din comuna Acăţari. Nu este rezolvată, însă problema deşeurilor nereciclabile, ele fiind 

depozitate provizoriu în comuna Acăţari, de acolo fiind  transportate periodic la groapă autorizată din 

Sighişoara.   

Înfiinţarea Serviciul Public pentru Colectarea Selectivă a Deşeurilor din Valea Nirajului s-a 

realizat prin sprijin financiar oferit de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Phare 2003 – CES 

Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.  

Scopul proiectului era înfiinţarea unui serviciu public de salubrizare pentru colectarea selectivă 

a deşeurilor, comun pentru cele 12 comune şi oraşul Miercurea Nirajului din microregiunea Valea 

Nirajului.  Grupurile ţintă afectate direct de implementarea proiectului sunt locuitorii celor 13 unităţi 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             124 
   

administrative, cu 66 localităţi, adică aproape 38.000 locuitori, precum şi toţi cei care vor beneficia de 

serviciile turistice din zonă.  

Obiectivele generale au fost reducerea semnificativă a volumului deşeurilor precum şi 

îmbunătăţirea substanţială a managementului gestionării deşeurilor prin crearea unui sistem durabil 

destinat acestui sector şi a protecţiei mediului în microregiunea Valea Nirajului. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Implementarea priorităţilor Planului Naţional de Dezvoltare, a directivelor UE pentru 

sporirea potenţialului de investiţii, implementarea priorităţilor din Planul Regional de 

Gospodărire a Deşeurilor, precum şi din Planul Local de Activităţi pentru Protecţia 

Mediului a Judeţului Mureş 

 Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale din microregiunea 

Valea Nirajului de a contribui la protecţia mediului 

 Introducerea şi îmbunătăţirea metodelor eficiente şi simple de tratare a deşeurilor cu un 

raport cost-beneficiu satisfăcător  

Măsuri prioritare:  

 Introducerea sistemului de colectare selectivă în microregiunea Valea Nirajului 

 Reducerea volumului de deşeuri depozitate, inclusiv deşeurile periculoase 

 Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

 Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului  

 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat 

 Conştientizarea în rândul populaţiei a responsabilităţii pe care o avem în problema 

protecţiei mediului 

 Rezultate:  

 Locuitorii microregiunii, precum şi sutele de vizitatori care se întorc anual la pensiunile 

şi campingurile din regiune sunt utilizatorii serviciului public de colectarea selectivă a 

deşeurilor.  

 Astfel, grupurilor ţintă definite mai sus îi sunt asigurate drepturile cetăţeneşti ca 

garantarea  dreptului la un mediu sănătos, creşterea permanentă a calităţii vieţii şi 

siguranţa sănătăţii publice.  

 Desfiinţarea gropilor de gunoi ilegale de pe malul pârâului Niraj, precum şi de pe 

marginea satelor şi remedierea treptată a efectelor poluante ale acestor depozite a 
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condus la reabilita esteticul zonei, iar terenurile ocupate de fostele depozite ilegale au 

fost redate destinaţiei anterioare.  

 Toate comunele din microregiune sunt membre în asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară „ADI Ecolect”, înfiinţată la nivelul judeţului Mureş în vederea 

implementării Masterplan-ului judeţean de gestionare deşeurilor.  

 

Reţele de apă potabilă şi apă uzată: 

Cea mai gravă problemă în ceea ce priveşte infrastructura de bază a localităţilor este lipsa 

reţelelor de apă potabilă şi apă uzată în majoritatea acestor localităţi (numai 8% dintre localităţi au 

reţea da apă potabilă şi apă uzată); 

În vederea construirii reţelelor de apă potabilă şi apă uzată au fost depuse spre finanţare de 

fiecare dintre comunele din microregiune proiecte de finanţare integrate, depuse spre finanţare în 

cadrul PNDR, măsura 322 FEADR. Nici în urma repetatelor încercări prin depunerea cererilor de 

finanţare pe mai multe sesiuni ale Măsurii 322, nici una dintre proiectele depuse nu a fost selectată. 

Fiecare dintre UAT - urile din cadrul microregiunii are studii de fezabilitate şi chiar proiecte 

tehnice elaborate pentru infrastructura de apă-apă uzată, însă cu excepţia celor 5 localităţi care dispun 

de aceste infrastructuri (finanţate prin programe guvernamentale – OG 7/2006, Programele prioritare 

ale Ministerului Mediului sau AFM ), în microregiunea Valea Nirajului nu există reţele de apă 

potabilă şi apă uzată.   

 

Reţea de distribuţie gaze naturale: 

Există reţea de distribuţie gaze naturale pentru marea majoritate a localităţilor din Valea 

Nirajului, aproximativ 90% dintre aceste localităţi dispunând de aceste servicii; 

Energie electrică: 

Sistemul de distribuţie a energiei electrice este bine dezvoltată, nu există localităţi fără reţea de 

furnizare energie electrică.  

Reţele de telefonie fixă şi mobilă: 

Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice de telefonie fixă în ultimii ani, precum şi 

dezvoltarea rapidă a serviciilor de telefonie mobilă a condus la creşterea numărului de abonaţi la 

aceste reţele. Serviciul de telefonie fixă este asigurată de societatea RomTelecom şi RDS RCS, iar 

serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate de companiile Orange, Vodafone, Zapp şi Cosmote. 

Astfel, în domeniul telecomunicaţiilor se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii 
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tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. 

Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin 

extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta 

electronică.  

Acoperire zonei cu reţea de telefonie fixă şi mobilă este relativ bună, aproximativ 90% din 

localităţi fiind acoperită de aceste servicii; 

 

Internet şi cablu TV: 

Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în microregiune de furnizorul microregional  

LorinfoNet, dar se regăsesc şi servicii furnizate de alţi furnizori. Se utilizează, astfel şi serviciile 

furnizate de Vodafone, Orange şi Zapp, şi nu în ultimul rânde de RDS RCS. Datorită creşterii 

concurenţei pe această piaţă, tarifele, pentru acest tip de serviciu, tind să scadă. 

Deşi există cel puţin trei unităţi furnizori de servicii de Internet, majoritatea populaţiei nu 

foloseşte comunicaţia electronică (motive financiare, lipsă de cunoştinţe operare PC, etc.). 

Pe teritoriul microregiunii se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum 

şi programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV care au înfiinţat şi posturi locale la 

municipiul Târgu Mureş, precum şi postul local TELEVIZIUNEA MUREŞ. În ultima perioadă s-a 

dezvoltat reţeaua de televiziune digitală (DIGI TV), care permite recepţionarea a numeroase alte 

posturi de televiziune din România şi din străinătate. 

Sunt prezente şi serviciile de televiziune prin cablu, furnizorul fiind S.C. PRODCOMSERV 

VESZI S.R.L. 

Pe teritoriul oraşului se recepţionează, de asemenea, postul public de Radio Târgu Mureş, pe 

unde medii şi ultrascurte, cu emisiuni în limba română, maghiară şi germană, căruia i se adaugă 

numeroase alte posturi private pe unde ultrascurte. 

De asemenea în mediul rural parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, pistele de biciclete etc., 

sunt slab reprezentate, situaţie prezentă şi în cazul pieţelor, parcărilor. 

 În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic calitatea vieţii în 

spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice. 

II.2.1.8. Activităţi sociale şi instituţii locale 

Instituţiile autorităţilor administraţiei publice locale din Microregiunea Valea Nirajului sunt 

următoarele: 
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 Primăria Oraşului Miercurea Nirajului, localitatea Miercurea Nirajului, strada Teilor 

Nr.48, Cod Poştal 547410. 

 Primăria comunei  Acăţari, localitatea Acăţari, Nr.204, Cod Poştal 547005. 

 Primăria comunei  Măgherani, localitatea Măgherani, Nr.245, Cod Poştal 547385. 

 Primăria comunei  Bereni, localitatea Bereni, Nr.22, Cod Poştal 547387. 

 Primăria comunei  Livezeni, localitatea Livezeni, Nr.76, Cod Poştal 547365. 

 Primăria comunei  Corunca, localitatea Corunca, Cod Poştal 547367. 

 Primăria comunei  Crăciuneşti, localitatea Crăciuneşti, Nr.290, Cod Poştal 547175. 

 Primăria comunei  Eremitu, localitatea Eremitu, Nr.547, Cod Poştal 547210. 

 Primăria comunei  Găleşti, localitatea Găleşti, Nr.64, Cod Poştal 547245. 

 Primăria comunei  Gheorghe Doja, localitatea Gh. Doja, Nr.6, Cod Poştal  547260. 

 Primăria comunei  Hodoşa, localitatea Hodoşa, Nr. 56, Cod Poştal  547320. 

 Primăria comunei  Păsăreni, localitatea Păsăreni, Nr.209, Cod Poştal 547455. 

 Primăria comunei  Vărgata, localitatea Vărgata, Nr.32 , Cod Poştal 547625. 

Toate cele 13 unităţi administrativ-teritoriale se situează în Judeţul Mureş, în Microregiunea 

Valea Nirajului. Aceste unităţi administrativ teritoriale au un rol foarte important în dezvoltarea 

microregiunii, ele fiind în cea mai mare măsură responsabili de asigurarea infrastructurii de bază, cum 

ar fi drumurile, apa potabilă, sistemul de apă uzată, staţiile de epurare etc. Marea majoritate a 

unităţilor administrativ-teritoriale s-au asociat în vederea atragerii de fonduri pentru dezvoltarea 

integrată a comunelor. Există şi un număr foarte mare de localităţi din întreaga Europă, cu care aceste 

unităţi administrativ teritoriale s-au înfrăţit, păstrând relaţii foarte bune de colaborare, participând la 

schimburi de experienţe cu scopul de a crea condiţii de trai cât mai bune pentru comunitate. 

Pe lângă aceste unităţi administrativ teritoriale în fiecare comună, respectiv şi în oraşul 

Miercurea Nirajului există posturi de poliţie, unităţi poştale, cămine culturale în marea majoritate a 

satelor aparţinătoare unităţilor administrativ teritoriale. 

În vederea realizării mai eficiente a unor investiţii edilitare sau de gospodărie comunală, 

respectiv în vederea accesării fondurilor nerambursabile destinate dezvoltărilor infrastructurale, 

unităţile administrativ-teritoriale din microregiunea Valea Nirajului au creat diferite tipuri de 

parteneriate între ele, unele având personalitate juridică, altele bazându-se numai pe acorduri de 

parteneriat. Astfel au fost create următoarele asociaţii de dezvoltare intercomunitare: 

- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VĂRGATA & HODOŞA  

(cuprinzând comunele Vărgata şi Hodoşa) 
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- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VIA MONTANA (cuprinzând 

comunele Eremitu, Bereni şi Măgherani) 

- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUAPURA NIRAJ (cuprinzând 

comunele Vărgata şi Găleşti) 

- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO RURAL (cuprinzând 

comunele Acăţari şi Păsăreni) 

- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ DE IZVOR (cuprinzând 

comunele Măgherani şi Bereni) 

- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA NIRAJULUI DE JOS 

(cuprinzând comunele Crăciuneşti şi Gheorghe Doja) 

Elaborarea şi implementarea proiectului „Pro regione pura”, proiect finanţat de UNIUNEA 

EUROPEANĂ prin Programul PHARE, vizând înfiinţarea unui sistem de gestionare a deşeurilor 

în comun de cele 13 UAT-uri din microregiune, s-a realizat prin parteneriatul format între aceste 

unităţi, aceasta neavând personalitate juridică. 

Parteneriatele formate între unităţile administrativ-teritoriale din microregiune, respectiv 

colaborarea acestor unităţi în cadrul Asoociaţiei Microregiunea Valea Nirajului începând cu anul 

2003, reprezintă exerciţii de conlucrare coniderabile, relaţia acestor autorităţi publice fiind astfel 

pregătiră să fie extinsă şi lărgită în direcţia sferei private şi civile, constituind astfel Grupul de Acţiune 

Locală pentru elaborarea şi implementarea prezentei strategii. 

 

Principalele ONG-uri asociaţii şi fundaţii cu realizări şi activităţi relevante din Microregiunea  

Valea Nirajului sunt următoarele: 

Comuna Acăţari 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia Pro Acatari Activitati culturale 

2 Impreuna pentru Murgesti Activitati culturale 

3 Aqua Viva Găieşti Activitati culturale 
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4 Fanfara Văleni Culturala – Muzica 

5 Villa Nostra Roteni Activitati culturale 

6 Asociatia Sportiva Acatari Sportive 

 

Comuna Bereni 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia pentru Eremieni şi Drojdii  

2 Asociaţia pentru comuna Bereni  

 

Comuna Corunca 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia Lăcrămioara Corunca Cultură, tineret 

2 Asociaţia Sportivă Corunca Sport 

 

Comuna Crăciuneşti 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia Cornus Som  

 

 Comuna Găleşti 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia Pro Troita  Cultură, social 
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2 Asociaţia Galesti 2001 Dezvoltare rurală 

3 Asociatia Celeritas Dezvoltare rurala 

 

Comuna Gheorghe Doja 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Fundatia Făclia  

2 Asociatia Leordeni – Lőrincfalva 

Egyesület 

Sprijinirea unor legături şi schimburi 

interculturale între comunităţi euroregionale 

3 Filiala locală a Asociaţiei Crescătorilor 

de Taurine – Gheorghe Doja 

Sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor 

pentru accelerarea ritmului de ameliorare şi 

creştere numerică a efectivelor prin 

reproducţie dirijată, cu accent prioritar pe 

însămânţări artificiale şi prin lucrări de 

selecţie specifice. 

4 Asociaţia Sportivă „Înainte – Elore” Satu 

Nou 

Sprijinirea şi asigurarea continuităţii 

existenţei activităţii sportive pe raza 

teritorială a com. Gheorghe Doja – iar în 

special cu privire asupra fotbalului local 

pentru toate categoriile de vârstă 

5 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Aqua Invest Mureş 

Realizarea în comun a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii aferente 

serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare („Serviciile”) pe baza strategiei de 

dezvoltare la nivelul fiecărei unităţi 

administrative membre şi furnizarea în 

comun a Serviciilor sub autoritatea fiecărei 
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Autorităţi Locale. 

6 Asociaţia „Zona Metropolitană Tîrgu 

Mureş” 

Asigurarea dezvoltării patrimoniului Zonei 

Metropolitane Tîrgu Mureş; Promovarea 

intereselor  Zonei Metropolitane Tîrgu 

Mureş, precum şi respectarea şi apărarea 

intereselor membrilor fondatori; iniţierea şi 

derularea unor programe şi proiecte menite 

să conducă la dezvoltarea  Zonei 

Metropolitane Tîrgu Mureş; schimburi 

informaţionale cu alte zone metropolitane; 

constituirea şi atragerea de fonduri necesare 

activităţii asociaţiei; elaborarea de planuri şi 

strategii de dezvoltare şi implementarea 

acestora. 

7 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOLECT MUREŞ 

Managementul integrat al deşeurilor la nivel 

judeţean, inclusiv închiderea actualelor 

depozite de deşeuri, în conformitate cu 

procedurile europene 

8 Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului 

– Nyaradmente! 

Realizarea în comun a unor proiecte de 

dezvoltare de interes zonal sau regional ori a 

furnizării în comun a unor servicii publice. 

 

Comuna Eremitu 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Fundaţia SZENT IMRE Educaţie-cămin pt.copii 

2 Asociaţia CRESC. DE BOVINE Zootechnie 
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3 Fundaţia ACODOMUS Educaţie-cămin pt.copii 

4 Asociaţia KLARIS Dezvoltarea comunităţii 

 

Comuna Hodoşa 

Nr. Denumire Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia de Prietenie Hodos-Venerque activităţi cultural-educative pentru tineret şi 

adulţi, organizare activităţi sportive, 

promovarea relaţiilor de colaborare între 

comuna Hodoşa şi loc. Venerque, Franţa 

2 Fundaţia CONCORDIA Gestionarea centrului medical din satul 

Sâmbriaş 

3 Composesoratul Carpinus Gestionarea păşunilor  

4 Composesoratul Sâmbriaş Gestionarea păşunilor  

5 Asociaţia Culturală Sâmbriaş Promovarea tradiţiilor populare (dansul 

tradiţional din Sâmbriaş) 

 

Comuna Livezeni 

Nr. crt. Denumire  Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Benedek Elek Invatamant, cultura 

 

Comuna Măgherani 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 
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1 Asociaţia Culturală Bekecs Activităţi culturale 

2 Asociaţia Sportivă Activităţi sportive 

3 Asociaţia Agricultorilor Maghiar din 

România 

Agricultură-zootehnie 

4 Asociaţia Agricultorilor Maghiar din 

România 

Agricultură-zootehnie 

5 Asociaţia crescătotiilor de bovine Zootehnie 

 

Comuna Păsăreni 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociația Pro Păsăreni Activități culturale, sociale, sportive și 

educaționale 

2 Fundația Tiboldi Activități culturale, sociale, sportive și 

educaționale 

3 Asociația de Îngrijirea Bătrânilor 

Diakonos 

Cămin de bătrâni 

4 Asociația Sportivă Înțelegerea Gălățeni Activități sportive 

5 Asociația Sportivă Pas Păsăreni Activități sportive 

 

Comuna Vărgata 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia OTISZ Valea Tineret 
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2 Asociaţia CSEJ Dezvoltare locală 

3 Asociaţia Boniami Cultural-educaţional 

 

Oraşul Miercurea Nirajului 

Nr. crt. Denumire  
Principalele activităţi sociale în care sunt 

implicate 

1 Asociaţia PRO FAMILIA Meditaţii pentru copii săraci 

2 Asociaţia culturală BOCSKAI  Progr.cult.naţionale 

3 Asociaţia corală Bocskai Dal Kar Program cultural 

4 Asociaţia Pescarilor Intreţinerea Văi Niraj 

5 Asociaţia Kerecsen  

6 Asociaţia Titan  

7 Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului  

8 Club Sportiv Miercurea Nirajului  

9 Asociaţia de Dans Bekecs  

10 NYISZ  

11 Asociaţia Crescătorilor de Bovine 

Miercurea Nirajului 

 

ONG-urile, asociaţiile şi fundaţiile acoperă aproape toate domeniile de intervenţie, începând 

de la sprijinirea agriculturii, sprijinirea economiei, activităţi sociale, culturale, sportive etc. Acestea au 

şi pot avea o influenţă pozitivă asupra dezvoltării microregiunii, bazându-se pe principii cum ar fi 

parteneriatul şi cooperarea, principii care sunt şi principiile da bază al programului Leader. 
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Cu toate că majoritatea ONG-urilor din microregiune au realizări şi merite considerabile fie pe 

planul activităţilor de păstrarea şi conservarea tradiţiilor populare, fie în domeniile culturale şi artistice 

sau chiar pe planul protecţiei mediului sau protecţiei sociale, am constatat următoarele deficienţe în 

ceea ce priveşte funcţionarea lor: 

 Majoritatea ONG-urilor nu au sedii funcţionale, nu dispun de fonduri de funcţionare şi majoritatea 

nu au nici un angajat, activitatea; 

 Activitatea ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul păstrării tradiţiilor este îngreunată de lipsa 

dotărilor necesare. Grupurile de dansuri populare nu au costume populare şi instrumente de 

muzică, necesare activităţii de bază; 

 Capacitatea redusă a asociaţiilor şi fundaţiilor de promovare şi susţinere a artiştilor populari şi a 

culturii populare datorită lipsei fondurilor; 

 Inexistenţa parteneriatelor public-private (UAT-ONG) în vederea dezvoltării serviciilor locale; 

 Majoritatea ONG-urilor nu se implică în luarea deciziilor la nivel local; 

 Nu există colaborare între ONG-urile locale.  

 

II.2.1.9. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Având în vedere faptul că începând cu anul 2002 Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului – 

Nyárádmente constituie un parteneriat permanent între UAT - urile din microregiune, majoritatea 

acţiunilor întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii s-au derulat în cadrul acestei cooperări.  

În anul 2001 s-a elaborat prima Strategie de dezvoltare generală a microregiunii, ceea ce 

reprezintă prima încercare de consultare a societăţii în ceea ce priveşte viziunea strategică şi 

necesităţile de dezvoltare. Pe baza acestui parteneriat incipient s-a elaborat primul proiect comun 

depusă spre finanţare la Fundaţia  Charles Stewart Mott Foundation, vizând acţiuni de protecţia 

mediului şi a gestionării locale a deşeurilor.  

Implementarea proiectului a fost urmat de primele proiecte depuse spre finanţare pe fondurile 

de preaderare, UAT - urile formând mai multe grupuri de câte 3-4 UAT - uri, proiectele vizând 

dotarea primăriilor cu echipamente IT, licenţe software şi mobilier aferente. Proiectele intitulate 

„Descentralizare prin IT sau IT pentru administraţie” au fost finanţate prin Fondul de Modernizare 

pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local, lansat în cadrul programului Phare RO/2002/000-

586.03.02.  

http://www.mott.org/
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Identificând problema deşeurilor, ca fiind îngrijorătoare în microregiunea Valea Nirajului, în 

anul 2004 s-a depus spre finanţare proiectul „Pro regione pura”, cu scopul de a rezolva cea mai gravă 

problemă în ceea ce priveşte protecţia mediului în microregiunea Valea Nirajului. Proiectul finanţat 

prin Programul PHARE 2003 – „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor” 

– Faza Pilot,  a prevăzut înfiinţarea unui serviciu public de salubrizare - colectarea selectivă a 

deşeurilor, pentru comunele din microregiunea Valea Nirajului (Acăţari, Gheorghe Doja, Crăciuneşti, 

Păsăreni, Găleşti, Vărgata, Eremitu, Măgherani, Bereni, Hodoşa, Corunca, Livezeni, precum şi oraşul 

Miercurea Nirajului). Având un buget de 928.467,43 euro (din care contribuţia beneficiarilor este 

93384 Euro), deservind aproape 38.000 locuitori, creând 22 de locuri de muncă noi, putem considera 

acest proiect fiind una dintre cele mai mari realizări ale microregiunii noastre în eforturile de integrare 

în structurile UE şi astfel în eforturile noastre de a atrage fonduri prin instrumente de preaderare. 

Rezultatul proiectului este construirea unei staţii de transfer şi de reselectare, achiziţionarea a 4 

autospeciale, mai multe utilaje speciale, organizarea unei campanii de informare, precum şi 

introducerea colectării selective a deşeurilor în microregiunea Valea Nirajului.   

Nu mai puţin de importante sunt şi dezvoltările infrastructurale efectuate în cadrul programului 

SAPARD Măsura 3.5 Silvicultura, şi Măsura 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale,  

astfel fiind reabilitate mai multe drumuri forestiere şi comunale în microregiune, după cum urmează:  

 „Modernizare drumuri forestiere în Miercurea Nirajului, judeţul Mureş, Valoare 

publică: 777.093,15 euro 

 „Modernizarea drumului comunal DC 67 Crăciuneşti (DJ 151D – Corneşti – Corbeşti 

KM 0 + 000 – 3 + 600, Comuna Crăciuneşti, judeţul Mureş), Valoare publică: 

719.666,29 euro 

 „Modernizarea drum comunal DC 27 KM 0+000 – 4 + 750 Vărgata – Grâuşorul, 

modernizare drum comunal DC22 KM 0+000 – 2 + 500 (DJ 135 A – Vadu, comuna 

Vărgata, judeţul Mureş), Valoare publică: 755.559,59 

 „Modernizarea drumului comunal DC 44, DJ 151D – Troiţa – Bedeni, KM 0+000-

5+500  Comuna Găleşti, judeţul Mureş”, Valoare publică: 833.776,25 

Acţiunile de dezvoltare infrastructurală bazate pe sprijinul nerambursabil oferit de fondurile de 

preaderare au fost urmate de elaborarea Strategiei de dezvoltare a microregiunii Valea Nirajului pe 

perioada de planificare 2007-2013, în anul 2007.  

În urma implementării acestui document de planificare au fost depuse spre finanţare de fiecare 

dintre comunele din microregiune proiecte de finanţare integrate, depuse spre finanţare în cadrul 
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PNDR, măsura 322 FEADR. Nici în urma repetatelor încercări prin depunerea cererilor de finanţare 

pe mai multe sesiuni ale Măsurii 322, nici una dintre proiectele depuse nu a fost selectată.  

Una dintre priorităţile Strategiei de dezvoltare a microregiunii Valea Nirajului este sprijinirea 

dezvoltării economice şi sociale durabile a microregiunii prin îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale de bază, transformând această regiune într-un loc atractiv pentru investiţii. În vederea 

atingerii obiectivelor identificate în cadrul acestei strategii, la nivelul microregiunii au fost elaborate şi 

depuse spre finanţare mai multe proiecte privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

educaţionale prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară III,  Domeniul de intervenţie 3.4 – 

„Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, după cum urmează: 

 Oraşul Miercurea Nirajului: „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la 

şcolile primare din satul Moşuni, satul Lăureni şi şcoala primară Sântandrei, str. 

Sântandrei”. 

 Comuna Păsăreni: „ Extindere şi reabilitarea şcolilor generale Gălăţeni şi Bolintineni 

din Comuna Păsăreni, Judeţul Mureş”. 

 Comuna Găleşti: „Reabilitarea şi extinderea şcolii generale Găleşti, Comuna Găleşti, 

Judeţul Găleşti”. 

 Comuna Vărgata: „Extinderea şi reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, 

Vadu, Mitreşti şi Grâuşor, Comuna Vărgata” 

Dintre cele patru proiecte mai sus enumerate 3 au fost trecute pe lista de rezervă, iar proiectul 

„Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din satul Moşuni, satul Lăureni 

şi şcoala primară Sântandrei, str. Sântandrei”, se află în fază precontractuală.  

Pentru sprijinirea dezvoltării economice şi sociale durabile a microregiunii prin îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestor servicii la standarde europene, precum şi 

îmbunătăţirea generală a calităţii vieţii în microregiune au fost depuse două proiecte. Acestea au fost 

depuse cadrul Programul Operaţional Regional, Axa prioritară III,  Domeniul de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale: 

 Oraşul Miercurea Nirajului: „Extinderea Centrului de îngrijire medico – social Niraj”. 

 Comuna Măgherani: „Extindere cămin persoane vârstnice – Măgherani”. 

Proiectul depus de Oraşul Miercurea Nirajului a fost trecută pe lista de rezervă, iar proiectul 

„Extindere cămin persoane vârstnice – Măgherani” se află în implementare. 
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Acţiunile de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale s-au continuat prin 

elaborarea  şi depunerea spre finanţare în parteneriat de cele 13 UAT - uri din microregiune a 

următoarelor proiecte: 

 „Implementarea soluţiilor E-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”, proiect 

depus spre finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii 

Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat şi public;  Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor publice electronice”; Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de 

soluţii de E-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 

 „Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor unităţilor administrativ 

teritoriale din Microregiunea Valea Nirajului”, proiect depus spre finanţare pe 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Axa prioritară nr. 1 

Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice; 

DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; Operaţiunea: Module de pregătire 

în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea 

şi managementul proiectelor etc. 

Cele două proiecte de mai sus se află în curs de evaluare.  

Dincolo de proiectele vizând dezvoltările infrastructurale în regiune, dezvoltarea capacităţii 

administrative a UAT - urilor şi nu în ultimul rând cele referitoare la dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale, iniţiativele de dezvoltare a IMM-urilor în domeniul economic au o importanţă deosebită. 

Prin sprijinul nerambursabil oferit de fondurile de preaderare, respectiv Programul SAPARD 

Măsura 3.4  Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi 

multiple şi venituri alternative, au fost implementate mai multe proiecte privind construirea unor 

pensiuni turistice, din care numai câteva sunt: Pensiunea „Pásztortűz” din comuna Găleşti, localitatea 

Sânvasi sau Pensiunea „Koronka”, din comuna Corunca.  

Implementarea unor proiecte în domeniul agriculturii, respectiv a înfiinţării unor ferme de vaci 

de lapte au influenţat în mod foarte evident dezvoltarea agriculturii în regiune, pornind chiar un proces 

de relansare a celui mai important sector al economiei locale, cum este agricultura. Proiectele privind 

înfiinţarea unor ferme de vaci de lapte în comunele Gheorghe Doja (S.C. Karma S.R.L.) sau în 

comuna Crăciuneşti (S.C. Agrarisch Actief S.R.L., A.F. Szigeti Sandor) au fost finanţate prin 

Programul SAPARD Măsura 3.1, Investiţii în exploataţiile agricole. Pe lângă aceste proiecte au fost 

efectuate investiţii similare şi prin proiecte finanţate de Guvernul României, una dintre ele fiind în 
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comuna Acăţari, localitatea Văleni. Ferma aparţinând S.C. Leobill Com S.R.L. este una dintre cele 

mai mari din microregiune cu un efectiv de aproximativ 140-150 de capete de vaci de lapte.  

 

Având în vedere cele arătate putem constata că microregiunea are un grad de absorbţie a 

fondurilor nerambursabile (mai ales a celor accesibile pe fondurile de preaderare) în general bună, atât 

angajaţii primăriilor din regiune, cât şi reprezentanţii IMM-urilor având experienţă în domeniul 

elaborării şi a managementului proiectelor de finanţare. 

Cu toate că atât în perioada de preaderare cât şi în cea de post - aderare a României în 

structurile UE au fost depuse eforturi considerabile în vederea accesării fondurilor nerambursabile 

disponibile, dezvoltările planificate prin documentele strategice elaborate au fost realizate parţial sau 

deloc nu au fost realizate, acestea datorând atât unor probleme generale la nivel naţional (diferenţe de 

punctaj la nivel general în cadrul FEADR Măsura 322), cât şi în anumite cazuri a lipsei de capacitate 

administrativă şi ineficienţă în elaborarea cererilor de finanţare (mai multe proiecte de finanţare au 

fost depuse numei spre sfârşitul sesiunilor de depunere, ex. POR M3.4).  

 

 

II.2.1.10. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri 

Nu este asigurată sprijinirea întreprinderilor în microregiune. Nu există instituţie responsabilă 

cu prestarea unor servicii de informare şi consiliere, sau care ar acorda sprijin în managementul 

dezvoltării întreprinderilor, în identificarea surselor de finanţare şi în elaborarea proiectelor de 

finanţare.  Nu există centru de incubare şi parc industrial în microregiune.  

Singurul centru de consultanţă funcţionează în cadrul Asociaţiei Microregiunea Valea 

Nirajului – Nyaradmente, birou creat prin proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 

"Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale". Biroul este în acelaşi timp şi sediul 

Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente, aceasta având 4 angajaţi.   

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării economice ale microregiunii este, deci, 

lipsa serviciilor de bază de consiliere, formare şi management pentru sprijinirea IMM-urilor, astfel 

modernizarea proceselor tehnologice şi formarea industriei producătoare fiind   îngreunată, şansa 

accesării fondurilor UE de către IMM-uri fiind, de asemenea, dificilă. O altă problemă este lipsa 
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serviciilor financiare, lipsa capacităţii de management al  proiectelor, lipsa suportului şi educaţiei 

profesionale ceea ce ar ajuta la dezvoltarea întreprinderilor.  

Nivelul de cunoaştere a populaţiei: 

Una dintre condiţiile adaptării la schimbările vieţii economice este ca individul să aibă 

cunoştinţe competitive. Cei care se află într-o situaţie extrem de gravă, sunt grupurile defavorizate, 

care – în lipsa educaţiei – nu-şi îndeplinesc cerinţele pieţei muncii. Situaţia lor este îngreunată de lipsa 

mediului social integrant şi de starea gravă a sănătăţii. Astfel, integrarea grupurilor fără loc de muncă 

în procesul de educare pe tot parcursul vieţii este extrem de importantă.  

Persoanele defavorizate provin din următoarele grupe sociale: rromii, emigranţii, femeile, 

persoanele cu studii elementare, cei care au abandonat şcoala, persoanele fără meserii, persoanele care 

locuiesc în localităţi defavorizate, persoanele cu handicap.  

În regiunile defavorizate, localităţile mici, casele de cultură reprezintă „ultima şansă” unde 

aceste persoane pot fi întâlnite, programele organizate de aceste instituţii, care pot deveni „spaţiul” 

practic al noii culturi educaţionale, devin mai uşor accesibile.  

În noua cultură educaţională rolul trainerilor şi al lectorilor se transformă. Folosirea 

posibilităţilor oferite de noua cultură educaţională atrage după sine dezvoltarea metodicii, şi folosirea 

noilor metode pedagogice. Îndeplinirea acestui scop conţine reînnoirea profesională a educaţiei, a 

sistemului organizatoric, şi a extinderii cursurilor de formare extracurriculare.  

Lângă cursurile de limbi străine şi de informatică, s-au formulat nişte necesităţi legate de alte 

servicii care nu pot fi accesate în situaţia actuală a comunei, sau numai în condiţii foarte scumpe.  

Se consideră oportună organizarea unor cursuri privind dobândirea de cunoştinţe şi practici 

inovatoare pentru persoanele active în sectorul agricol, alimentar şi forestier, sau pentru persoanele 

care doresc să se angajeze în aceste domenii. Nu mai puţin de important este organizarea unor 

programe de formare agenţilor economici în domeniul managementului firmei şi nu în ultimul rând în 

domeniul turistic.  

 

Combaterea dinamică a dezavantajelor: 

Copiii, tinerii comunei în cadru familial şi şcolar nu pot profita de posibilităţile necesare 

pentru dezvoltarea personalităţii şi pentru evitarea devianţei. Eşecurile şcolare pot fi atribuite 

deficitelor familiale, comunitare şi sociale. Timpul petrecut în familie este din ce în ce mai scurt, 

lipsesc modelele de comunicare, de educare, lipsesc metodele de rezolvare a conflictelor, care sunt 

indispensabile în îndeplinirea rolurilor în familie. Trebuie să oferim posibilităţi acestor copii şi tineri 
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de a combate aceste dezavantaje, să facilităm accesibilitatea programelor de integrare şi să le oferim 

programe de timp liber care să le dezvolte personalitatea, abilităţile, capacităţile. Combaterea 

devianţelor (alcool, droguri, etc.) este indispensabilă, fiindcă intervenţia la timp poate rezolva aceste 

probleme. Implicarea specialiştilor şi pregătirea familiilor (a părinţilor) este importantă pentru ca, 

copiii să poată beneficia de o gamă mai largă de posibilităţi în viaţă. 

Un început de succes are o influenţă semnificativă asupra succeselor la şcoală şi mai târziu pe 

piaţa forţei de muncă, astfel trebuie să le asigurăm copiilor o educaţie pe măsură. 

Susţinerea copiilor şi a familiei presupune asigurarea unor servicii de prevenţie pentru 

recunoaşterea şi tratarea din timp a deficienţelor în dezvoltarea copiilor.  

Este necesar să ne străduim să introducem o educaţie integrată, să îmbunătăţim bazele 

profesionale-didactice, să prevenim diferenţierea socială prin educarea şi formarea părinţilor.  

Prevenirea sărăciei – mai ales a celei din copilărie – poate avea efecte pozitive asupra 

procesului conform căreia copiii din familii sărace pornesc cu dezavantaje la şcoală şi pe piaţa forţei 

de muncă, putându-se astfel opri moştenirea sărăciei. 

Combaterea sărăciei din copilărie presupune: 

 susţinerea părinţilor în găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea compatibilităţii vieţii 

în familie şi a activităţii la locul de muncă, 

 asigurarea şanselor egale în educaţie şi pregătire,  

 dezvoltarea serviciilor pentru prevenirea moştenirii sărăciei, axate pe copii şi tineri,  

 protecţia sănătăţii copilului.  

Formarea mentalităţii verzi în rândul locuitorilor: 

Materialele, energia, chiar şi mediul înconjurător nu stau în cantităţi infinite la dispoziţia 

noastră, trebuie să ne folosim de ele cu prudenţă.  

Este indispensabilă educarea şi formarea modului de a privi mediul în aşa fel încât atât 

populaţia cât şi agenţii economici să ajute la: 

 conservarea forţelor de energie neregenerabile, 

 tehnologiile economice în ceea ce priveşte energia  

 reducerea şi combaterea poluării mediului, 

 folosirea surselor de energie regenerabile 

Mediul înconjurător a fost şi este în continuare protejat datorită lipsei activităţilor industriale. 

Una dintre sarcinile principale este conservarea mediului ce are efect asupra modului de viaţă şi a  

valorilor naturale.  
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Este foarte important implementarea  unor proiecte privind promovarea valorilor sustenabile, 

precum: cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate,  frumuseţe, filantropie, participare 

socială etc. 

Este foarte important, de asemenea, implementarea unor proiecte mici privind crearea unor 

parcuri tematice în centrul localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea 

îmbunătăţirii imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitorii satelor.   
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PARTEA A II – A: ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Caracteristici geografice - izolare: 

 Apropiere de noduri importante de transport 

rutier (accesul rutier în microregiune este 

foarte dezvoltat): Drumul European E60 

dinspre Budapesta spre Istambul trece prin 

microregiune, în comuna Acăţari, 

intersectând în mijlocul comunei cu DJ 151 

Ungheni – Acăţari – Tâmpa.  Intersecţia 

între DJ 151 şi DJ 135, etc.; 

 Amplasare în apropierea aeroportului 

internaţional „Transilvania” Târgu Mureş, 

care deserveşte 4 judeţe din Regiune. 

Distanţa între comuna Gheorghe Doja (zonă 

limitrofă) şi Aeroportul „Transilvania” 

Târgu Mureş este de aproximativ 12 km, 

sau între Miercurea Nirajului şi aeroport 38 

km; 

 Distanţă relativ redusă de municipiul Târgu 

Mureş, reşedinţă de judeţ: (în medie 17 km) 

 Apropierea de linii de căi ferate importante 

care traversează municipiul Târgu Mureş, 

respectiv centre importante de comerţ, 

desfacere, centre industriale, uzine, fabrici 

şi alte unităţi economice care asigură locuri 

de muncă (distanţă medie 17 km); 

 Climă şi tipuri de sol absolut favorabile 

diversificării activităţilor agricole; 

 Reţea hidrografică bine proporţionată pe 

Caracteristici geografice - izolare: 

 Efectele negative ale marelui centru urban 

Târgu Mureş asupra celor două comune 

limitrofe: Corunca şi Livezeni (poluarea 

aerului, poluarea fonică, aglomeraţie în 

traficul rutier, dispariţia încetă dar sigură a 

caracterului rural a comunelor limitrofe); 

 Există localităţi izolate datorită condiţiilor 

infrastructurale slab dezvoltate Beu (oraşul 

Miercurea Nirajului), Maia, Mărculeni 

(comuna Bereni), Ihod, Isla (Hodoşa), Şilea 

Nirajului, Torba (comuna Măgherani), 

Corbeşti (comuna Acăţari) 
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teritoriul microregiunii (aceasta fiind 

determinată de pârâul Niraj); 

 Bogăţia în resursele naturale: anual se 

exploatează importante cantităţi de lemne. 

 Zonă cu risc natural redus; 

Deservire, infrastructuri, centre de interes: 

 Reţea bine reprezentată de drumuri publice; 

 Existenţa unui serviciu public pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor comun 

pentru cele 13 UAT - uri din microregiune 

(investiţie microregională finanţat prin 

Programul PHARE);  

 Existenţa unei reţele de cale ferată cu 

ecartament îngust (care însă nu este în 

funcţiune); 

 Studiu de fezabilitate pentru construirea 

conductei magistrale de apă potabilă 

comună pentru majoritatea UAT - urilor din 

Valea Nirajului; 

 Reţea de distribuţie gaze naturale pentru 

marea majoritate a localităţilor din Valea 

Nirajului: 90%; 

 Sistem de distribuţie a energiei electrice bine 

dezvoltată (grad de acoperire 100%); 

 Reţea de iluminat public în toate localităţile 

comunei;  

 Acoperire relativ bună a zonei cu reţea de 

telefonie fixă şi mobilă 89%; 

 Furnizori locali de Internet şi cablu TV (grad 

de acoperire a regiunii: 75%). 

 Construirea de mai multe săli sau baze 

Deservire, infrastructuri, centre de interes: 

 Infrastructură edilitară necorespunzătoare: 

calitatea proastă a unor drumuri comunale, 

calitatea proastă a majorităţii drumurilor 

judeţene care traversează microregiunea - 

Ponderea redusă a drumurilor comunale şi 

judeţene modernizate (35%); 

 Inexistanţa completă a pistei pentru 

biciclişti; 

 Reţeaua de cale ferată cu ecartament îngust 

nu funcţionează, aceasta nefiind valorificată 

nici din punct de vedere turistic; 

 Lipsa reţelelor de apă potabilă şi apă uzată în 

majoritatea localităţilor (numai 8% dintre 

localităţi au reţea da apă potabilă şi apă 

uzată); 

 Cu toate că există cel puţin trei unităţi 

furnizoare de servicii de Internet, cu toate că 

există şi furnizori locali de Internet-Cablu 

TV (75% din microregiune fiind acoperită 

de reţea) majoritatea populaţiei nu foloseşte 

comunicaţia electronică (nu dispun de 

calculator, lipsă de cunoştinţe operare PC, 

etc.). 

 Serviciile de transport în comun sunt 

accesibile numai în procent de 85% dintre 
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sportive în perioada între 2007 – 2010 (la 9 

dintre cele 13 UAT-uri) 

 

localităţi, dar şi în zonele deservite 

frecvenţa curselor este destul de redusă (cu 

excepţia centrelor comunale Acăţari, 

Corunca şi livezeni şi a oraşului Miercurea 

Nirajului, unde cursele de transport în 

comun sunt destul de frecvente) 

 Inexistenţa sau slaba dezvoltare a spaţiilor 

recreaţionale: locuri de joaca pentru copii, 

parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport, 

etc. 

 Nu există centre civice moderne, integrate, 

reabilitate în mod inovativ. Centrele 

localităţilor sunt nedezvoltate sau chiar 

degradate, creând o imagine nefavorabilă, o 

influenţă negativă asupra întregii localităţi.   

 Lipsesc suprafeţele verzi din centrul 

localităţilor, raportul acestor suprafeţe la 

cap de locuitori este foarte redus.  

Mediul înconjurător: 

 Varietatea formelor de relief care permit 

practicarea multiplelor forme de turism şi 

din care rezultă diversificarea activităţilor 

agricole: altitudinile regiunii variază între 

cotele de 330 si 1079 m purtând 

caracteristicile bine cunoscute a regiunii de 

deal; 

 Biodiversitate extrem de bogată, aproape 

54% din suprafaţa microregiunii fiind 

inclusă în Natura 2000. În zonă au fost 

identificate până în prezent 179 de specii de 

Mediul înconjurător: 

 Poluare produsă de traficul rutier (în 

localităţile aflate lângă noduri rutiere 

importante, ex. Acăţari); 

 În unele locuri sunt utilizate cantităţi mari de 

îngrăşăminte chimice şi  pesticide, pentru 

fertilizare, respectiv combaterea bolilor şi a 

dăunătorilor; 

 Inexistenţa sau rezistenţa scăzută a digurilor 

de protecţie împotriva inundaţiilor; 

 Prezenţa alunecărilor de teren datorită 

despăduririlor (ex. Şilea Nirajului); 
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păsări dintre care un număr de 89 sunt 

prioritare pentru Natura 2000. 

 S-a început în microregiunea noastră 

implementarea proiectului Life (conservarea 

speciei Acvila ţipătoare mică) de către 

Agentia Regionala de Protectie a Mediului 

Sibiu, în parteneriat cu Milvus Group Târgu 

Mureş.  

 Relief şi vegetaţie cu o calitate excepţională 

şi unică a peisajului; 

 Existenţa unor plante rare,  protejate (Ex. 

Fritillaria meleagris) 

 Existenţa apei termale şi a nămolului 

medicinal în comuna Măgherani. 

 O Suprafaţă de 12.870 de ha din teritoriul 

regiunii sunt fonduri forestiere 

 Existenţa fructelor de pădure şi a diferitelor 

tipuri de ciuperci 

 Calitatea aerului este cu mult superioară faţă 

de media din judeţul Mureş 

 Deversarea continuă a apelor uzate în 

pârâuri reprezintă o sursă de poluare 

permanentă; 

 Diseminarea ineficientă în rândul populaţiei 

a informaţiilor legate de situl Natura 2000, 

formarea unor percepţii greşite în rândul 

populaţiei, formate pe baza unor informaţii 

incomplete sau false, legate de ariile 

protejate Natura 2000;  

 Fonduri insuficiente alocate pentru protecţia 

mediului (nici 5% din bugetele locale). 

 Exploatarea nesistematică şi exagerată a 

pădurilor, precum şi exploatarea depozitelor 

de pietriş, balast şi nisip din albia Nirajului 

conduc la creşterea pericolului de inundaţii 

şi nu în ultimul rând la dezechilibrare 

ecologică; 

Patrimoniul arhitectural şi cultural: 

 Patrimoniu construit bogat, stil arhitectural 

specific, inventar foarte bogat al 

monumentelor istorice, biserici, case 

parohiale, şcoli bisericeşti, castele, conace, 

etc.: Ex. Biserica Franciscană din 

Călugăreni, Bisericile unitariene Mitreşti, 

Sânvasii, etc.; 

 Vestigii arheologice bogate: urme de aşezări 

umane, urme de castre, drumuri, etc. Ex. 

Patrimoniul arhitectural şi cultural: 

 Monumentele istorice de interes turistic nu 

sunt suficient semnalizate şi promovate; 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii de 

reabilitare şi restaurare a monumentelor 

istorice sau a obiectivelor arhitecturale de 

interes turistic  

 Nu se derulează activităţi semnificative de 

promovare a meşteşugurilor tradiţionale, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sau a altor valori 

http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipmsb.ro%2F&ei=5c-9TMuLE4ntObCDkSg&usg=AFQjCNFylI-OTA93YDSuJYtRiE9FW4OfIA
http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipmsb.ro%2F&ei=5c-9TMuLE4ntObCDkSg&usg=AFQjCNFylI-OTA93YDSuJYtRiE9FW4OfIA
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drumul sării (un obiectiv de interes turistic 

valoros); 

 Se practică încă unele meşteşuguri 

tradiţionale, specifice regiunii: 

confecţionarea de coşuri din nuia, obiecte 

decorative şi funcţionale (ex. învelişuri de 

scaun) din rogoz şi papură, instrumente 

muzicale, etc.;  

 Bucătărie şi reţete tradiţionale:  prepararea 

de cozonaci „kürtős” şi pâine de casă, 

produse agroalimentare specifice regiunii; 

 Activităţi tradiţionale locale: apicultura, 

păstoritul oilor, creşterea cailor (există un 

adevărat cult al cailor); 

 Existenţa unor programe culturale 

tradiţionale: Zilele Văii Nirajului, Zilele 

Teatrului Şură, etc.; 

 Existenţa asociaţiilor şi fundaţiilor orientate 

spre promovarea şi susţinerea artiştilor 

locali, a culturii tradiţionale locale (Corul 

„Bocskai Istvan”, Formaţia de dansuri 

„Bekecs” etc.).  

 Existenţa în localitatea Călugăreni a unui 

obiectiv cultural unic în ţară, denumit 

„Teatrul Şură”, acesta reprezentând în 

acelaşi timp un program teatral de vară.  

 Tezaur folcloric bogat: Obiceiuri şi costume 

populare caracteristice microregiunii, 

cântece populare specifice, cunoscute şi 

peste hotare.  

 Legende vii legate de muntele Becheci, 

„muntele sfânt al regiunii” 

imateriale locale; 

 Sunt foarte puţine studii privind moştenirea 

culturală, naturală sau arhitecturală locală. 

Există puţine studii de tip monografic 

despre localităţi.  
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 Există un ataşament spiritual puternic al 

membrilor comunităţii     faţă de muntele 

Becheci;  

 Microregiunea are un caracter multicultural. 

În prezent în microregiune se regăsesc 5 

religii istoriceşti.  

 

TERITORIUL 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Caracteristici geografice - izolare: 

 Toate dezvoltările industriale ale 

municipiului Târgu Mureş vor influenţa 

economia microregiunii şi în mod 

accentuat pe cea a comunelor din zona 

metropolitană; 

 Posibilitatea de a atrage noi investiţii 

datorită apropierii municipiului, reşedinţă 

de judeţ şi a parcului industrial Vidrasău; 

 

Caracteristici geografice - izolare: 

 Efectele industrializării şi a globalizării 

pătrund în ce în ce mai adânc în teritoriul 

microregiunii în detrimentul culturii 

populare, a tradiţiilor şi a obiceiurilor 

locale, şi în mod indirect în defavoarea 

dezvoltării turismului rural; (în special în 

comunele din cadrul zonei metropolitane 

Târgu Mureş: Corunca, Livezeni, Acăţari, 

Crăciuneşti, Gheorghe Doja) 

 Exploatarea excesivă a bogăţiilor naturii 

(tăiere excesivă de masă lemnoasă, 

exploatarea excesivă a pietrişului şi a 

nisipului din pârâul Niraj) pune în pericol 

biodiversitatea şi echilibrului naturii. 

 Alunecările de teren constituie pericol 

permanent pentru unele gospodării din Şilea 

Nirajului.  

 Pericolul constant al inundaţiilor pe 

suprafeţele agricole din apropierea 

Nirajului;  
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Deservire, infrastructuri, centre de interes: 

 Construirea autostrăzii Transilvania – 

Moldova, care ar traversa microregiunea în 

proporţie de 70-80%; 

 Construirea conductei magistrale de apă 

potabilă care ar deservi majoritatea UAT-

urilor din microregiune; 

 Dezvoltarea serviciului public pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor comun 

pentru cele 13 UAT - uri din microregiune;  

 Reabilitarea şi repunerea în funcţiune a liniei 

de cale ferată îngustă; 

 Proiecte infrastructurale implementate în 

cadrul Asociaţiei Zona Metropolitană Târgu 

Mureş pentru comunele membre (Acăţari, 

Crăciuneşti, Gheorghe Doja, Corunca, 

Livezeni). 

Deservire, infrastructuri, centre de interes: 

 Continua lipsă a investiţiilor care vizează 

dezvoltările infrastructurale şi a serviciilor 

comunale datorită neaprobării proiectelor de 

finanţare depuse; 

 Efectele financiare ale crizei economice ar 

putea întârzia sau chiar periclita 

implementarea unor proiecte prin 

neasigurarea co-finanţării la timp. 

 

Mediul înconjurător: 

 Implementarea proiectelor privind 

conservarea biodiversităţii din partea 

autorităţilor responsabile pentru  protecţia 

mediului ceea ce va contribui la dezvoltarea 

durabilă a microregiunii (ex. proiectul Life) 

 Valorificarea apei termale şi a nămolului 

medicinal în comuna Măgherani; 

Mediul înconjurător: 

 Creşterea suprafeţelor intravilanelor în 

defavoarea suprafeţelor extravilane, sau a 

suprafeţelor verzi: noi cartiere de locuinţe; 

 Barajul de la Vărgata este un pericol 

constant pentru poluarea cu nămol a apei 

Nirajului; 
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Patrimoniul arhitectural şi cultural: 

 Obţinerea de sprijin nerambursabil pentru 

reabilitarea monumentelor istorice şi 

imobilelor de patrimoniu local; 

 Valorificarea potenţialului multicultural al 

microregiunii, în contextul actual al 

creşterii la nivel mondial al interesului 

pentru turismul rural. 

 Includerea în patrimoniul cultural al unor 

obiective care nu figurează în prezent în 

aceste inventare. 

 Crearea unei societăţi în care valorile 

imateriale ca obiceiurile populare, 

tradiţiile, cultura populară, meşteşugutile 

străvechi să reprezinte o valoare adăugată 

a regiunii; 

 Crearea identităţii proprii ale 

microregiunii; 

Patrimoniul arhitectural şi cultural: 

 Diminuarea investiţiilor în cultură şi 

nealocarera fondurilor nerambursabile ca 

urmare a efectelor crizei economice; 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

Demografie, Populaţia activă, Îmbătrânire, Nivel 

de instruire, Cunoştinţe şi competenţe specifice 

teritoriului: 

 Creştere din punct de vedere demografic (6%), 

datorată migrării populaţiei din mediul urban; 

 Echilibru în împărţirea populaţiei pe sexe în 

Microregiunea Valea Nirajului: 50,05% 

persoane de sex feminin şi 49,95% persoane 

de sex masculin; 

 Diversitatea etnică a populaţiei: maghiari, 

români, de etnie rromă, germană şi alte 

naţionalităţi; 

 Diversitatea religioasă extrem de accentuată: 

53% - reformată, 22% - romano-catolică, 7% - 

unitariană, 7% - ortodoxă, 4 % - adventistă de 

ziua a şaptea, iar restul de 7% sunt de altă 

religie, atei sau fără religie. 

 Numărul populaţiei active este peste media din 

ţară: 59% din totalul populaţiei; 

 Forţă de muncă bine reprezentată la nivelul 

segmentării populaţiei pe grupe de vârstă; 

 Forţă de muncă disponibilă. 

 Procent semnificativ din populaţie cu studii 

medii: 38%; 

 

 

Demografie, Populaţia activă, Îmbătrânire, 

Nivel de instruire, Cunoştinţe şi competenţe 

specifice teritoriului: 

 Soldul natural negativ, -3%, ceea ce 

reprezintă în număr absolut -1.106 

persoane; 

 Rata mortalităţii destul de ridicată; 

 Numărul populaţiei de peste 60 de ani 

relativ mare: aceasta reprezintă un procent 

de 23% din populaţia totală a 

microregiunii; 

 Numărul redus al persoanelor cu studii 

superioare: doar 1325 de persoane;  

 Cu toate că există două facultăţi de 

horticultură în microregiune nivelul de 

instruire a celor implicaţi în sectorul 

agricol şi forestier este scăzut. 

 

 

 

 

 

 

POPULAŢIA 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             152 
   

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Demografie, Populaţia activă, Îmbătrânire, Nivel 

de instruire, Cunoştinţe şi competenţe specifice 

teritoriului: 

 Posibilitatea creşterii continue a populaţiei prin 

migrarea şi mai accentuată din mediul urban, 

precum şi posbilia creştere a sporului natural 

datorită dezvoltărilor economice din regiune.  

 Datorită dezvoltărilor întreprinse în 

infrastructura educaţională, precum şi datorită 

reorganizării sistemului de învăţământ va 

creşte numărul persoanelor cu studii medii şi 

superioare; 

 Datorită dezvoltării celor două instituţii de 

învăţământ superior din regiune va creşte 

numărul celor cu studii superioare; 

Demografie, Populaţia activă, Îmbătrânire, 

Nivel de instruire, Cunoştinţe şi competenţe 

specifice teritoriului: 

  Adâncirea procesului de îmbătrânire a  

populaţiei atrage pericolul de depopulare 

a unor aşezări; 

 Creşterea ratei şomajului pe fondul 

crizei economice. 

 O eventuală subfinanţare a sistemului 

de învăţământ şi astfel scăderea calităţii 

actului educaţional va determina 

scăderea numărului persoanelor cu 

studii medii şi superioare; 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Activităţi economice primare: 

 Terenurile agricole se încadrează în clasele 

de fertilitate 2-4, respectiv mediu, mediu 

spre ridicat şi ridicat; 

 Condiţiile de mediu analizate în cadrul 

studiilor pedologice indică un potenţial 

mediu şi ridicat pentru principalele culturi 

analizate respectiv pentru principalele specii 

de animale; 

 Tradiţii în legumicultură (Valea Nirajului de 

jos) 

 Tradiţii în horticultură (Valea Nirajului de 

sus) 

 Tradiţii în viticultură (comuna Păsăreni) 

 Apariţia unor ferme specializate pe specii, 

cum ar fi ferme de bovine, ovine, creşterea 

păsărilor; (3 ferme specializate pe bovine, 

peste 100 de capete fiecare) 

 În ultima perioadă a crescut numărul 

utilajelor agricole (tractoare, 

pluguri,cositori, mulgători, etc.). 

 Legumele provenite din Valea Nirajului sunt 

căutate peste toate pieţele agro-alimentare în 

judeţul Mureş şi chiar în judeţele învecinate. 

(ele reprezintă şi astăzi garanţia calităţii) 

 Din iniţiativa asociaţiei Focus Eco Center s-a 

implementat proiectul privind valorificarea 

directă a produselor agricole şi agro-

alimentare, sistemul fiind funcţional şi 

astăzi; 

Activităţi economice primare: 

 Nivelul scăzut de instruire a celor implicaţi 

în sectorul agricol şi forestier; 

 Lipsa sau eficienţa scăzută a programelor 

de formare în domeniul agricol şi agro-

alimentar.  

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

cresterea competitivitatii si diversificarii 

produselor si activitatilor din agricultura si 

silvicultura 

 Dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor 

tradiţionale, specifice microregiunii (ex. 

cireşele din Măgherani); 

 Grad ridicat de dependenţă faţă de 

agricultură 

 Tendinta de îmbatrânire a sefilor de 

exploatatii (69% peste 55 de ani) - 

Majoritatea (67%) din suprafetele detinute 

de exploatatiile de semi-subzistenta sunt 

conduse de persoane care au depasit vârsta 

pensionarii, 

 Lipsa desăvârşită a relaţiilor de colaborare  

între exploataţiile agricole şi cele două 

unităţi de învăţământ superior în domeniul 

agricol, care funcţionează pe teritoriul 

microregiunii. 

 Lipsa competitivităţii produselor locale 

agricole şi agro-alimentare locale; 

 Efectivele de animale au scăzut drastic pe 

parcursul perioadei de tranziţie; 
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 Se organizează anual ziua produselor 

agricole din Valea Nirajului în localitatea 

Gheorghe Doja; 

 

 Produsele agricole obţinute în fermele 

vegetale, şi mai ales în cele zootehnice, 

prezintă un nivel calitativ scăzut, 

determinat în parte de lipsa de 

conformitate cu normele europene; 

 Lipsesc produsele agro-alimentare 

traditionale, fabricate pe baza unor 

tehnologii noi;  

 Fragmentarea excesiva a proprietatii în 

agricultura;  

 Grad redus de asociere a fermierilor; 

 Numarul mare al exploatatiilor de 

subzistenta si semi-subzistenta; 

 Numarul redus al exploatatiilor 

comerciale; 

 Reducerea suprafeţelor de culturi 

tradiţionale care s-au adaptat integral 

condiţiilor climatice locale; 

 În industria alimentara se remarca înca un 

grad redus de specializare a 

întreprinderilor, o productivitate scazuta a 

muncii, un grad redus de utilizare a 

inovatiilor, un nivel tehnic 

necorespunzator, precum si 

neconformitate cu standardele comunitare; 

 Slaba dezvoltare a activităţii de marketing 

în domeniul agroalimentar 

 În sectorul agro-alimentar lipsesc 

certificările după sistemele internationale 

de management al calitatii produselor si 

de Analiza a Pericolelor si Punctelor 

Critice de Control (HACCP) 
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 Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru 

protecţia mediului în cadrul fermelor sau a 

unităţilor procesatoare; 

 Lipsa ideilor sau a tehnologiilor inovative 

în domeniul agricol sau agroalimentar.  

 Slaba dezvoltare a fermelor de semi-

subzistenţă (lipsă de capital,  tehnologie 

învechită, productivitate redusă, lipsă de 

cunoştinţe) 

 Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea 

tinerilor agricultori. 

 Lipsa unor mărci locale ; 

 Nu există investiţii cu capital străin în 

agricultură; 

 Capacitate de prelucrare, stocare şi 

frigorifică inexistentă; 

 În domeniul forestier maşinile de recoltare 

şi de transport sunt vechi cu efecte 

poluante asupra mediului.  

 Nedezvoltarea sau inexistenţa valorificării  

fructelor din pădure, a ciupercilor şi al 

plantelor medicinale; 

Activităţi economice secundare, terţiare: 

 Zonă atractivă din punct de vedere al 

investiţiilor datorită forţei de muncă ieftine 

şi atitudinii favorabile a autorităţilor publice 

locale faţă de investiţii noi; 

 Nivel tehnologic ridicat la unele ramuri 

industriale – industria farmaceutică, 

industria sticlei, produse stratificate din 

lemn; 

Activităţi economice secundare, terţiare: 

 Nu există la momentul actual nici o 

întreprindere cu peste 250 de salariaţi în 

Microregiunea Valea Nirajului; 

 Lipsa totală a întreprinderilor în domeniul 

dezvoltării cercetării şi a transferului de 

tehnologie; 

 Lipsa serviciilor de consiliere de 

specialitate pentru întreprinderi; 
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 Investiţii majore în industria produselor 

farmaceutice; (S.C Richter Gedeon S.A, S.C 

Vim Spectrum S.R.L.) 

 Densitatea crescută a firmelor în unele UAT - 

uri (Corunca, Livezeni) 

 Finalizarea construcţiei Parcului Industrial 

Mureş şi distanţa mică între parcul industrial 

şi microregiune (distanţa medie: 25 km); 

 Dorinţa puternică a oamenilor de a munci; 

Disciplină puternică în muncă; 

 Cooperare foarte slabă între cercetarea 

universitară şi sectorul economic; 

 Lipsa de competenţă a întreprinzătorilor în 

ceea ce priveşte dezvoltarea micro-

întreprinderilor 

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

cresterea competitivitatii întreprinderilor. 

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

marketingul în cadrul IMM-urilor.  

 Lipsa sau eficienţa scăzută a programelor 

de formare în domeniul dezvoltării 

afacerilor; 

 Migrarea forţei de muncă bine pregătite în 

străinătate sau spre  zone mai dezvoltate; 

 Numărul redus al femeilor întreprinzători 

sau manageri în cadrul întreprinderilor din 

microregiune. 

 Lipsa structurilor şi a programelor care ar 

încuraja afacerile orientate spre piata 

 Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea 

tinerilor 

 Baza tehnico-materială în unele ramuri ale 

industriei mici este învechită;  

 Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru 

protecţia mediului în cadrul 

întreprinderilor.  

 Prezenţa slabă a activitatilor 

mestesugaresti şi de artizanat tradiţionale,  

desfăşurate în cadrul unor întreprinderi 

mici.   

 Lipsa inovaţiei la nivelul întreprinderilor 

mici şi mijlocii.  



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             157 
   

 Lipsa programelor de sprijin pentru 

întreprinderi start-up  

 Capacitatea redusa a micro-intreprinderilor 

existente de a raspunde necesitatii de a 

furniza locuri de munca pentru populatia 

din spatiul rural; 

 

Comerţul şi sectorul de servicii: 

 Distanţa relativ redusă la marile 

supermarket-uri şi hypermarket-uri şi zonele 

limitrofe ale microregiunii (Real 

Hypermarket, Metro, Auchan, Baumax , etc. 

distanţa medie fiind 5-18 km) 

 Turism de afaceri în comunele Corunca şi  

Livezeni, comune favorizate de aşezarea în 

apropierea municipiului Târgu Mureş;  

Comerţul şi sectorul de servicii: 

 Comerţul cu amănuntul reprezintă cea mai 

mare pondere în economia locală (57%), 

acest sector reprezintă, în acelaşi timp şi 

cea mai mare instabilitate; 

 Ponderea redusă a investiţiilor străine; 

 

Turism: 

 Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot 

parcursul anului datorat peisajului montan, 

tradiţiilor, monumentelor  arhitecturale şi 

istorice;   

 Numărul ridicat al unităţilor turistice din 

microregiune; (în ultimii 10 ani numărul 

unităţilor a crescut cu 65%) 

 Se constată o varietate a tipurilor de turism 

practicate în formă incipientă: turismul de 

agrement şi odihnă, turismul cultural, 

turismul religios, turismul piscicol, turism 

ecvestru, cicloturismul şi agroturismul; 

 Existenţa ariei protejate Natura 2000, 

Turism: 

 Lipsa colaborării între unităţile tursitice 

din microregiune; 

 Lipsa unei reţele turistice funcţionale, lipsa  

programelor turistice sezoniale complete 

şi integrate pentru toate unităţile turistice 

din zonă 

 Inexistenţa centrelor de promovare 

turistică, 

 Lipsa reţelelor de cooperare; 

 Lipsa ofertelor turistice formate de-a 

lungul unor lanţuri de valori locale; 

 Durată redusă a şederii turiştilor în 

microregiune, datorită lipsei programelor 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             158 
   

monumente ale naturii, rarităţi ale florei, 

plante protejate; 

 Valori arhitecturale specifice microregiunii – 

monumete istorice cu valoare arhitecturală 

deosebită; 

 Valori imateriale locale specifice; 

 La câmpul cetăţii există cea mai mare 

păstrăvărie din ţară, iar reţetele tradiţionale 

pentru prepararea peştelui, tradiţiile legate 

de consumul de peşte reprezintă o valoare 

adăugată a serviciilor turistice bazate pe 

piscicultură; 

 Ospitalitatea locuitorilor; 

 Intenţiile ferme ale membrilor comunităţii în 

vederea iniţierii de mici afaceri în domeniul 

turistic (intenţii manifestate cu ocazia 

întâlnirilor cu cetăţenii)  

 

 

sau a serviciilor conexe; 

 Reţeaua unităţilor prestatoare de servicii 

agroturistice insuficient dezvoltate.  

 Prin activităţile turistice nu este 

valorificată moştenirea culturală, 

arhitecturală sau naturală locală.  

 Ofertele turistice nu se bazează pe 

caracterul local şi nu sunt specifice 

microregiunii.  

 Marketing tursitic slab dezvoltat, lipsa 

elementelor de informare şi publicitate (nu 

există materiale de informare scrise despre 

programele tursitice, nu există plăcuţe  

amplasate indicând existenţa obiectivelor 

de interes turistic) 

 Lipsa parteneriatelor între unităţile 

tusristice şi ONG-urile cu responsabilităţi 

în păstraresa tradiţiilor, protecţia mediului, 

etc.  

 Lipsa inovaţiei în procesul de dezvoltare a 

unităţilor turistice. 

 Lipsa desăvârşită a utilizării surselor de 

energie regenerabilă în desfasurararea  

activitatilor turistice; 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Activităţi economice primare: 

 Posibilitatea înfiinţării de grupuri de 

producători şi beneficierea de unele 

subvenţii; 

Activităţi economice primare: 

 Creşterea procentului de fond funciar 

neexploatat datorită scăderii rentabilităţii 

financiare în exploatarea agricolă; 
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 Posibilitatea pregătirii tehnice a fermierilor 

(introducerea de inovatii, difuzarea 

rezultatelor cercetarii si a gestionarii 

durabile a resurselor naturale, etc.); 

 Posibilităţile privind dezvoltarea capacităţii 

inovative pe tot parcursul proceselor de 

producţie 

 Îmbunatatirea cunostintelor privind 

conservarea şi recuperarea unor plante, 

culturi sau rase tradiţionale, specifice 

microregiunii 

 Posibilitatea diversificării activităţilor 

agricole; 

 Posibilitatea recuperării şi cultivarea unor 

culturi tradiţionale, specifice regiunii; 

 Sprijinirea dezvoltării fermelor de semi-

subzistenţă şi a primei instalări a şefilor de 

exploataţii tineri; 

 Sprijinirea investiţiilor în agricultură: 

construcţii, achiziţii de animale,  utilaje, 

etc.  

 Încurajarea parteneriatelor între ferme  şi 

instituţii de învăţământ sau de cercetare 

locale (Universitatea Sapientia, 

Universitatea Corvinus Budapesta din 

Miercurea Nirajului – Facultatea de 

Horticultură); 

 Introducerea de acţiuni, metode sau 

tehnologii inovative în microregiune în 

domeniul agricol; 

 Crearea unor parteneriate, structuri 

asociative între fermieri; 

 Neacordarea subvenţiilor pentru producători 

agricoli sau ferme; 

 Cadru legislativ nefavorabil, nestimulativ  

pentru  desfăşurarea activităţilor agricole. 

 Nerentabilitatea activităţilor agricole 

creează probleme economice şi sociale 

generale în microregiune; 

 Continua schimbare a condiţiilor climatice; 

 Înmulţirea produselor agro-alimentare 

ieftine pe piaţă, provenite din import; 

 Îmbătrânirea sefilor de exploatatii agricole 

în cazul în care nu se intervine pentru prima 

instalare a tinerilor fermieri; 

 Dispariţia desăvârştiă a produselor agro-

alimentare tradiţionale în cazul în care nu 

se intervine pentru promovarea şi 

asigurarea competitivităţii acestor produse; 

 Dispariţia definitivă a unor culturi 

tradiţionale, în cazul în care cultivarea lor 

nu este sprijinită; 

 Nesupravieţuirea unităţilor procesatoare 

locale în cazul în care acestea nu respectă 

standardele comunitare; 
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 Posibilitatea certificării unor produse agro-

alimentare locale specifice;     

 Dezvoltarea culturilor de legume specifice 

regiunii – reintroducerea în cunoştinţa 

publică a vechiului renume a Văii Nirajului 

de jos, legată de cultura morcovului „Ţara 

morcovului”;  

 Posibilitatea creării unei reţele de distribuţie 

şi valorificare directă a produselor agricole 

şi agro-alimentare la nivel microregional; 

 Înfiinţarea unor unităţi, procesatoare a 

produselor agroalimentare tradiţionale 

(murături tradiţionale în Valea Nirajului de 

jos, etc.); 

 Înfiinţarea de culturi ecologice; 

 Implementarea unor proiecte privind 

valorificarea directă a produselor de către 

producători, înfiinţarea unei  reţele de 

valorificare directă la nivel microregional; 

 Crearea unui “brand name” pentru 

produsele agroalimentare provenite din 

microregiune. 

Activităţi economice secundare, terţiare: 

 Construirea autostrăzii Bucureşti-Budapesta 

care va trece în apropierea microregiunii 

(15 km), precum şi construirea autostrăzii 

Transilvania – Moldova, care ar traversa 

microregiunea în proporţie de 70-80%, vor 

contribui la dezvoltarea pieţei produselor 

locale; 

 Accesarea fondurilor structurale pentru 

Activităţi economice secundare, terţiare: 

 Risc de scădere economică datorită crizei 

economice; 

 Sistem legislativ instabil, schimbarea 

sistemului de impozitare, etc. 

 Migrarea şi mai accentuată a forţei de 

muncă bine pregătite în străinătate datorită 

incapacităţii întreprinderilor din 
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finanţarea investiţiilor şi crearea unor 

infrastructuri „inteligente” – centru de 

transfer tehnologic, centru de afaceri, 

centru de incubaţie, etc.; 

 Crearea de parteneriate intre IMM-uri şi 

Camera de Comerţ pentru valorificarea 

potenţialului de dezvoltare a cercetării în 

domeniile productive. 

 Posibilitatea dezvoltării IMM-urilor locale 

în cadrul PNDR; 

 Posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor 

întreprinzătorilor în cadrul unor  relaţii de 

cooperare cu GAL-uri partenere din 

străinătate; 

 Posibilitatea dezvoltării şi promovării 

meşteşugurilor tradiţionale în cadrul 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 Posibilitatea pregătirii întreprinzătorilor 

tineri prin implementarea  PDL; 

  

microregiune de a acorda salarii atractive; 

 

 

 

Comerţul şi sectorul de servicii:  

 Dezvoltarea serviciilor locale prin 

PNDR/PDL (ex. servicii de furnizare de 

Internet) 

 Dezvoltarea unităţilor de producţie va 

contribui la relansarea sectorului comercial 

local. 

Comerţul şi sectorul de servicii: 

 Risc de scădere economică datorită crizei 

economice;  

 Sistem legislativ instabil, schimbarea 

sistemului de impozitare, etc. 
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Turismul: 

 Posibilitatea creării unei oferte turistice 

comune şi complexe pentru unităţile 

turistice din zonă care să acopere întregul 

sezon turistic; 

 Oportunitatea creării unui plan de 

marketing unitar de promovare turistică şi 

crearea identităţii unice a microregiunii; 

 Oportunitatea creării unei reţele turistice 

între unităţile prestatoare din microregiune; 

 Oportunitatea înfiinţării unui centru de 

informare turistică microregională în 

scopul promovarii şi prezentarii ofertelor 

turistice; 

 Oportunitatea dezvoltării de sisteme 

electronice locale de rezervare pentru 

structurile de primire turistică, conectate la 

sistemele regionale si nationale 

 Posibilitatea valorificării turistice a 

„Drumului sării”, care traversează 

microregiunea. Oportunitatea investitiilor 

legate de înfiintarea si amenajarea de trasee 

tematice în microregiune.    

 Dezvoltarea activităţilor turistice prin 

PNDR/PDL (construcţii, extinderi, 

infrastructură de agrement, investiţii în 

protecţia mediului); 

 Diversificarea activităţilor turistice prin 

punerea în valoare a moştenirii construite şi 

culturale, precum şi a biodiversităţii zonei; 

 Crearea unor oferte turistice de-a lungul 

Turismul: 

 Slabă capacitate de finanţare în realizarea de 

infrastructură de agrement (resurse 

insuficiente); 

 Diminuarea numărului de turişti pe fondul 

crizei economice. 
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unor lanţuri de valori din microregiune; 

 Oportunitatea creării unor parteneriate între 

unităţile turistice şi ONG-uri cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei 

mediului, a păstrării şi promovării tradiţilor 

locale în vederea punerii în valoare a 

moştenirii culturale sau naturale locale; 

 Oportunitatea refacerii în scop turistic a 

traseului de cale ferata cu ecartament 

îngust; 

 Posibilitatea realizării unor idei inovative în 

dezvoltarea activităţilor turistice; 

 Posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor 

întreprinzătorilor din sectorul turistic în 

cadrul unor  relaţii de cooperare cu GAL-

uri partenere din străinătate; 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Activităţi asociative, ONG: 

 Organizaţii civile active: există cel puţin o 

organizaţie civilă aproape în fiecare 

localitate; 

 Diversitatea de profil a ONG-urilor din 

zonă: culturale, de mediu, păstrarea 

tradiţiilor, sportive, agricole, etc. 

 Implicarea spontană a ONG-urilor în 

activităţile de animare a teritoriului în 

cadrul programului LEADER; 

 Intenţii ferme din partea ONG-urilor în 

vederea creării unor parteneriate cu 

administraţia publică locală sau sfera 

economică în vederea dezvoltării regiunii; 

 Activităţi intense desfăşurate de ONG-uri în 

vederea conservării obiceiurilor şi a 

tradiţiilor populare. (sunt numeroase ONG-

uri în cadrul cărora funcţionează grupuri de 

dansuri populare, formaţii de muzică 

populară, ex: formaţiunea „Bekecs”, 

formaţiunea „Kincses”, formaţiunea 

„Forrás”, etc. ) 

 Activităţi intense desfăşurate de ONG-uri cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei 

mediului (ex. Asociaţia Focus Eco Center – 

reabilitare zone umede în Valea Nirajului; 

Asociaţia Milvus Group – delimitarea zonei 

Natura 2000 în Valea Nirajului şi 

implementarea proiectului Life – 

conservarea acvilei ţipătoare mici) 

Activităţi asociative, ONG: 

 Majoritatea ONG-urilor nu se implică în 

luarea deciziilor la nivel local; 

 Nu există colaborare între ONG-urile locale; 

 Majoritatea ONG-urilor nu au sedii 

funcţionale, nu dispun de fonduri de 

funcţionare şi majoritatea nu au nici un 

angajat, activitatea bezându-se strict pe 

voluntariat; 

 Activitatea ONG-urilor cu responsabilităţi în 

domeniul păstrării tradiţiilor este îngreunată 

de lipsa dotărilor necesare. Grupurile de 

dansuri populare nu au costume populare şi 

instrumente de muzică, necesare activităţii 

de bază.  

 Capacitatea redusă a asociaţiilor şi 

fundaţiilor de promovare şi susţinere a 

artiştilor populari şi a culturii populare 

datorită lipsei fondurilor. 

 Inexistenţa parteneriatelor public-private 

(UAT-ONG) în vederea dezvoltării 

serviciilor locale.  
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 Activităţi intense bazate pe voluntariat; 

Organizare instituţională: 

 Există în fiecare localitate şcoală primară; 

 În majoritatea localităţilor există şcoli 

generale (făcând excepţie câteva localităţi 

cu număr redus de elevi); 

 Existenţa Centrelor de documentare 

informatizată la unele dintre şcolile generale 

din microregiune ( 3 şcoli) 

 Cresterea investitiilor destinate reabilitarii 

unităţilor scolare; 

 Existenţa unor centre de tineret sau centre 

culturale multifuncţionale model (Casa de 

tineret Corunca, Teatrul Şură din 

Călugăreni) 

 Există două centre medicale pentru persoane 

vârstnice, înfiinţate prin Programul Phare, la 

Miercurea Nirajului şi la Măgherani; 

 Există importante colecţii de costume, 

unelte, obiecte de uz casnic vechi, 

depozitate temporar în căminele culturale.  

 Personal calificat în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

 Primării în general bine dotate cu 

echipamente IT, acces bun la servicii de 

telefonie fixă, mobilă, Internet; 

 Iniţiative intense din partea consiliilor locale 

de a dezvolta comunele; 

 Fiecare comună este membru în Asociaţia 

Microregiunea Valea Nirajului – 

Nyaradmente 

Organizare instituţională: 

 Lipsa serviciilor sanitare din localităţile 

arondate centrelor de comune; 

 Mobilitatea cadrelor didactice; 

 Dotări necorespunzătoare sau insuficiente cu 

tehnologii, echipamente, şi chiar clădiri 

pentru organizarea cursurilor (în unele 

cazuri); 

 Necorelarea ofertei educaţionale cu nevoile 

de pe piaţa muncii; 

 Subfinanţarea unor unităţi de învăţământ, 

mai ales din localităţile arondate (izolate); 

 Deşi la nivel instituţional există 

infrastructură socială de bază, în multe 

localităţi lipsesc serviciile moderne de 

îngrijire la domiciliu;  

 Centrele medico-sociale nu sunt accesibile 

pentru toate persoanele vârstnice (lipsă de 

locuri). 

 Casele de cultură sunt degradate, lipsesc 

dotările minimale pentru funcţionarea lor, 

lipsesc în mod desăvârşit dotările de 

specialitate (costume populare, instrumente 

muzicale, echipamente de sonorizare şi 

lumini, etc.) 

 Centrele culturale (altele decât casele de 

cultură) existente nu sunt dotate; 

 Nu există muzee ale satului, centre 

multifuncţionale în care să funcţioneze 

ateliere pentru promovarea meşteşugurilor 
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 Consiliile locale sunt membre în mai multe 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

pentru gestionarea unor servicii comunale 

(ADI Ecolect Mureş - deşeuri, Asociaţia 

Aquainvest – apă/apă uzată); 

 Autorităţile publice locale au relaţii 

intercomunitare dezvoltate (relaţii frăţeşti cu 

localităţi din străinătate); 

 Personal calificat angajat în domeniul 

educaţiei şi formării, în număr suficient 

pentru a acomoda cererea de servicii 

educaţionale la toate nivelurile;  

 Învăţământ superior accesibil şi în 

microregiune: Universitatea „Sapientia” din 

comuna Corunca şi Universitatea 

„Corvinus” din Miercurea Nirajului; 

 La nivelul educaţiei preşcolare: număr 

echilibrat a grădiniţelor cu program normal 

în fiecare localitate; 

tradiţionale; 

 Nu există infrastructură pentru promovarea 

unor activităţi tradiţionale (ex. viticultură, 

etc.) 

 Nu există pentru spaţii speciale în vederea 

promovării valorilor  referitoare la cultura 

vinului sau alte îndeletniciri străvechi. (ex. 

cramă de prezentare) 

 Starea degradată a sediilor administrative au 

o influenţă negativă asupra imaginii 

centrelor localităţilor; 

 Nu sunt folosite sursele de energie 

alternativă în cazul instituţiilor publice; 

 Lipsesc soluţiile inovative în ceea ce 

priveşte dezvoltarea serviciilor publice de 

bază.  

 

 

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI 

INSTITUŢIONALĂ 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Activităţi asociative, ONG: 

 Formarea unor parteneriate public private în 

jurul unor iniţiative sau proiecte; 

 Oportunitatea sprijinirii iniţiativelor din 

sfera ONG şi a activităţilor bazate pe 

voluntariat având ca scop conservarea 

valorilor populare locale; 

Activităţi asociative, ONG: 

 Scăderea sau lipsa totală a sprijinului acordat 

de către întreprinzători ONG-urilor 

(sponsorizări, etc.).  

 Scăderea intensităţii iniţiativelor civile şi a 

voluntariatului datorită sărăciei; 
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 Oportunitatea sprijinirii activităţii ONG-

urilor care derulează proiecte privind 

conservarea biodiversităţii; 

Organizare instituţională: 

 Obţinere de finanţări nerambursabile pentru 

implementarea unor proiecte privind 

dezvoltarea capacităţii administrative ale 

autorităţilor publice locale (cursuri de 

formare pentru personal, sisteme integrate 

de management, etc.); 

 Introducerea treptată a procedurilor şi 

mecanismelor de E-guvernare locală; 

 Organizarea activităţilor extra curriculare în 

şcoli, de tip afterschool, etc.; 

 Oportunitatea reabilitării inovative a caselor 

de cultură şi dotarea lor cu echipamente de 

specialitate necesare derulării activităţilor 

multiple, respectiv în vederea asigurării 

accesului la evenimentele cultural-artistice a  

comunităţii locale; 

 Oportunitatea reabilitării integrate şi 

inovative a clădirilor publice din centrul 

localităţilor  în vederea  creării unor spaţii 

publice moderne şi demne pentru localitate. 

 Investitii în sisteme de producere si furnizare 

de energie din surse regenerabile pentru 

instituţiile publice; 

 Oportunitatea înfiinţării unor muzee ale 

satului, centre multifuncţionale pentru 

înfiinţarea de ateliere pentru promovarea 

meşteşugurilor tradiţionale (organizarea de 

Organizare instituţională: 

 Desfiinţarea unităţilor medicale din 

comunele mici datorită nerentabilităţii 

economice; 

 Dacă se menţine creşterea permanentă a 

populaţiei cu vârsta de peste 60 de ani, se 

aşteaptă la creşterea solicitărilor în ceea ce 

priveşte serviciile medico-sociale pentru 

vârstnici, acest sector nefăcând faţă nici în 

prezent nevoilor. 

 Desfiinţarea şcolilor generale în localităţile 

mai izolate, datorită lipsei fondurilor 

necesare funcţionării; 

 Neobţinerea fondurilor necesare reabilitării 

şi/sau a dotării instituţiilor culturale va duce 

la incapacitatea totală a acestor instituţii de 

a mai furniza servicii culturale minimale; 
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şcoli de meşteşugărit, etc.), amenajarea 

bucătăriei satului, etc. 

 Oportunitatea sprijinirii creării unor 

parteneriate între ONG-urile care derulează 

proiecte privind conservarea biodiversităţii 

sau promovarea valorilor imateriale locale 

şi administraţia publică locală în vederea 

implementării unor proiecte integrate de 

reabilitare  inovativă a comunelor; 
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PARTEA A III – A: PRIORITĂŢI 

 

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul respectiv şi pe baza 

analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) au fost stabilite principalele priorităţi în 

legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie 

din teritoriu şi au fost elaborate mai multe scenarii alternative. 

Conform schemei nr. 1 au fost stabilite, obiectivele operaţionale ce se urmăresc a fi realizate în 

cadrul fiecărui proiect prioritar stabilit, precum şi măsurile din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR) 2007 – 2013 în care acţiunile proiectului se regăsesc. 

 

Viziune despre viitor 

Viziunea de viitor al microregiunii Valea Nirajului, pentru perioada de până la 2013 s-a definit 

prin implicarea tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a  planului de dezvoltare locală, 

utilizând astfel abordarea LEADER “de jos în sus”, plasând în centrul documentului dezvoltarea 

integrată şi sustenabilă din punct de vedere social şi al protecţiei mediului, şi bazată pe dinamismul 

economic caracteristic microregiunii Valea Nirajului.     

VIZIUNE 

Până la sfârşitul perioadei de planificare microregiunea Valea Nirajului va  deveni un spaţiu 

economic atractiv, o regiune economică competitivă la nivel european, bazându-se pe resursele 

materiale şi imateriale locale şi pe capacităţile de organizare a vieţii economice. 

 

MISIUNE 

Misiunea GAL Microregiunea Valea Nirajului este: Parteneriat şi cooperare pentru crearea 

condiţiilor dezvoltării economice şi sociale sustenabile în Valea Nirajului, bazată pe resursele şi 

posibilităţile regiunii şi pe posibilităţile oferite de mediul înconjurător în vederea creşterii calităţii 

vieţii a locuitorilor microregiunii. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC MAJOR 

Creşterea economică mai accelerată a microregiunii, bazată pe resursele valorile şi caracteristicile 

specifice locale, reabilitarea inovativă a localităţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în regiune 
păstrând tradiţiile, obiceiurile, valorile şi caracteristicile specifice locale, asigurând membrilor 

comunităţii posibilitatea de a trăi într-un mediu curat, prosper şi competitiv. 
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OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Cresterea competitivitatii 

sectorului agricol, silvic şi agro-

alimentar prin cooperare la nivel 

local şi prin utilizarea inovativă 

a resurselor locale 

Dezvoltarea durabila a 

economiei rurale prin 

încurajarea activitatilor non-

agricole şi turistice 

Îmbunatatirea conditiilor de 

viata pentru populatie, 

protejarea mostenirii culturale si 

naturale locale prin metode 

inovative şi cooperare locală  

 

PRIORITĂŢI 

 

Priorităţile în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a Microregiunii Valea Nirajului au 

fost identificate şi stabilite  în urma consultării cu toţi partenerii (publici, privaţi şi ONG) din 

microregiune, precum şi pe baza analizei diagnostic. Aceste priorităţi sunt următoarele: 

 

1. Creşterea 

competitivităţii 

produselor 
agricole 

 

2.Dezvoltarea  
competitivităţii 

şi diversificarea  

economiei 
locale 

3.Dezvoltarea 
durabilă a 

turismului bazat 
pe resursele 
naturale şi 

valorile culturale 
locale 

4.Reabilitarea 
inovativă a 

localităţilor, 

punerea în valoare 
a moştenirii 

culturale locale şi a 

valorilor naturale 

5.Implementarea 
proiectelor de 

cooperare 

MĂSURI 

Măsura 
111 Formare 
profesionala 
(training), 

informare si 
difuzare de 
cunoştinţe 

Măsura 
112 

Instalarea 
tinerilor 
fermieri 

Măsura 
121 

Modernizarea 
exploatatiilor 

agricole 

Măsura 
123 

Cresterea 
valorii 

adaugate a 
produselor 
agricole si 
forestiere 

 

Măsura 
311  

Asigurarea 
formarii  
agentilor 

economici 
din 

domeniile 
care intra 

sub 
incidenta 
Măsurii 

312 şi 

Măsurii 

313; 

Măsura 
312 

Sprijin 
pentru 

crearea si 
dezvoltarea 
de micro-

întreprinderi 

Măsura 
313 

Încurajarea 
activitatilor 

turistice 

Măsura 
322 

Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 
îmbunatatirea 
serviciilor de 
baza pentru 
economia si 

populatia 
rurala si 

punerea în 
valoare a 
mostenirii 

rurale 
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Schema nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Creşterea 

competitivităţii 

produselor 
agricole 

 PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI 

Îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si 
industria alimentara, în special pentru tineri fermieri de semi-subzistenţă 

112 

Instalarea 
tinerilor fermieri 

121 

Modernizarea 
exploatatiilor 

agricole 

123 

Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor 
agricole si 
forestiere 

111   

  Formare 
profesionala 
(training), 

informare si 
difuzare de 
cunostinte 

Pregatire generala în special a tinerilor fermieri pentru managementul fermelor, respectarea conditiilor 
de eco-conditionalitate, probleme de mediu şi tehnologie IT 

Transfer de cunoştinţe privind conservarea şi recuperarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale, 

specifice microregiunii, prin metode inovative şi prin crearea unor parteneriate în acest sens 

Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de 
exploatatii în special pe ferme de semi-subzistenţă si încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investitii, inovaţii locale şi de a încheia parteneriate cu instituţii de învăţământ de specialitate.  

Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor 
inclusiv cele pentru protecţia mediului, şi promovarea obţinerii unor produse locale tradiţionale 

specifice 

Sprijin pentru investitii vizând îmbunatatirea procesarii si marketingului produselor agricole si 
forestiere şi respectarea condiţiilor de protecţia mediului pe parcursul întregului proces tehnologic 

Sprijinirea inovaţiei şi a creării de mărci locale, specifice microregiunii, promovate în special de către 

tineri întreprinzători 

Promovarea inovaţiei la nivel local de către tineri fermieri şi crearea de parteneriate cu instituţii de 

învăţământ în special de către ferme de semi-subzistenţă 

Sprijinirea recuperării şi conservarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii 



   

 

 

                                                               Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                                            172 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea  
competitivităţii 

şi diversificarea  

economiei 
locale 

Îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru activităţile non-agricole şi 

turistice a întreprinzătorilor tineri, prin metode inovative şi prin crearea unor parteneriate în acest sens 

 

 

 

312 

Sprijin pentru 
crearea si 

dezvoltarea de 
micro-

întreprinderi 

 

311 

Asigurarea 
formării  
agenţilor 

economici din 
domeniile care 

intră sub 
incidenţa 

Măsurii 312 şi 

Măsurii 313 

 

Dobândirea de competenţe în vederea înfiinţării de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor 
existente în sectorul non-agricol şi turistic de către tineri, în special femei 

Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spatiul 
rural 

Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei 

Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale şi sprijinirea inovaţiei 

Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura 

 

 PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI 

Constientizarea întreprinzărtorilor privind problemele generale de mediu în sectoarele din care provin 

în scopul îmbunatatirii protectiei mediului, aptitudini noi în domeniul tehnologiei informationale si de 
comunicare (IT) 

Sprijinirea ideilor inovative în procesul de dezvoltare a micro-întreprinderilor şi promovarea 

investiţiilor pentru protecţia mediului pe tot parcursul proceselor tehnologice 
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3. Dezvoltarea 
durabilă a 

turismului 
bazat pe 
resursele 
naturale şi 

valorile 
culturale locale 

 

Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistică la scara mica prin metode inovative, 

respectând condiţiile de protecţia  mediului prin investiţii în acest scop 

 

 

313 

Încurajarea 
activitatilor 

turistice 

 

 

 PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI 

 

Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica prin cooperarea între sfera guvernamentală 

locală şi civilă. 

 

 

Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic 
(Natura 2000), punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial local prin crearea unor 

parteneriate între operatori tursitici şi ONG-uri 

 

Încurajarea iniţiativelor de afaceri ale tinerilor din microregiune în domeniul turistic, asigurarea de 

venituri alternative în special pentru femei tinere 
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4. Renovarea, 
dezvoltarea 
satelor, 
îmbunatatirea 
serviciilor de 
baza pentru 
economia si 
populatia 
rurala si 
punerea în 
valoare a 
mostenirii 
rurale 

 

Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala  
 

 

322 

Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 
îmbunatatirea 
serviciilor de 
baza pentru 
economia şi 

populatia rurală 
si punerea în 

valoare a 
mostenirii rurale 

 

 

 PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI 

 

Cresterea numarului de sate renovate, respectând principiile dezvoltării durabile şi a protecţiei 

mediului. 

 

 

Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite şi reabilitate prin soluţii 

inovative şi prin diferitre tipuri de cooperări între actorii locali. 

 

 

5. 
Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 

 

 

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare. 

 

421 

Implementarea 
proiectelor de 

cooperare 
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PARTEA A IV – A: MĂSURA 

Anexa nr. 2 

       Prioritatea 1 Creşterea competitivităţii produselor agricole 

Măsura 

111 Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunoştinţe  

(pentru sectorul agricol, silvic si alimentar) 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general 

- Îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, 

prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte, tinere care activeaza în sectoarele 

mentionate. 

Obiective specifice  

- Dobândirea de informatii si cunostinte relevante de către tineri fermieri, care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si 

forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si 

comercializare pentru produsele agricole si forestiere prin metode inovative, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si 

reducerea somajului în microregiune. 

- Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activitati forestiere pentru 

practicarea unui management durabil al padurilor în vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii 

eficiente a produselor padurii. 

Obiective operationale 

Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la: 

a) Îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara, în 

special pentru tineri fermieri de semi-subzistenţă; 
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b) Pregatire generala în special a tinerilor fermieri pentru managementul şi administrarea fermelor; 

c) Respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei 

fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ; 

d) Constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul 

îmbunatatirii protectiei mediului; 

e) Educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea asigurarii gospodaririi durabile a 

padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri; 

f) Informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT). 

g) Transfer de cunoştinţe privind conservarea şi recuperarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale, specifice microregiunii,  înfiinţarea 

de culturi tradiţionale, precum şi obţinerea unor produse agricole sau agro-alimentare tradiţionale prin metode inovative şi prin crearea 

unor parteneriate în acest sens;  

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte accelerarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor agricole, respectând  cerintele de 

ecoconditionalitate şi de protecţia mediului prin îmbunatatirea cunostintelor tehnice, economice şi de protecţia mediului,  specifice 

pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara.  Una dintre cele mai evidente cauze ale necompetitivităţii sectorului agricol şi 

forestier este nivelul scăzut de instruire a celor implicaţi în aceste sectoare. Scopul urmărit prin implementarea Planului de Dezvoltare 

Locală este formarea profesională a adulţilor din sectorul agricol şi forestier în contextul legat de cresterea competitivitatii si 

diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a 

sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piata, a 

cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a 

terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile, toate 

aceste obiective fiind identificate prioritar în cadrul Planului de Dezvoltare Locală. Se urmăreşte, de asemenea, transferul de cunoştinţe 

privind tehnologiile, metodele şi ideile care sunt inovative la nivelul microregiunii Valea Nirajului, precum şi crearea unor parteneriate 
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locale în acest sens, astfel prezentarea unor modele  sau proiecte reuşite ar facilita în mod evident implementarea unor astfel de 

tehnologii sau idei în microregiune.   

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu perioade diferentiate de pregatire, în 

functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala în vederea îmbunatatirii 

si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea 

de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc. 

Se va avea în vedere prezentarea unor proiecte de succes, proiecte model implementate, organizarea de vizite de teren în cadrul 

cursurilor de formare, scopul lor fiind prezentarea unor metode şi idei inovative.  

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru 

dezvoltare rurala.    

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu: 

a) Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de 

conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în 

agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor; 

c) Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a 

resurselor naturale etc.); 

e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

f) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar; 
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g) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu întretinerea si ameliorarea 

peisajului, respectiv cu protectia mediului. 

h) Îmbunatatirea cunostintelor privind conservarea şi recuperarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale, specifice microregiunii,  

înfiinţarea de culturi tradiţionale, precum şi obţinerea unor produse agricole sau agro-alimentare tradiţionale;  

i) Dezvoltarea capacităţii inovative pe tot parcursul proceselor de producţie 

j) Activitate obligatorie: Se vor organiza vizite de teren în cadrul cursurilor de formare, scopul lor fiind prezentarea unor metode şi 

idei inovative în microregiune. Se vor încheia acorduri de parteneriat cu una sau mai multe o ferme în vederea efectuării vizitelor pe 

teren.  

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expozitii, proiecte de succes, 

evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni 

de schimb de experienta, cunoaşterea unor tehnologii sau metode inovative aplicate, organizarea de expoziţii şi târguri în microregiune în 

vederea promovării  produselor locale, etc. 

Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva. 

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

În microregiunea Valea Nirajului din totalul populaţiei active doar un procent de 6% are studii superioare. Cea mai mare parte a 

populaţiei active are studii gimnaziale, un procent de 34%, urmată de o categorie care a absolvit doar învăţământul primar, 5.583 

persoane, reprezentând 25% din populaţia activă. Datorită faptului că în anii 1970- 1990 un mare accent sa pus pe şcolile profesionale şi 

de ucenici se poate observa un număr destul de ridicat de persoane care au terminat această formă de învăţământ, respectiv 17%, un 

număr de 3.745 de persoane. 220 de persoane au terminat şcoală postliceală şi de maiştrii, iar un procent de 8% din populaţia activă nu a 

absolvit nici o formă de învăţământ. Este de constatat faptul că marea majoritate a celor care nu au absolvit nici o formă de învăţământ 

sunt încadraţi în agricultură, restul persoanelor încadrate în acest sector având în general studii primare şi gimnaziale. Numărul 

persoanelor din acest sector cu studii de specialitate în domeniul agricol sau forestier este foarte redus. Marea majoritate a persoanelor cu 

studii superioare din aceste sectoare a absolvit facultatea de horticultură în cadrul Universităţii Corvinus din oraşul Miercurea Nirajului.  
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Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare în contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si 

activitatilor din agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si 

comercializare, de încurajarea afacerilor orientate spre piata, aplicarea de tehnologii si practici inovative, prietenoase mediului si de 

utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor sa 

fie extinse si la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au legatura cu agricultura, industria alimentara si silvicultura. 

Activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor capătă o importanţă deosebită în zonele în care celelalte 

activităţi generatoare de venit (industrie, servicii, etc) au o pondere redusă în comparaţie cu activităţile agricole,  şi unde continuarea 

activitatii agricole contribuie semnificativ la mentinerea viabilitatii spatiului rural. 

Sprijinul acordat prin aceasta masura va facilita accesul la alte masuri din Planul de Dezvoltare Locală  în special Măsura 112 – 

Instalarea tinerilor fermieri. Accesul la masura de instalare a tinerilor fermieri este conditionat de dovedirea de competente profesionale, 

ce pot fi obtinute si prin participarea potentialilor beneficiari la cursurile finantate prin aceasta masura. 

Îmbunatatirea cunostintelor tehnice, economice şi de protecţia mediului ale persoanelor din sectorul agricol, silvic si a industriei 

alimentare va contribui la cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare 

si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, aplicarea unor metode 

şi tehnologii inovative, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului în microregiune. 

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat cu sprijinul acordat prin următoarele măsuri din PNDR: 

- 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.  

 Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate completa următoarele măsuri din PNDR: 

- 112 "Instalarea tinerilor fermieri” 

- 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”,  
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- 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 

- 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători",  

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

În vederea realizării scopului măsurii se recomandă dezvoltarea activităţilor agricole prin Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.  

Articole care stau labaza masurii:  

Articolul 20 (a) (i) si 21 din Regulamentul (CE) Nr. 1698/2005. 

Beneficiari : 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si 

industriei agro-alimentare. 

Beneficiarii directi: 

- Pt. componenta 1) Furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, entitati publice sau private 

care activeaza în domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate si de selectie. 

- Pt. componenta 2) Asociaţii agricole legal constituite, societăţi cooperative agricole sau de valorificare, grupuri de producători, ONG-

uri din domeniul agricol. 

Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

Persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii si industriei agro-alimentare. 

Numărul estimativ al beneficiarilor:  

- Beneficiari direcţi: 2 

- Participanţi la cursuri: 40 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
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- Onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Diurne pentru cursanti (cazare si masa); 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice si consumabile; 

- Materiale informative; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala; 

- Închirierea de spaţii şi aparatură necesară organizării de târguri şi expoziţii  

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala şi de informare si difuzare de cunostinte. 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 %, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 

1698/2005. 

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitatile sprijinite prin această masura. 

Criterii de selecţie locală 

Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma aplicarii unor criterii de selectie 

pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita 

pentru implementarea proiectului, etc.); 

- Planificarea activitatilor; 

- Oferta financiară.Deviz financiar – detalierea devizului financiar explicativ 



   

 

 

                                                               Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                                            182 
   

- Oferta tehnică a furnizoruluiProiectul solicitantului prevede acţiuni exemplare de protecţia mediului/dezvoltare durabilă: 

se foloseşte hârtie reciclată pentru suport de cursuri, materiale consumabile reciclate, etc.  

- Furnizorul propune mai mult de un partener în vederea efectuării vizitelor de teren  

Criterii de prioritizare pentru participantii la activitatile de formare profesionala în domeniul agricol 

În caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate în functie de tematica instruirii, pe baza carora furnizorii de 

formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate daca numarul 

beneficiarilor finali identificati este mai mare decât cel prevazut initial în caietul de sarcini.În cazul în care numărul beneficiarilor finali 

identificați este mai mare decât cel prevăzut inițial conform PDL, solicitantul va selecta beneficiarii finali, luând în considerare 

următoarele criterii funcție de tematica instruirii: 

Urmatoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

- sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani; 

- sa fie fermier de semi-subzistenta; 

- sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare; 

- sa aiba un proiect de investitii; 

- sa aiba ferma amplasata într-o zona defavorizata; 

- sa aiba un nivel scazut de educatie. 

- sa fie beneficiari ai Măsurilor 112 – Instalarea tinerilor fermieri, 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole sau 123 -  

Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere  din cadrul PDL sau beneficiar ai altor masuri din Axele I 

si II din PNDR; 

În domeniile forestier si al industriei alimentare, participantii la instruire vor fi selectati pe baza principiului „primul venit - 

primul servit”. 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

2 14.000 € 28.000 € 22.400 € 5.600 € 0 € 

 60.011 lei 120.022 lei 96.018 lei 24.004 lei 0 lei 

 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin: 

- Alte fonduri europene: POS DRU 

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului: cursuri de formare în domeniul agricol şi agroalimentar 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

 
 
 
 
 
 
Realizare 

Numar participanti:  
 numar de participanti la activitati de formare profesionala 
 numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte 

din care: 
 femei  
 tineri sub 40 de ani 

120 
40 
80 
 

55 
90 

Tipul participantilor: 
 activi în agricultura  
 activi în industria alimentara  
 activi în silvicultura  
Numar total de zile realizate de toti participantii (o zi echivaleaza cu 8 ore) 
 de pregatire profesionala  
 de informare si difuzare de cunostinte  

 
85 
20 
15 
40 
240 
80 
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Număr parteneriate create între furnizorii serviciilor de formare şi ferme de exploataţie 2 
Rezultat Numar de participanti:  

 care au terminat cu succes formarea profesionala  
 care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare de cunostinte 
din care: 
 femei  
 tineri sub 40 de ani  
Tipul participantilor: 
 activi în agricultura  
 activi în industria alimentara  
 activi în silvicultura  

120 
32 
64 
 

45 
75 
 

68 
16 
12 

Impact Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 
cu 8% 

 

Indicatori aditionali 

Tip de indicator  Indicator 
Ţinta 

2007 - 2013 

 

 

 

 

Realizare 

Numar de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs un modul 
de formare profesionala sau au participat la actiuni de informare. 

4 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind 
protectia mediului. 

16 

Numar de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru masura 
112 ”Instalarea tinerilor fermieri” 

22 

Numar de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind noi 
tehnologii informationale, introducerea de inovatii etc. 

18 

Numar de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 
privind diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii 
productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura 
bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea 
fertilizantilor si amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele 
Uniunii Europene. 

 

20 
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Prioritatea 1. Creşterea competitivităţii produselor agricole  

Măsura 

112 Instalarea tinerilor fermieri 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general 

- Îmbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de 

modernizare, inovaţie si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de 

munca; 

- Îmbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active 

ocupate în agricultura. 

Obiective specifice      

- Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri; 

- Folosirea de idei şi metode inovative de către tinerii fermieri; 

- Îmbunătăţirea calităţii producţiei prin cooperarea cu instituţiile de învăţământ locale de specialitate; 

Obiective operaţionale 

- Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii în special pe ferme de 

semi-subzistenţă si încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii, inovaţii locale şi de a încheia parteneriate cu instituţii de 

învăţământ de specialitate.  

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi 

animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. 

Se va avea în vedere îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin cresterea numarului de tineri agricultori 

care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii, fara cresterea populatiei active ocupate în agricultura, necesitate 
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bine identificată în cadrul Planului de Dezvoltare Locală. Tendinţa de îmbătânire a şefilor exploataţiilor agricole pune în pericol 

activitatea agricola viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului si traditiilor satelor din Valea Nirajului. Scopul urmărit prin 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală este îmbunatatirea managementului şi a performanţelor generale ale exploatatiei agricole 

prin cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii şi astfel 

transformarea unui numar mare de ferme conduse de fermieri cu vârstă înaintată  în exploatatii agricole viabile, iar faptul că tinerii 

fermieri vor promova ideile inovative în activitatea fermei, reprezintă o valoare adăugată în cadrul acestor proiecte, fiind în concordanţă 

cu principiile de bază ale abordării LEADER.   

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Prin această măsură se urmăreşte: 

1. Îmbunatatirea managementului exploatatiei agricole; 

2. Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 

3. Adaptarea productiei la cerintele pietei; 

4. Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-conditionalitate, de protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-

veterinare.    

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

Dezvoltarea activităţilor exploataţiilor agricole prin metode inovative, în vederea îmbunătăţirii performanţelor generale şi a 

managementului general în cadrul exploataţiei prin investiţii în clădiri, utilaje, achiziţii de terenuri şi alte activităţi investiţionale.  

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

Potrivit datelor statistice prezentate în cadrul Cap. II.2.1.6.  - Economia locală, un procent relativ mare de tineri sunt ocupati în 

agricultura. Aceasta situatie este cauzata de faptul ca, neavând alte surse de venit, tinerii din mediul rural ramân în comunitatile din care 

fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor activitati agricole. Cu toate că agricultură ocupă un loc foarte important în microregiune, 

numărul salariaţilor din acest sector este foarte mic, reprezentând doar 3% din personalul salariat. Acesta se datorează faptului că marea 

majoritate a persoanelor care lucrează în agricultură nu au calitatea de salariat. 
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Analizând structura de vârsta a managementului în cadrul exploatatiilor agricole individuale mai mari de 1 UDE, se constata ca o 

pondere foarte mare de 69% o reprezinta sefii de exploatatii cu vârsta de 55 de ani si peste, comparativ cu ponderea celor cu vârsta între 

35 si 55 de ani de 25% si a tinerilor sub 35 de ani de numai 6%. 

Tendinta de îmbatrânire a sefilor de exploatatii se observa si în cadrul exploatatiilor cu personalitate juridica.  

Având în vedere ca segmentul de vârsta cuprins între 40 si 55 de ani detine în prezent o pondere foarte mare, fara luarea unor masuri 

de întinerire, ponderea sefilor de exploatatie cu vârsta de peste 65 de ani va creste semnificativ în perioada urmatoare, riscând sa puna în 

pericol activitatea agricola viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului si traditiilor din Valea Nirajului. 

Reînnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect îmbunatatirea 

competitivitatii acestuia, precum si rezolvarea unor probleme sociale izvorâte din rata ridicată de şomaj a tinerilor sub 35 de ani din 

microregiune 

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din PDL/PNDR: 

- 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”   

- 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” 

- 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 

- 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.  

- 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.  

 Articole care stau labaza masurii:  

Articolul 20 a (ii) si Art.22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 

Articolul 13 si Anexa II punctul 5.3.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006. 
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Tinerii fermieri care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura sunt obligati sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, 

cursuri de formare profesionala prin masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din 

domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc. 

Beneficiari : 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:  

- Persoana fizică  

- Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

• individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

• ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;  

- Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate în termen de 

30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de finanţare.  

Definirea beneficiarilor 

Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta masura, se acorda fermierilor care îndeplinesc la momentul solicitarii sprijinului 

urmatoarele conditii: 

a) Au vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatiile agricole, ca si conducatori (sefi) ai exploatatiei; 

b) Detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. 

c) Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei, 

d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma 

familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 
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- absolvent de liceu sau de scoala profesionala/scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol; 

- absolvent de liceu care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în 

domeniul agricol. 

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data. 

Nu se acorda sprijin prin aceasta masura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arenda/concesionare încheiate în 

nume propriu, cu exceptia sotului sau sotiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar daca ambii soti 

îndeplinesc conditiile prevazute în masura. 

Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

- Persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuale, Societăţi cu răspundere limitată 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 2211 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

  * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul 

acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel: 

-  construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru 

protecţia mediului;  

- achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, 

echipamente şi software specializate;  

- achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  

- plantarea şi replantarea plantelor perene;  

- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

Finanţare : 
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- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 % 

Sprijinul pentru instalare este de 10.00012.000 Euro/proiect pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste 

această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crește cu 4.000 Euro /1 UDE, dar nu va depăși 40.000 Euro/exploatație. 

Criterii de selecţie locală: 

- beneficiarul măsurii detine o ferma de semi-subzistenta; 

- detine o exploatatie agricola într-o zona defavorizata; 

- are în proprietate exploatatia agricola ; 

- face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare; 

- acceseaza o masura de agromediu. 

- Proiecte prin care se creează parteneriate formate între fermieri şi instituţii de învăţământ sau de cercetare locale 

(Universitatea Sapientia, Universitatea Corvinus Budapesta din Miercurea Nirajului – Facultatea de Horticultură), în 

vederea îmbunătăţirii producţiei agricole, respectiv a valorificării inovaţiei tehnologice sau a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice. (Toate bunurile achiziţionate prin proiect vor constitui proprietatea beneficiarului, partenerul contribuie la 

implementarea proiectului cu expertiză de specialitate în domeniul agricol sau tehnologic) 

- proiecte care prevăd recuperarea şi conservarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii; 

(lista privind  plantele, culturile sau rasele tradiţionale, specifice microregiunii se va ataşa cererii de proiecte) 

- cel puţin 10% din totalul fondurilor investite acoperă investiţii pentru protecţia mediului la nivel de fermă (acest lucru 

trebuie să fie prevăzut în planul de afaceri)  

- proiecte care prevăd acţiuni, metode sau tehnologii inovative în microregiune     

Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  
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22 10.00020.000 € 220.000 € 176.000 € 44.000 € 0 € 

 42.86585.730 lei 943.030 lei 754.424 lei 188.606 lei 0 lei 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri europene: 

- Fondul Social European (FSE). 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Numarul total de tineri fermieri sprijiniti  
• din care femei  
• dupa tipul sectorului agricol/tipul de productie în conformitate cu Decizia (CE) 
369/2003* 

 2211 
 11 6  

Volumul total al investiţiilor (Euro)  220.000 
Rezultat Cresterea valorii adaugate brute în fermele care beneficiaza de sprijin (mil. Euro) 0,22 

Impact Cresterea economica (mil. Euro) 
 din care contributia Masurii 112 

0,75 
0,22 

 Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 
cu 8% 

Indicatori adiţionali 

Tip de indicator Indicator 
Ţintă  

2007 - 2013 

Realizare Număr de investiţii care cuprind recuperarea şi conservarea unor plante, culturi 

sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii 
 

147 
 Numărul proiectelor prin care s-au realizat inovaţii la nivel local 168 

 Număr proiecte care prevăd investiţii pentru protecţia mediului 105 

 Numărul parteneriatelor formate între fermieri şi instituţii de învăţământ 189 
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       Prioritatea 1 Creşterea competitivităţii produselor agricole 

Măsura 

121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general 

- Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare inovativă a resurselor locale, printr-o utilizare mai buna a resurselor 

umane si a factorilor de productie. 

Obiective specifice  

- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, inovative, sprijinirea cooperării la nivel local, diversificarea productiei, 

ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea 

energiei din surse regenerabile; 

- Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 

- Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; 

- Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere. 

- Recuperarea şi conservarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii,  

- Obţinerea unor produse locale tradiţionale. 

- Implementarea unor tehnologii, metode sau idei inovative în microregiune 

Obiective operationale 

- Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi 

si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilitatilor aferente, investiţii pentru protecţia mediului, 

precum şi achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii şi obţinerea unor produse locale tradiţionale, etc.   
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- Promovarea inovaţiei la nivel local de către tineri fermieri şi crearea de parteneriate cu instituţii de învăţământ de specialitate în 

vederea eficientizării activităţii în special în cadrul fermelor de semi-subzistenţă. 

- Sprijinirea recuperării şi conservarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii. 

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte accelerarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor agricole, având în vedere importanta 

economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si durabile, în conformitate cu 

cerintele de ecoconditionalitate. 

Se urmăreşte, de asemenea, îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, în special a celor de semi-subzistenta care prin investitii în 

capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de 

ferme în exploatatii agricole viabile, necesitate bine identificată în cadrul Planului de Dezvoltare Locală. Una dintre cele mai evidente 

cauze ale necompetitivităţii acestui sector este numărul scăzut al fermelor comerciale, respectiv a agenţilor economici, având ca obiect 

de activitate agricultura. Scopul urmărit prin implementarea Planului de Dezvoltare Locală este transformarea unui numar mare de ferme 

de semisubzistenţă în exploatatii agricole viabile, iar obţinerea unor produse tradiţionale în cadrul acestor ferme, reprezintă o valoare 

adăugată în cadrul acestor proiecte.  

Consolidarea exploatatiilor agricole prin această măsură se va baza în principal pe sprijinirea membrilor unei forme asociative 

recunoscute, a tinerilor fermieri, a fermelor de semisubzistenţă, a exploatatiilor agricole din zone defavorizate, pe sprijinirea proiectelor 

privind înfiinţarea de culturi tradiţionale în teritoriul delimitat şi nu în ultimul rând pe aplicarea unor metode inovative de exploatare sau 

procesare în cadrul fermei, si va avea ca efect îmbunatatirea veniturilor exploatatiilor agricole. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

1. În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente performante în raport cu structura 

agricola actuala, precum si investitiile privind adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si 

cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole.     
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    Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

1. Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; 

2. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investitii prevazute la capitolul „Activităţi eligibile”; 

3. Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole prin metode inovative; 

4. Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei; 

5. Înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) si regenerare pe cale vegetativa (lastari, drajoni 

etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabila,  

6. Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a produselor traditionale la nivelul fermei, obţinerea 

unor produse specifice locale şi comercializarea directă a acestora, rezervarea de mărci locale şi promovarea lor pe piaţă; 

7. Înfiinţarea de culturi tradiţionale, precum şi obţinerea unor produse agricole sau agro-alimentare tradiţionale;  

8. Conservarea şi recuperarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale, specifice microregiunii; 

9. Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în microregiune; 

10. Parteneriate formate între ferme şi instituţii de învăţământ sau de cercetare locale, în vederea îmbunătăţirii producţiei la nivel de 

fermă, respectiv a valorificării inovaţiei tehnologice sau a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare: 

În microregiunea Valea Nirajului fragmentarea excesiva a proprietatii în agricultura, gradul redus de asociere, numarul mare al 

exploatatiilor de subzistenta si semi-subzistenta, utilajele şi tehnologia învechite, numarul redus al exploatatiilor comerciale, reducerea 

suprafeţelor de culturi tradiţionale care s-au adaptat integral condiţiilor climatice locale, au condus la incompetitivitatea sectorului 

agricol.  În partea de jos a Văii Nirajului se desfăşoară şi astăzi o activitate agricolă intensă, bazată pe cultivarea legumelor şi a 

zarzavaturilor, însă lipsesc în mod desăvârşit unităţile procesatoare. În partea de sus a Văii Nirajului până la înfiinţarea CAP-urilor, 

activitităţile agricole s-au bazat pe horticultură. Cultivarea şi procesarea fructelor după reţete tradiţionale (prune, cireşe, mere, pere) era 

caracteristic acestei regiuni, însă în zilele noastre sunt în ce în ce mai rar practicate.  
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Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor şi  sprijinul acordat prin această intervenţie în vederea creşterii calitătii 

produselor obtinute si diversificarea productiei agricole, vor contribui în mod foarte evident la transformarea treptată a fermelor de 

semisubzistanţă în ferme agricole viabile şi competitive.  Înfiinţarea de culturi tradiţionale şi obţinerea unor produse agricole sau agro-

alimentare tradiţionale, aplicarea unor tehnici şi metode inovative vor contribui la obţinerea unei game de produse agro-alimentare cu o 

valoare adăugată ridicată, acesta contribuind, de asemenea, la dezvoltarea competitivităţii produselor agricole locale.  

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este complementar actiunilor prevazute în cadrul următoarele măsuri din PNDR/PDL: 

- 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”   

- 112 "Instalarea tinerilor fermieri”,  

- 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”,  

- 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,  

- 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători",   

- 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.  

 Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

 Articole care stau labaza masurii:  

Articolul 20 (b) (i) si 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 

Acţiunile specifice pentru această măsură se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri. 

Beneficiari : 

- Persoana fizica autorizata (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);  

- Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); 

- Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 
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- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare); ; 

- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 

- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 

- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991); 

- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005); 

- Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri; 

- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri. 

Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate) în termen de 

60 zile calendaristice de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanţare. Angajamentul se ataşează Cererii de Finanţare 

şi va preciza că în termen de 60 zile calendaristice de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la 

Oficiul Registrului Comerţului. 

Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

- Societăţile  cu răspundere limitată, Persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 4 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
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- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţi, studiile fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea 

construcţiilor); 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru 

respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

- Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri 

identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

- Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de 

furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului 

calităţii la nivel de fermă etc.; 

- Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea 

respectării condiţiilor de mediu; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, 

echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;  

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activităţii de producţie, identificate ca 

necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

- Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse 

în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor 

pentru struguri de masă; 
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- Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

- Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 

- Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; 

- Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul 

producerii de energie regenerabilă.; 

- Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 

- Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv 

depozitare, răcire etc.; 

- Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

- Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40 % 

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de 32.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea 

maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 80.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 

- 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare; 

- 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii 

naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii 

şi iii); 

- 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „imbunatatirea 

eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, „instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii 

agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect 

destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni; 

Sectoare prioritare: 
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În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: 

- Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere 

şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, (v) 

culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie 

regenerabilă. 

- Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăşare) (iii) ovine şi 

caprine, (iv) păsări. 

Criterii de selecţie locală: 

- Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse (Prin standard comunitar nou introdus se înţelege 

acel standard care nu este încadrat ca şi standard existent şi pentru care solicitanţii beneficiază de perioada de graţie de 36 luni de 

la data la care standardul a devenit obligatoriu.) 

- Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus.  

- Exploataţii agricole de semisubzistenţă;  

- Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

- Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi tip de activitate ; 

- Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic;  

- Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole;   

- Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 

- Exploataţii agricole aflate în aria naturală protejată încadrată în reţeaua Natura 2000; 

- Proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile; 

- Proiectele care includ şi investiţii pentru protecţia mediului (achiziţie de bunuri sau construcţii) 
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- Proiecte care prevăd obţinerea unor produse locale tradiţionale specifice şi certificarea lor (Crearea de mărci locale); 

- Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în microregiune; Se va acorda punctaj dacă introducerea 

metodelor inovative rezultă din Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. Inovaţia: tehnologii, tehnici, metode sau 

produse noi, inexistente în teritoriu. Inovaţia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei 

noi organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte, 

modernizarea cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la probleme rurale persistente, pe care intervenţiile 

altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la 

problemele specifice zonelor rurale.  

- Proiectul prevede crearea de parteneriate formate între ferme şi instituţii de învăţământ sau de cercetare locale, în 

vederea îmbunătăţirii producţiei la nivel de fermă, respectiv a valorificării inovaţiei tehnologice sau a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice. 

- Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor din sectoarele prioritare care prevăd recuperarea şi conservarea unor 

plante, culturi sau rase tradiţionale şi specifice microregiunii; (lista privind  plantele, culturile sau rasele tradiţionale, 

specifice microregiunii se va ataşa cererii de proiecte) 

Punctajele pentru proiectele care prevăd energie regenerabilă şi procesare în cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor 

investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului.   

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/numărului de animale 

în suprafaţa totală/numărul total de animale a exploataţiei. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

4 80.000 € 320.000 € 102.400 € 25.600 € 192.000 € 

 342.920 lei 1.371.680 lei 438.938 lei 109.734 lei 823.008 lei 

 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri europene: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Număr de  exploataţii  care primesc sprijin pentru investiţii 
Împărţit în funcţie de:  

 statutul juridic 
 gen: femei/bărbaţi 
 categoria de vârstă a beneficiarului sub 40 ani / peste 40 ani 

4 
 
 

2 / 2 
3 / 1 

 
Volumul total al investiţiilor (Euro) 
Împărţit în funcţie de: 

 tip de investiţie (investiţii în îmbunătăţirea terenurilor, investiţii în clădiri, în 

utilaje, alte investiţii)  
 tip de sector agricol, în conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003)   

320.000 

Rezultat Numar de exploatatii care realizeaza/introduc noi produse si/sau noi tehnologii 
Împartit în functie de reorganizarea productiei 

3 

Cresterea VAB în exploatatiile sprijinite (mil. Euro) 0,32 
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Impact 

Cresterea economica (mii Euro)  
din care contributia Masurii 121 

0,75 
0,32 

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 
cu 8% 

 

Indicatori adiţionali 

Tip de indicator Indicator 
Ţintă  

2007 - 2013 

Realizare Numar de exploatatii de semi-subzistenta sprijinite 2 

 Numar de exploatatii sprijinite apartinând membrilor formelor asociative 4 

 Numar de forme asociative sprijinite 1 

 Numar de exploatatii care produc si utilizeaza energia regenerabila 1 

 Număr de exploataţii care realizează/introduc produse  şi/sau  tehnologii inovative  3 

 Parteneriate formate între ferme şi instituţii de învăţământ/cercetare locale 3 

 Numărul culturilor tradiţionale înfiinţate  2 

 Proiectele care includ şi investiţii pentru protecţia mediului 4 

 Proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile; 
2 

Rezultat Numar de exploatatii care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului 

4 

 Noi locuri de muncă create 10 

 Produse locale tradiţionale obţinute şi certificate 2 
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       Prioritatea 1 Creşterea competitivităţii produselor agricole 

Măsura 

123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:       

Obiectivul general 

- Cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin îmbunatatirea performantei generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, prin metode inovative şi printr-o mai buna 

utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. 

Obiective specifice  

- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive; 

- Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât si în cea de distributie a produselor obtinute;  

- Îmbunatatirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole; 

- Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea 

si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare; 

- Aplicarea unor  procese tehnologice sau metode inovative în procesarea şi marketingul produselor agricole si forestiere; 

- Obţinerea unor produse specifice caracteristicilor şi a reţetelor locale; 

Obiective operationale 

- Sprijin pentru investitii vizând îmbunatatirea procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere  

- Respectarea condiţiilor de protecţia mediului pe parcursul întregului proces tehnologic; 

- Sprijinirea inovaţiei şi a creării de mărci locale, specifice microregiunii, promovate în special de către tineri întreprinzători.  

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Sprijinul acordat prin aceasta masura va încuraja realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole si a 

produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), având ca tinta finala cresterea valorii produselor prin respectarea conditiilor de calitate si 
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de siguranta alimentara precum si satisfacerea cerintelor de piata, respectiv creşterea valorii adăugate a acestor produse prin aplicarea 

unor  procese tehnologice sau metode inovative în procesarea şi marketingul lor, necesităţi bine identificate în cadrul Planului de 

Dezvoltare Locală. În microregiunea Valea Nirajului una dintre cele mai evidente cauze ale necompetitivităţii acestui sector este faptul 

că în industria alimentara se remarca o productivitate scazuta a muncii, utilizarea de tehnologii învechite, un grad redus de utilizare a 

inovatiilor, precum si neconformitate cu standardele comunitare. Gradul redus de utilizare a energiei din surse regenerabile reprezintă, de 

asemenea, o problemă în ceea ce priveşte reducerea costurilor de productie.  

Îmbunatatirea marketingului reprezinta de asemenea o premisa a cresterii competitivitatii. Prin urmare, crearea si dezvoltarea unui 

sistem de colectare si depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) 

devine o necesitate imediata în vederea obtinerii de produse corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ solicitarilor pietei. 

Astfel scopul urmărit prin implementarea Planului de Dezvoltare Locală este dezvoltarea de tehnologii în cadrul întreprinderilor de 

procesare agro-alimentare si forestiere şi nu în ultimul rând dezvoltarea marketingului produselor obţinute.  

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

1. În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile pentru procesarea si marketingul produselor agricole şi forestiere.  

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

1. Investitii corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza 

materii prime, (incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si care obtin produse 

incluse si neincluse în Anexa I): 

a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii, aplicarea unor  procese tehnologice sau metode inovative în procesarea şi 

marketingul produselor agricole; 

b) Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;  

c) Adaptarea la cerintele pietei, în functie de resursele locale precum si deschiderea de noi oportunitati de piata; 

d) Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor; 
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e) Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare; 

f) Cresterea productivitatii muncii în sectorul agro-alimentar; 

g) Aplicarea masurilor de protectia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica; 

h) Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca. 

2. Investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor forestiere, prin: 

a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin inovatii si introducerea de noi tehnologii, masini 

si echipamente, cu respectarea standardelor de siguranta în munca si de protectie a mediului; 

b) Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, în functie de resursele locale, si explorarea de noi 

oportunitati de piata de desfacere; 

c) Îmbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor forestiere prin cresterea randamentului 

instalatiilor si proceselor de prelucrare si a calitatii produselor; 

d) Obtinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera; 

e) Îmbunatatirea dotarilor microîntreprinderilor prin achizitionarea de echipamente, utilaje si masini complexe de recoltare, transport si 

prelucrare, în cadrul aceluiasi proces tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt masinile forestiere multifunctionale de recoltat cu 

impact redus asupra mediului, precum si de masini si utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere, din padure la unitatile 

de procesare primara; 

f) Cresterea numarului de locuri de munca în sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere; 

g) Cresterea productivitatii muncii în sectorul forestier; 

h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operatiile care au loc înainte de prelucrarea industriala în 

conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

În microregiunea Valea Nirajului productivitate scazuta a muncii, utilizarea de tehnologii învechite, capacităţile de producţie extrem 

de reduse şi gradul redus de utilizare a inovatiilor au condus la incompetitivitatea sectorului de procesare a produselor agricole şi 
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forestiere.  În partea de jos a Văii Nirajului se desfăşoară şi astăzi o activitate agricolă intensă, bazată pe cultivarea legumelor şi a 

zarzavaturilor, însă lipsesc în mod desăvârşit unităţile procesatoare, fenomen ce se regăseşte şi în domeniul cultivării fructelor, 

caracteristic Văii Nirajului de sus. Tot în Valea Nirajului de sus se desfăşoară o intensă activitate de exploatare forestieră, existând mai 

multe unităţi de debitare a lemnului, tehnologiile folosite sunt însă învechite acest lucru având efecte nefavorabile atât calitative, cât şi 

cantitative asupra producţiei. Maşinile de recoltare şi de transport sunt, de asemenea, vechi cu efecte poluante asupra mediului.    

Dezvoltarea tehnologiilor de procesare şi a marketingului produselor agro-alimentare şi forestiere, vor contribui în mod foarte evident 

la îmbunatatirea procesarii şi a valorificării pe piaţă a acestor produse, respectiv la  transformarea treptată a unităţilor procesatoare din 

microregiune în întreprinderi competitive, dezvoltarea acestor unităţi vizând şi îmbunătăţirea capacităţii de gestiune a materiilor 

reziduale sau a deşeurilor produse.   

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin măsura: 

- 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”   

- Sprijinul acordat prin această măsură este complementar actiunilor prevazute în cadrul altor masuri din Axa I (din PNDR/PDL): 

- 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole”,  

- 122 ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii”,  

- 125 „Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii", 

- 142 "Înfiintarea grupurilor de producatori" 

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

Articole care stau labaza masurii:  

Articolele 20 (b) (iii) si 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Acţiunile specifice pentru această măsură se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri. 
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Beneficiari : 

Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole: 

- Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în 

conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de 

afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004; 

- Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005; 

- Asociaţii familiale: – constituite conform Legii nr. 300/2004 cu modificările şi completările ulterioare sau înfiinţată în baza OUG nr. 

44/16 aprilie 2008; 

- Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop 

comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi aparţin următoarelor forme juridice :  

                 - societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/1990 

                 - cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004. 

Pentru produsele forestiere: 

- Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003. 

Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

- Micro-întreprinderi 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 3  

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

 Pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa): 
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- Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile 

corporale ale proiectului; 

- Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; 

- Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, 

ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii 

proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea 

totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea 

constructiilor); 

- Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Pentru produsele agricole 

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, 

infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor; 

- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

- Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare; 

- Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în 

cadrul unitatilor de procesare si marketing; 

- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si marketing, 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Pentru produsele forestiere 



   

 

 

                                                               Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                                            209 
   

- Constructii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încaperi pentru producerea si stocarea produselor forestiere, necesare 

realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului; 

- Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi instalatii, masini si echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice 

complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), precum si investitii pentru 

modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente, asa cum sunt prevazute în studiile de fezabilitate, cu respectarea 

standardelor de mediu si securitate a muncii. 

Finanţare : 

Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 % 

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de 35.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50%. Valoarea 

maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 70.000 Euro.  

Pentru alte întreprinderi: 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 25 % 

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de 35.500 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 25%. Valoarea 

maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 140.000 Euro.  

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 123 este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

Sectoarele productiei primare 

Sectoarele prioritare de productie primara pentru produsele agricole în cadrul masurii sunt: (i) lapte si produse lactate; carne, produse 

din carne si oua, (ii) cereale si panificatie, (iii) legume, fructe si cartofi, (iv) obtinerea si utilizarea biocombustibililor, (v) seminte 

oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin. 
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Sectoarele prioritare de productie primara pentru produsele forestiere în cadrul masurii sunt: (i) lemnoase, (ii) nelemnoase (de 

exemplu: ciuperci, fructe de padure, seminte, taninuri, plante medicinale etc., cu exceptia produselor rezultate din activitatea de 

vânatoare). 

Criterii de selecţie locală: 

- micro-întreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse; 

- unitati din sectoarele prioritare în ordinea de prioritati prezentata mai sus; 

- IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare; 

- forme asociative constituite conform legislatiei în vigoare; 

- sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate; 

- IMM-uri care sunt atât producatoare de materie prima cât si procesatoare; 

- IMM-uri care proceseaza produse traditionale, caracteristice microregiunii; 

- sa colecteze si/sau sa proceseze produse ecologice; 

- se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care proceseaza produse lemnoase si care promoveaza tehnologii de protectia mediului. 

- Procesarea produselor după reţete tradiţionale locale, crearea de mărci locale;   

- Proiecte care prevăd constructii sau dotări destinate protectiei mediului; 

- Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în microregiune; Se va acorda punctaj dacă introducerea 

metodelor inovative rezultă din Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. Inovaţia: tehnologii, tehnici, metode sau produse 

noi, inexistente în teritoriu. Inovaţia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei noi organizaţii 

sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea 

cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la probleme rurale persistente, pe care intervenţiile altor metode nu le-

au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor 

rurale.  

- Proiecte promovate de tineri sub 40 de ani 
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

3 70.000 € 210.000 € 84.000 € 21.000 € 105.000 € 

 300.055 lei 900.165 lei 360.066 lei 90.017 lei 450.083 lei 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin: 

Alte fonduri europene: 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Numarul total al întreprinderilor 
Împartite în functie de: 
• dimensiunea acestora 
− micro-întreprinderi 
− IMM 
− altele 
• tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr. 
369/2003*, silvicultura si industrie alimentara) 
• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

 3 
 
 
2 
1 
 

Volumul total al investitiilor (euro) 
 Împartite în functie de: 
• dimensiunea acestora 

210.000 
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o micro-întreprinderi 
o IMM 
o altele 
• tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr. 
369/2003*, silvicultura si industrie alimentara) 
• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

140.000 
  70.000 

 

Rezultat Cresterea VAB (mii Euro) 
Împartita în functie de tipul de sector (agricultura în conformitate 
cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultura si industrie alimentara) 

0,21 

Numarul de întreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici noi 
Împartite în functie de: 
• reorganizarea productiei din care: 
pentru produsele agricole 
- produse noi 
- tehnologii noi 
pentru produsele forestiere 
- produse noi 
- tehnologii noi 
• tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultura si 
industrie alimentara) 
 

 3 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
Impact 

Cresterea economica (mii Euro)  
din care contributia Masurii 121 

0,75 
0,21 

 Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 
cu 8% 
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Indicatori aditionali 

Tipul de 

indicator 
Indicator 

Tinta 

2007-2013 

 
 
 
 
Realizare 

Capacitati implicate aferente proiectelor aprobate pe tip de sector (agricultura în 
conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultura si 
industrie alimentara) 
• noi 
• modernizate 

 
 
 
2 
1 

Numar de întreprinderi sprijinite, din care: 
 
care apartin formelor asociative 

3 

1 

 
 
 
 
Rezultat 

Numar de întreprinderi care îndeplinesc standardele comunitare, ca 
urmare a sprijinului 

3 

Numarul de întreprinderi care implementează metode, practici, tehnologii 
sau alte realizări inovative în microregiune 

2 

Numarul de întreprinderi care procesează produse după reţete locale şi au 

creat mărci locale 
2 

Proiecte care prevăd constructii sau dotări destinate protectiei mediului; 
 

3 
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      Prioritatea 2 Dezvoltarea  competitivităţii şi diversificarea  economiei locale 

Măsura  

311  Asigurarea formarii  agentilor economici din domeniile 

care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313; 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general 

- Îmbunatatirea competitivitatii economiei rurale prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate 

persoanelor adulte care activeaza sau vor activa în sectoarele non-agricole. 

Obiective specifice  

- Dobândirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural, cresterea 

valorii adaugate în activitati non-agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-

întreprinderi, precum şi reînvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale, contribuind astfel la cresterea numarului de 

locuri de munca si a veniturilor aditionale. 

Obiective operationale 

Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la: 

- Îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru activităţile non-agricole şi turistice a întreprinzătorilor 

tineri, prin metode inovative şi prin crearea unor parteneriate în acest sens;  

- Dobândirea de competenţe în vederea înfiinţării de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol şi 

turistic de către tineri, în special femei; 

- Constientizarea întreprinzărtorilor privind problemele generale de mediu în sectoarele din care provin în scopul îmbunatatirii 

protectiei mediului, aptitudini noi în domeniul tehnologiei informationale si de comunicare (IT). 

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 
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Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei în vederea 

reducerii gradului de dependenta fata de agricultura.  Una dintre cele mai evidente cauze ale necompetitivităţii sectorului economic non-

agricol este lipsa de competenţă a întreprinzătorilor în ceea ce priveşte dezvoltarea micro-întreprinderilor. Scopul urmărit prin 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală este formarea profesională a adulţilor din sectorul non-agricol şi turistic în contextul legat 

de înfiinţarea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente, încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de 

catre tineri si femei, toate aceste obiective fiind identificate prioritar în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.  

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite 

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu perioade diferentiate de pregatire, în 

functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala în vederea 

îmbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul non-agricol şi turistic, 

introducerea de noi tehnologii si inovatii în domeniul activitatilor mestesugaresti traditionale, protectia mediului, initierea de afaceri 

noi promovate, în special de catre tineri si femei; 

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind piaţa comună, posibilităţi de promovare a serviciilor şi a produselor locale. 

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

1. Oferirea de programe de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile non-agricole şi turistice, ca de exemplu: 

a) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi; 

b) Reînvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale; 

c) Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

d) Pregatire tehnica - noi tehnologii informationale şi de comunicare, introducerea de inovatii; 

e) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul proceselor de producţie şi valorificare; 

f) Management şi marketing turistic inovativ, crearea de reţele de colaborare între operatori turistici; 
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g) Activitate obligatorie: Se vor organiza vizite de teren în cadrul cursurilor de formare, scopul lor fiind prezentarea unor metode şi idei 

inovative în realizarea unor dezvoltări. Se vor încheia acorduri de parteneriat cu una sau mai multe întreprinderi în vederea efectuării 

vizitelor pe teren.  

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea întreprinzătorilor la diferite întruniri tematice, târguri, expozitii, proiecte de succes, 

evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni 

de schimb de experienta, organizarea de expoziţii şi târguri în microregiune în vederea promovării  produselor şi serviciilor locale, etc. 

Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva. 

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

În microregiunea Valea Nirajului nivelul de studii absolvite a întreprinzătorilor variează de la studiile gimnaziale sau chiar primare 

până la studiile superioare. Este de constatat însă lipsa de competenţă a întreprinzătorilor în ceea ce priveşte dezvoltarea micro-

întreprinderilor.  Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare în contextul legat de cresterea competitivitatii si a diversificarii 

serviciilor locale, precum şi încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei. Prin urmare, este necesar ca 

activitatile de formare profesionala si difuzare a cunostintelor sa fie extinse si la persoanele adulte care sunt implicate în domeniile non-

agricole şi turistice, acordând o atenţie specială tinerilor şi femeilor. 

Activitatile de formare profesionala si difuzare a cunostintelor în domeniile non-agricole capătă o importanţă deosebită în zonele în 

care potenţialul agricol este mai redus, în cazul tinerilor neimplicate în activităţile agricole, respectiv în contextul în care  desfăşurarea 

activităţilor non-agricole contribuie semnificativ la creşterea economică a microregiunii.  

Sprijinul acordat prin aceasta masura va facilita accesul la alte masuri din Programul National de Dezvoltare Rurala, şi din Planul de 

Dezvoltare Locală  în special cele din Axa 3, Măsura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi şi Măsura 313 - 

Încurajarea activitatilor turistice.  

Îmbunatatirea cunostintelor în domeniul turistic va contribui la cresterea calitatii serviciilor turistice, la cooperarea celor implicaţi în 

activităţile turistice, crearea de reţele prestatoare între unităţile turistice, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica 

respectiv şi nu în ultimul rând creşterea gradului de punere în valoare a moştenirii culturale şi naturale locale.  
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Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri completează sprijinul acordat prin următoarele măsuri din PDL: 

- 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

- 313 Încurajarea activitatilor turistice 

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

În vederea realizării scopului măsurii se recomandă dezvoltarea întreprinderilor prin Măsurile 312 – Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-întreprinderi şi 313 -  Încurajarea activitatilor turistice; 

Articole care stau labaza masurii:  

- Articolul 52 (c) din Regulamentul (CE) Nr. 1698/2005. 

Beneficiari : 

- Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile non-agricole şi turistice 

- Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, sunt entitati publice sau 

private care activeaza în domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate si de selectie. 

- Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

    Persoane adulte care activeaza în domeniile non-agricole şi turistice 

Numărul estimativ al beneficiarilor:  

- Beneficiari direcţi: 2 

- Participanţi la cursuri: 40 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 
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Tip de acţiuni eligibile : 

- Onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Diurne pentru cursanti (cazare si masa); 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice si consumabile; 

- Materiale informative; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala; 

- Închirierea de spaţii şi aparatură necesară organizării de târguri şi expoziţii  

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala şi de informare si difuzare de cunostinte. 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 %, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitatile sprijinite prin această masura. 

Criterii de selecţie locală: 

Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibilia proiectelor: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma aplicarii unor criterii de selectie 

pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita 

pentru implementarea proiectului, etc.); 

- Planificarea activitatilor; 
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- Oferta tehnică a furnizoruluiProiectul solicitantului prevede acţiuni exemplare de protecţia mediului/dezvoltare durabilă: 

se foloseşte hârtie reciclată pentru suport de cursuri, materiale consumabile reciclate, etc.  

- Oferta financiara.Deviz financiar – detalierea devizului financiar explicativ 

Criterii de prioritizare pentru participanti  

În caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate în functie de tematica instruirii, pe baza carora furnizorii de 

formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate daca numarul 

beneficiarilor finali identificati este mai mare decât cel prevazut initial în caietul de sarcini.În cazul în care numărul beneficiarilor finali 

identificați este mai mare decât cel prevăzut inițial conform PDL, solicitantul va selecta beneficiarii finali, luând în considerare 

următoarele criterii funcție de tematica instruirii: 

Urmatoarele criterii pot fi luate în considerare în functie de tematica instruirii: 

- sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani; 

- sa aiba un proiect de investitii; 

- sa fie beneficiari ai Masurilor 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi  şi 313 - Încurajarea 

activitatilor turistice; 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

2 14.000 € 28.000 € 22.400 € 5.600 € 0 € 

 60.011 lei 120.022 lei 96.018 lei 24.004 lei 0 lei 

 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin: 

- Alte fonduri europene: POS DRU 
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- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului: cursuri de formare în domeniul turistic 

 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Numar participanti:  
 numar de participanti la activitati de formare profesionala 
 numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte 

din care: 
 femei  
 tineri sub 40 de ani 

100 
40 
60 
 

55 
85 

Tipul participantilor: 
 activi în diferite activităţi non-agricole în afara activităţilor turistice 
 activi în domeniul turistic 
Numar total de zile realizate de toti participantii (o zi echivaleaza cu 8 ore) 
 de pregatire profesionala  
 de informare si difuzare de cunostinte  
Număr parteneriate create între furnizorii serviciilor de formare şi 

întreprinderi  

 
70 
30 
29 
16 
13 
 
2 

Rezultat Numar de participanti:  
 care au terminat cu succes formarea profesionala  
 care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare de cunostinte 
din care: 
 femei  
 tineri sub 40 de ani  
Tipul participantilor: 
 activi în diferite activităţi non-agricole în afara activităţilor turistice  
 activi în domeniul turistic 

80 
32 
48 
 

45 
65 
 

56 
24 
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Prioritatea 2. Dezvoltarea  competitivităţii şi diversificarea  economiei locale  

Măsura 

312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi    

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

Obiectivul general 

- Dezvoltarea durbila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a 

veniturilor aditionale. 

Obiective specifice  

- Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural; 

- Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole; 

- Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi; 

- Reînvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale şi promovarea inovaţiei în sectorul non-agricol. 

Obiective operationale 

- Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spatiul rural; 

- Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei; 

- Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale; 

- Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura; 

- Sprijinirea ideilor inovative în procesul de dezvoltare a micro-întreprinderilor şi promovarea investiţiilor pentru protecţia mediului pe 

tot parcursul proceselor tehnologice; 

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte sprijinirea activitatilor non-agricole în spatiul rural prin intermediul dezvoltarii 

microîntreprinderilor atât nou create cât si existente. 
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Se urmăreşte, de asemenea, reânvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale şi transfomarea acestora în activităţi  

generatoare de venituri alternative sau chiar de bază pentru familiile din microregiune.  Una dintre cele mai evidente cauze ale 

necompetitivităţii economiei rurale este faptul că functiile economice ale acestor zone, depind aproape în întregime, de activitatile 

agricole. Scopul urmărit prin implementarea Planului de Dezvoltare Locală este crearea de locuri de munca alternative, precum si a 

surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul rural care doresc sa 

desfasoare o activitate economica devenind antreprenori.    

În acest context, sunt vizate în mod special crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi care promoveaza meserii traditionale precum 

mestesugurile si care pot contribui la cresterea numarului locurilor de munca, precum si la perpetuarea acestor activitati care dau 

specificul, dar si valoare regiunii noastre.  

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

1. Investitii în activitati non-agricole productive şi dezvoltarea lor inovativă, cum ar fi: 

- Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.); 

- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila); 

- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local, prin 

metode inovative (prelucrarea fierului, lânii, a trestiei, rogozului, a pielii, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), 

precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati). 

3. Crearea de servicii pentru populatia rurala, sau dezvoltarea lor inovativă, cum ar fi: 

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 

- Servicii de conectare si difuzare internet; 
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- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, însamântare artificiala a 

animalelor; 

- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

- etc.  

4. Investitii în producerea de energie regenerabila 

- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

Potrivit Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului, economia regiunii depinde aproape în întregime, de activitatile 

agricole. Numărul micro-întreprinderilor este foarte redus, marea majoritate a acestora având ca obiect de activitate comerţul.  

Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole împreuna cu îmbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea 

inevitabila catre o ocupare partiala în agricultura va determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din sectorul agricol. 

Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-

agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia 

rurala. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de 

venituri în spatiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât si pentru cele în curs de dezvoltare. 

Având în vedere numarul mic al micro-întreprinderilor în microregiune care au ca obiect de activitate servicii pentru populaţie sau 

producţie si nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se impune necesitatea crearii de noi microîntreprinderi care 

vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populatie în sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia, 

necesităţi identificate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.  

Reînvierea unor meşteşuguri tradiţionale artizanale va contribui la obţinerea unei game de produse tradiţionale cu o valoare adăugată 

ridicată, acesta contribuind, de asemenea, la dezvoltarea competitivităţii economiei locale.  

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  
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Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat cu sprijinul acordat prin Măsura 311  - „Asigurarea formarii  agentilor 

economici din domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate completa Măsura 313 „Încurajarea activitatilor turistice.”  

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

Articole care stau labaza masurii:  

Articolele 52 (a) (ii) si 54 ale Regulamentului (CE) Nr.1698/2005 

Acţiunile specifice pentru această măsură se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri. 

Se recomandă participarea la programele de formare organizate prin  Măsura 311  - „Asigurarea formarii  agentilor economici din 

domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 

Beneficiari : 

- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare  (având 

mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane 

- Euro). 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se 

autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-întreprindere. 

- Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii: micro-întreprinderile, persoanele fizice 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 24 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Software, patente, licente etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora. 
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- Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum 

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor 

si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, 

în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%. 

  * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea 

în leasing a acestora 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 85% pentru investițiile în sectorul producției non-agricole, respectiv 70 % 

pentru celelalte tipuri de investiții 

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de:  

- 5.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 10.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier; 

- 20.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

Criterii de selecţie locală: 

- Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani; 

- Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca; 

- Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat  

- Proiecte derulate de tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 

- Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate). 

- Reprezentantul legal al solicitantului a beneficiat de Măsura 311 - „Asigurarea formarii  agentilor economici din 

domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 
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- Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti tradiţionale, specifice microregiunii;  

- Proiecte care se bazează pe idei inovative, implementează procedee, tehnici sau metode inovative în microregiune 

Se va acorda punctaj dacă introducerea metodelor inovative rezultă din Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. 

Inovaţia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în teritoriu. Inovaţia se poate referi la introducerea unui 

produs nou, a unui proces nou, a unei noi organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica transferul şi adaptarea 

inovaţiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la probleme rurale 

persistente, pe care intervenţiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate 

oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor rurale.  

- Proiecte care prevăd construcţii, dotări sau realizarea de acţiuni pentru protecţia mediului  

 Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

24 14.28613.333 € 342.857320.000 € 192.000 € 48.000 € 102.85780.000 € 

 61.23757.152 lei 1.469.6571.371.680 lei 823.008 lei 205.752 lei 440.897342.920 lei 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri europene: 

- Investitiile sustinute prin Masura 312, sunt completate de interventia POS DRU privind orientarea, consilierea si traning-ul în 

domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistenta. 

Indicatori de monitorizare:  

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

 
 

Realizare 

Numarul total de micro-întreprinderi sprijinite 
Împartite în functie de: 
• statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice) 
• categoria de vârsta (<40 ani, ≥40) 

 24 
 

7/17 
18/6 
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• gen feminin / masculin 
• tipul micro-întreprinderii (nou înfiintata sau 
existenta - dezvoltarea micro-întreprinderilor) 

 

14/10 

 Volumul total al investitiei 342.857320.000 
Rezultat Numarul brut de locuri de munca create  32 

Cresterea valorii adaugate brute non-agricole în investitiile 
sprijinite (mil. Euro) 

0,340,33 

Impact Cresterea economica (mii Euro) 
din care contributia Masurii 312 

2,1 
0,340,32 

Crearea de locuri de munca 
din care contributia Masurii 312 

69 
32 

Indicatori aditionali 

Tipul de 
indicator Indicator Tinta 

2007-2013 

 

 

 

Realizare 

Numarul de micro-întreprinderi sprijinite 
Împartit în functie de tipul investitiei: 

• investitii în activitati non-agricole productive  

• investitii pentru dezvoltarea activitatilor precum cele mestesugaresti si de artizanat 

• servicii pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi 

•  investitii în producerea de energie regenerabila 

24 
 

10 

8 

4 

2 

Numărul proiectelor cu activităţi, realizări sau tehnologii inovative  implementate în 

microregiune    

 

16 

Proiecte care prevăd construcţii, dotări sau realizarea de acţiuni pentru protecţia mediului  12 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar înmediul rural 

din care contributia Masurii 312 

4,42% 

1,90% 
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Prioritatea 3. Dezvoltarea durabilă a turismului bazat pe resursele naturale şi valorile culturale locale  

Măsura 

313 Încurajarea activitatilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  

Obiectivul general 

- Dezvoltarea activitatilor turistice prin cooperare şi metode inovative care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a 

veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. 

Obiective specifice  

- Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si femei; 

- Cresterea valorii adaugate în activitati de turism prin cooperare locală şi acţiuni sau realizări inovative; 

- Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice prin activităţi de cooperare locală; 

- Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor; 

- Punerea în valoare a moştenirii culturale locale, promovarea valorilor arhitecturale şi naturale locale. 

Obiective operationale 

- Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistică la scara mica prin metode inovative, respectând condiţiile de protecţia  

mediului prin investiţii în acest scop.; 

- Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica prin cooperarea între sfera guvernamentală locală şi civilă; 

- Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic (Natura 2000), punerea în valoare 

a patrimoniului material şi imaterial local prin crearea unor parteneriate între operatori tursitici şi ONG-uri; 

- Încurajarea iniţiativelor de afaceri ale tinerilor din microregiune în domeniul turistic, asigurarea de venituri alternative în special 

pentru femei tinere; 

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 
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Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte sprijinirea activităţilor turistice ca alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, ca 

o modalitate de diversificare a activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a populatiei rurale.  

Se urmăreşte, de asemenea, promovarea moştenirii culturale locale şi a valorilor arhitecturale şi naturale locale prin activităţile 

turistice.  Peisajul natural, specific microregiunii Văii Nirajului, ofera posibilitati excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce 

permite recreerea în decorul mediului rural, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie chiar 

unice în regiune. Prin implementarea măsurii se urmăreşte crearea unor servicii turistice competitive şi nu în ultimul rând înfiintarea unor 

retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, necesităţi identificate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.  

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

a) Investitii în infrastructura de primire turistica; 

b) Investitii în activitati recreationale; 

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

Pentru componenta a): 

1. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de 

primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având pâna la 15 camere, şi dezvoltarea lor prin metode inovative: 

- Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin 

proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele; 

- Pentru investitiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa 

atinga standardul de calitate de minimum 1 margareta.  

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din 

alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor. 
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Pentru componenta b) 

1. Investitii private şi implementare de inovaţii în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de 

primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale 

pentru plimbari, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si 

asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c) 

1. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice; 

2. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare inovative pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la 

sistemele regionale si nationale; 

3. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc.; 

4. Investitii legate de refacerea inovativă, în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust şi/sau a amenajarilor 

complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor; 

5. Investitii legate de înfiintarea si amenajarea inovativă de trasee tematice (ex: “drumul sării” etc.). 

Pentru componenta d): 

1. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii actiunilor turistice, precum şi în scopul 

creării a imaginii turistice proprii ale microregiunii: brosuri de prezentare, panouri de informare etc. (crearea tuturor elementelor 

necesare definirii şi promovării imaginii turistice proprii ale microregiunii) 

  Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

Datorită condiţiilor prielnice practicării mai multor tipuri de turism, datorită accesibilităţii uşoare a zonei şi nu în ultimul rând 

mulţumită ospitalităţii locuitorilor microregiunii, circulaţia turistică în regiune este în uşoară creştere. În ultimele 4-5 ani au fost 

construite mai multe pensiuni, restaurante şi case de oaspeţi în Valea Nirajului de sus, respectiv în zona montană, dar şi în zona Văii 

Nirajului de jos (zonă cu caracter agricol) au apărut primele unităţi turistice. Datorită diversităţii zonei în microregiune sunt practicate 

aproape toate tipurile de turism: turismul de agrement şi odihnă, turismul cultural, turismul religios, turismul piscicol, turism ecvestru, 
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cicloturismul, agroturismul şi turismul educaţional. În ultimii ani activităţile turistice au influenţat pozitiv dezvoltarea economiei locale, 

fiind nevoie însă de acţiuni integrate concrete şi bine ţintite în vederea direcţionării iniţiativelor private. Sustinerea infrastructurii si a 

serviciilor turistice este necesara din doua motive: unul pentru crearea si promovarea unui turism competitiv în spatiul rural, iar cel de-al 

doilea pentru înfiintarea unor retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea activa a populatiei rurale, în special 

a femeilor si a tinerilor. Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete şi integrate pentru toate unităţile turistice 

din zonă, este nevoie de integrarea unităţilor prestatoare într-o reţea turistică locală, respectiv formarea unui parteneriat între actorii 

implicaţi din microregiune, necesităţi identificate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.  

Nu mai puţin de important este şi aspectul social al dezvoltării activităţilor turistice în microregiune. Având în vedere necesitatea 

reorientarii unora dintre gospodarii si de obtinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o alternativa în acest sens. Agro-

turismul este practicat de gospodarii, ca activitate secundara, implicând în mod activ femeia, aspect foarte important în contextul socio-

economic actual din regiune.  Tot atât de important este şi faptul că patrimoniul cultural al microregiunii reprezintă o sursă importantă de 

dezvoltare la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, 

credinţe şi simboluri împărtăşite de către comunitate. Conservarea tradiţiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural şi promovarea 

specialităţilor culinare şi a băuturilor tradiţionale reprezintă mijloace de creştere a potenţialului turistic în multe alte ţări, fiind necesară 

exploatarea lor eficientă şi în microregiunea noastră, ele reprezentând o valoare adăugată a serviciilor turistice oferite.  Crearea unor 

parteneriate între actorii din diferite sectoare (sectorul public, operatori tursitici, ONG-uri) reprezintă nişte posibilităţi ideale în vederea 

punerii în valoare a moştenirii culturale, naturale şi arhitecturale, pe cale turistică.   

Construirea sau modernizarea structurilor de primire turistică şi investitiile în infrastructura turistica de agrement vor contribui în mod 

foarte evident la asigurarea nivelului ridicat al serviciilor prestate, iar amenajarea de marcaje şi trasee tusristice, (ex. drumul sării), 

valorile naturale, arhitecturale şi etnografice reprezintă o valoare adăugată a ofertelor turistice din microregiunea Valea Nirajului.  

Înfiinţarea centrelor de informare turistică,  dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare sau elaborarea de materiale 

promotionale vor contribui în mod foarte evident la îmbunătăţirea marketingului produselor turistice din microregiune, la crearea unei 

imagini turistice proprii ale microregiunii, necesităţi bine identificate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.  
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.Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat cu sprijinul acordat prin Măsura 311  - „Asigurarea formarii  agentilor 

economici din domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate completa Măsura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi.” 

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

Articole care stau labaza masurii:  

Articolele 52 (a)(iii) si 55 ale Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005. 

Acţiunile specifice pentru această măsură se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri. 

Se recomandă participarea la programele de formare organizate prin  Măsura 311  - „Asigurarea formarii  agentilor economici din 

domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 

Beneficiari : 

- Micro-întreprinderile; 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se 

autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere; 

- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si structurile asociative ale comunelor, 

înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare; 

- ONG-uri. 

- Grupul de Acţiune Locală LEADER 

Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii:  

- Micro-întreprinderile, persoanele fizice 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 10 
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Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea 

de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj si costurile 

generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/memorii 

justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele 

mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar 

pentru proiectele care nu prevad constructii în limita a 5%. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Pentru componenta a): 

1. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de 

primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având pâna la 15 camere, şi dezvoltarea lor prin metode inovative: 

- Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin 

proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele; 

- Pentru investitiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa 

atinga standardul de calitate de minimum 1 margareta.  

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din 

alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor. 

Pentru componenta b) 

1.  Investitii private şi implementare de inovaţii în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de 

primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale 
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pentru plimbari, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si 

asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c) 

1. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice; 

2. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare inovative pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la 

sistemele regionale si nationale; 

3. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc.; 

4. Investitii legate de refacerea inovativă în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust şi/sau a amenajarilor 

complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor; 

5. Investitii legate de înfiintarea si amenajarea inovativă de trasee tematice (ex: “drumul sării” etc.). 

Pentru componenta d): 

1. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de 

prezentare, panouri de informare etc. (crearea tuturor elementelor necesare definirii şi promovării imaginii turistice proprii ale 

microregiunii) 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  

I Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit: 100 % si nu va depasi 30.000 Euro/proiect 

II Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la: 

- 7085% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 15.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agro-turism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 30.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiții în activități recreaționale; 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 30.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. 

Criterii de selecţie locală: 

Pentru componentele a) si b): 
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- Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani; 

- Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere; 

- Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca; 

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d); 

- Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii 

activitatii turistice; 

- Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate 

ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de primire turistice; 

- Proiecte de investitii în agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1. 

- Reprezentantul legal al solicitantului a beneficiat de Măsura 311 - „Asigurarea formarii  agentilor economici din 

domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313”; 

- Proiecte care prevăd construcţii noi sau lucrări de reabilitare şi/sau extinderi care păstrează/reproduc elementele 

arhitecurii tradiţionale locale, folosind pentru construcţii materiale tradiţionale locale (piatră, lemn, etc.); 

- Proiecte depuse de agenţi economici sau UAT-uri în parteneriat cu un ONG, având sediul în microregiunea Valea 

Nirajului, cu responsabilităţi în domeniul conservării tradiţiilor şi obiceiurilor locale sau în domeniul protecţiei mediului 

sau cu biserici din microregiune în vederea punerii în valoare pe cale turistică a moştenirii culturale, naturale şi 

arhitecturale locale. 

- Proiecte care conţin realizări (construcţii, echipamente, etc) metode, sau procedee inovative la nivel microregional; 

Se va acorda punctaj dacă introducerea metodelor inovative rezultă din Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. 

Inovaţia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în teritoriu. Inovaţia se poate referi la introducerea unui 

produs nou, a unui proces nou, a unei noi organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica transferul şi adaptarea 

inovaţiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la probleme rurale 
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persistente, pe care intervenţiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate 

oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor rurale.  

- Proiecte care prevăd acţiuni, construcţii sau dotări pentru protecţia mediului 

Pentru componentele c) si d): 

- Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local 

- Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism; 

- Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. 

- Proiecte depuse de solicitant în parteneriat cu minim 3 UAT-uri din microregiune şi  un ONG cu responsabilităţi în 

domeniu turistic, de păstrarea tradiţiilor sau de protecţia mediului;  

- Proiecte care propun punerea în valoare a moştenirii naturale, în mod deosebit ariile protejate Natura 2000 

- Proiecte care conţin realizări metode, sau procedee inovative la nivel microregional; 

- Proiecte care prevăd acţiuni, construcţii sau dotări pentru protecţia mediului.  

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

10 43.47141.959 € 434.714419.588 € 207.200 € 51.800 € 175.714160.588 € 

 186.338179.857 lei 1.863.4021.798.564 lei 888.163 lei 222.041 lei 753.198688.360 lei 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin: 

- Alte fonduri europene: POS DRU (consilierea si traning-ul în domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul 
rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenta.) 

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului: cursuri de formare în domeniul turistic, expoziţii turistice organizate anual 
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Indicatori de monitorizare:  

 Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Numarul de noi activitati turistice sprijinite 
Împartite dupa tipul de actiune: 
� infrastructura recreationala si de primire turistica  
� infrastructura la scara mica precum centrele de  
informare turistica, amenajare marcaje/trasee turistice 
� dezvoltarea/marketing -ul serviciilor de turism rural 

10 
 

8 
 
1 
1 

Volumul total al investitiilor 
Împartite dupa tipul de actiune 
� infrastructura recreationala si de primire turistica  
� infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare 
marcaje/trasee turistice 
�  dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 

434.714419.588 
 

374.714359.588 
30.000 

 
30.000 

Rezultat Numarul suplimentar de vizite turistice 
Împartite pe numar de înnoptari, numar de turisti pe zi 

4.710 

Cresterea valorii adaugate brute non-agricole în investitiile 
sprijinite (mii. Euro) 

0,430,419 

Numarul brut de locuri de munca create împartit pe categorie de gen si vârsta 
Femei 
Bărbaţi 

10 
8 
2 

Impact Cresterea economica (mil. Euro) 
din care contributia Masurii 313 

2,1 
0,430,419 

Crearea de locuri de munca 
din care contributia Masurii 313 

69 
10 
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Indicatori adiţionali 

 

Tipul indicatorului Indicator Ţinta 2007 - 2013 

Realizare Numar de actiuni turistice în infrastructura recreationala si de primire turistica 

Împartite dupa tipul de actiune: 

� actiuni de agro -turism  

� actiuni de turism rural  

� activitati recreationale  

10 

 

4 

3 

3 

 Număr proiecte depuse de agenţi economici sau UAT-uri în parteneriat cu un 

ONG 

8 

 Număr proiecte care conţin realizări (construcţii, echipamente, etc) metode, sau 

procedee inovative la nivel microregional; 

5 

 Număr proiecte care prevăd acţiuni, construcţii sau dotări pentru protecţia 

mediului 

5 

 Număr proiecte care propun punerea în valoare a moştenirii naturale, în mod 

deosebit ariile protejate Natura 2000 

 

4 

Rezultat Numar de structuri de primire turistica care îsi diversifica gama de servicii turistice 6 

 Număr proiecte prin care s-au realizat construcţii noi sau lucrări de reabilitare 

şi/sau extinderi care păstrează/reproduc elementele arhitecurii tradiţionale locale; 

6 

Impact Cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar în mediul rural 

din care contributia Masurii 313 

4,42% 

2,52% 
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Prioritatea 4 Reabilitarea inovativă a localităţilor, punerea în valoare a moştenirii culturale locale şi a valorilor 

naturale 

Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  

Obiectivul general 

- Îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si 

naturale din microregiune, prin metode inovative şi cooperare locală în vederea realizarii unei dezvoltari durabile. 

Obiective specifice  

- Cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de servicii îmbunatatite. 

Obiective operationale 

- Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; 

- Cresterea numarului de sate renovate, respectând principiile dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului; 

- Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite şi reabilitate prin soluţii inovative şi prin diferitre  

parteneriate între actorii locali; 

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii şi corelaţia acestuia cu strategia de dezvoltare stabilită în cadrul teritoriului: 

Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte renovarea si dezvoltarea satelor în contextul degradării masive a infrastructurii culturale şi 

sociale, respectiv a lipsei serviciilor publice de bază, necesităţi absolut evidente, identificate în urma procesului de elaborare a Planului 

de Dezvoltare Locală a microregiunii.   

Se urmăreşte abordarea integrată a renovării satelor, datorită gradului înalt de interdependenta a actiunilor, reprezentând necesitati 

stringente comune si necesitatea modernizarii, renovarii si revitalizarii satelor, corelând interventiile astfel încât sa fie eficiente si în 

armonie cu peisajul. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul prin acesta masura vizeaza următoarele investitii: 

a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala; 

b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural. 

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate: 

Pentru componenta a): 

1. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala prin metode inovative (parcuri, spatii de joaca pentru copii, 

terenuri de sport, piste de biciclete, etc.); 

2. Renovarea cladirilor publice (ex.primarii, case comunitare, etc.) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri, prin 

metode inovative; 

3. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri publice); 

4. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, batrâni si persoane cu nevoi 

speciale; 

5. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

6. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala în zonele unde o astfel de investitie nu este 

atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi 

sociale inclusiv construirea de statii de autobuz; 

7. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din 

investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; 

8. Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, 

achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca 

parte componenta a proiectului. De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, 

inclusiv costurile de instalare si montaj. 
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9. Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a obiectivelor culturale, de interes public, altele decât căminele culturale, prin 

metode inovative, cum ar fi: centre culturale multifucnţionale, etc. 

10. Achiziţii de dotări pentru grupuri de dansuri populare, asociaţii cu responsabilităţi în conservarea şi promovarea tradiţiilor locale, 

cum ar fi: costume populare, instrumente muzicale traditionale, echipamente de sonorizare, tehnică de iluminat, etc. 

11. Prima înfiinţare sau investiţii de renovare prin metode inovative a unor muzee ale satului, centre multifuncţionale pentru înfiinţarea 

de ateliere pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale (organizarea de şcoli de meşteşugărit, etc.), amenajarea bucătăriei satului, 

etc.  

12. Prima înfiinţare sau investiţii de renovare inovativă de crame pentru comunitatea locală în vederea promovării valorilor socio-

culturale referitoare la cultura vinului (investiţie de interes comun) 

Pentru componenta b): 

- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural, clasificate ca monumente istorice (biserici, capele, etc.) si 

conservarea inovativă a obiectivelor de patrimoniu natural (pesteri, arbori seculari, cascade, fântâni, stânci care păstrează scrisuri din 

vremuri istorice, etc.); 

- Restaurarea unor obiecte aparţinând clădirilor monumente istorice, făcând parte din patrimoniul acestora, ex. restaurarea de mobilier 

vechi, restaurarea de pietre de morminte vechi sau alte obiecte (aceste activităţi nu pot fi realizate separat de activităţile de reabilitare 

a monumentelor istorice propriu zise); 

- Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora 

la dispozitia comunitatii; (studii privind istoria localităţii, istoria unui monument istoric, studii privind patrimoniul arhitectural local, 

studii etnografice, studii privind valorile naturale locale, etc.) 

- Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

- Proiecte mici privind conservarea unor suprafeţe mici aparţinând ariei protejate Natura 2000, amenajate prin metode inovative cu 

scopuri didactice sau ca exemple de bună practică;   

 



   

 

 

                                                               Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                                            242 
   

Modul de acoperire a  nevoilor stabilite în strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea integrată durabila a spatiului rural este indispensabil legata de îmbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor 

de baza. Serviciile pentru comunitatea locală sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente, iar majoritatea caminelor 

culturale se afla într-o stare continua de degradare, elemente care împreună creează o stare generală de degradare, respectiv 

incompetitivitate în concursul de atragere de investiţii. Modernizarea centrelor localităţilor, protejarea patrimoniului cultural de interes 

local si natural, crearea de spaţii verzi sunt condiţii de bază în vederea dezvoltării integrate a comunităţilor locale, respectiv în vederea 

creării unei economii competitive la nivel local, obiectiv primordial al Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului. 

Este deosebit de important îmbunătăţirea gamei, a calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de bază în vederea combaterii procesului de 

emigrare a populaţiei. Dintre serviciile de bază, activităţile culturale, recreative şi socio-administrative împreună necesită dezvoltarea 

infrastructurii instituţionale, construirea unor clădiri noi, moderne, respectiv renovarea celor existente, necesităţi bine identificate în 

cadrul Planului de Dezvoltare Locală.   

În economia şi societatea postmodernă, valorile post-materiale, cum ar fi conservarea obiceiurilor populare, asigurarea accesului la 

evenimentele cultural-artistice a comunităţii locale, precum şi a vizitatorilor punctelor turistice din zonă, devin elemente cheie în crearea 

imaginii localităţii, în special în păstrarea sau readucerea tinerilor în comună. 

Modul de acoperire a teritoriului: 

Această măsură acoperă întregul teritoriu al microregiunii.  

Sinergia intervenţiei cu alte măsuri PNDR: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod indirect cu sprijinul acordat prin măsurile din Axa I şi Axa III.  

Acţiunile specifice măsurii se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri.  

Articole care stau labaza masurii:  

Articolul 52(b)(i), (ii), articolul 56 şi 57 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. 

Acţiunile specifice pentru această măsură se pot realiza numai în cadrul acestei măsuri. 

Beneficiari : 
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- UAT-urile prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 

- Asociatiile de dezvoltare intercomunitare, structurile asociative ale UAT-urilor, realizate între doua sau mai multe comune înfiintate 

conform legislatiei nationale în vigoare; 

- ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare; 

- Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local si care 

aplica pentru componenta „b”. 

- Principalii actori care vor beneficia de pe urma implementării măsurii: comunele 

- Numărul estimativ al beneficiarilor: 39 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi sustinute si costurile generale legate de întocmirea proiectului precum 

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor 

si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si 

licente, în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Pentru componenta a): 

1. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala prin metode inovative (parcuri, spatii de joaca 

pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete, etc.); 

2. Renovarea cladirilor publice (ex.primarii, case comunitare, etc.) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de 

târguri, prin metode inovative; 
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3. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri 

publice); 

4. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, batrâni si persoane cu 

nevoi speciale; 

5. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

6. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala în zonele unde o astfel de investitie 

nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante 

nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz; 

7. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte 

din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; 

8. Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale 

audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca 

parte componenta a proiectului. De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv 

costurile de instalare si montaj. 

9. Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a obiectivelor culturale, de interes public, altele decât căminele 

culturale, prin metode inovative, cum ar fi: centre culturale multifucnţionale, etc. 

10.Achiziţii de dotări pentru grupuri de dansuri populare, asociaţii cu responsabilităţi în conservarea şi promovarea tradiţiilor 

locale, cum ar fi: costume populare, instrumente muzicale traditionale, echipamente de sonorizare, tehnică de iluminat, etc. 

 

11.Prima înfiinţare sau investiţii de renovare prin metode inovative a unor muzee ale satului, centre multifuncţionale pentru 

înfiinţarea de ateliere pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale (organizarea de şcoli de meşteşugărit, etc.), amenajarea bucătăriei 

satului, etc.  
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12.Prima înfiinţare sau investiţii de renovare inovativă de crame pentru comunitatea locală în vederea promovării valorilor socio-

culturale referitoare la cultura vinului (investiţie de interes comun) 

Pentru componenta b): 

- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural, clasificate ca monumente istorice (biserici, 

capele, etc.) si conservarea inovativă a obiectivelor de patrimoniu natural (pesteri, arbori seculari, cascade, fântâni, stânci care păstrează 

scrisuri din vremuri istorice, etc.); 

- Restaurarea unor obiecte aparţinând clădirilor monumente istorice, făcând parte din patrimoniul acestora, ex. restaurarea de 

mobilier vechi, restaurarea de pietre de morminte vechi sau alte obiecte (aceste activităţi nu pot fi realizate separat de activităţile de 

reabilitare a monumentelor istorice propriu zise); 

- Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea 

acestora la dispozitia comunitatii; (studii privind istoria localităţii, istoria unui monument istoric, studii privind patrimoniul arhitectural 

local, studii etnografice, studii privind valorile naturale locale, etc.) 

- Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

- Proiecte mici privind conservarea unor suprafeţe mici aparţinând ariei protejate Natura 2000, amenajate prin metode inovative 

cu scopuri didactice sau ca exemple de bună practică;   

 

Finanţare : 

- Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):   

a) de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit, dar valoarea totala 

eligibila a proiectului nu va depasi: 

- 62.100  Euro/proiect în cazul unui proiect al carui beneficiar este un Consiliu Local; 

- 10.000  Euro/proiect în cazul unui proiect al carui beneficiar este un ONG  

- 20.000  Euro/proiect în cazul unui proiect al carui beneficiar este o unitate de cult; 
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b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Criterii de selecţie locală: 

- Localitatile care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; 

- Proiecte integrate de investitii (proiecte care conţin elemente atât din componenta a), cât şi din componenta b); 

- Proiecte de investitii în infrastructura sociala; 

- Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale. 

- Proiecte depuse în parteneriat de către un UAT şi cel puţin un ONG  

- Proiectele care promoveaza soluţii inovative -Se va acorda punctaj dacă soluţiile inovative rezultă din Studiul de 

fezabilitate/memoriu justificativ. Inovaţia: realizări sau produse noi, inexistente în teritoriu. Inovaţia poate implica 

transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii 

noi la probleme persistente. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor rurale.  

- Proiecte care prevăd acţiuni, lucrări şi dotări pentru protecţia mediului.  

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

41 32.447 € 1.330.333 € 957.840 € 239.460 € 133.033 € 

 139.085 lei 5.702.472 lei 4.105.781 lei 1.026.445 lei 570.246 lei 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin: 

- Alte fonduri europene: Axa I şi Axa II din PNDR 

- Administraţia Fondului pentru Mediu: Programului national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in 

localitati 
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- Ministerul Culturii şi Cultelor: Programul de reabilitare a aşezămintelor culturale 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului:  Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicatori comuni aferenti masurii dominante 

Tip de indicator Indicator Ţinta  
2011-2013 

Realizare Numar de comune sprijinite 
Împartit în functie de tipul actiunii de revitalizare 
(fizica, sociala, economica) 

13 

 Volumul total al investitiilor      
Împartit în functie de tipul actiunii de revitalizare 
(fizica, sociala, economica) 

1.330.333 

Rezultat Populatia din mediul rural ce beneficiaza de 
servicii îmbunatatite (mii persoane) 

38 

Impact Cresterea economica (mil. Euro) 
din care contributia Masurii 322 

2,1 
27 

Crearea de locuri de munca 
din care contributia Masurii 322 

69 
24 

 

Indicatori aditionali 

Tipul indicatorului Indicatorul Tinta 
2007-2013 

 

Realizare 

Numarul de actiuni de servicii de baza sprijinite 

Împartit în functie de tipul actiunii (infrastructura culturala si sociala, sportivă, altele) 

13 

Volumul total al investitiilor în servicii de baza 

Împartit în functie de tipul actiunii (infrastructura culturala si sociala, sportivă, altele) 

807.300 
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Numarul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite 

Împartit în functie de tipul patrimoniului (natural, 

cultural, arhitecural, etc.) 

28 

Volumul total al investitiilor împartit în functie de 

tipul patrimoniului (natural, cultural, arhitectural) 

523.033 

Proiecte depuse în parteneriat de către un UAT şi cel puţin un ONG  28 

Proiectele care promoveaza soluţii inovative 18 

Proiecte care prevăd acţiuni, lucrări şi dotări pentru protecţia mediului.  13 

 

 

Prioritatea 5 Implementarea proiectelor de cooperare 
 

Activităţile de cooperare sunt descrise în capitolul cooperare. 
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II.3. Planul de finanţare 

Numele 
teritoriului : Microregiunea Valea Nirajului     

Data întocmirii 
planului : 

12.11.2010  Sume în  € 

Denumirea 
măsurii 

Ponderea măsurii 

în planul de 
finanţare 

Cost total Contribuţii publice Contribuţii 

naţionale 
Contribuţii private 

FEADR 

% 
din 

costul 
total 

% de 
contribuţie 

FEADR 

Suma % Suma % Suma % Suma % 

1. Formare 
profesionala 
(training), 
informare si 
difuzare cunostinte 

1% 80%             28.000 €  100% 22.400 € 80% 5.600 € 20% 0 € 0% 

2. Instalarea 
tinerilor fermieri 

6% 80%           220.000 €  100% 176.000 € 80% 44.000 € 20% 0 € 0% 

3. Modernizarea 
exploatatiilor 
agricole 

9% 32%           320.000 €  100% 102.400 € 32% 25.600 € 8% 192.000 € 60% 

4. Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor agricole 
si forestiere 

6% 40%           210.000 €  100% 84.000 € 40% 21.000 € 10% 105.000 € 50% 

5. Asigurarea 
formarii agentilor 
economici din 
domeniile care 
intra sub incidenta 
masurii 312 si 313 

1% 80%             28.000 €  100% 22.400 € 80% 5.600 € 20% 0 € 0% 

6. Sprijin pentru 
crearea si 
dezvoltarea de 

910% 5660%           342.857320.000 €  100% 192.000 € 5660% 48.000 € 1415% 102.85780.000 € 3025% 



   

 

 

                                                               Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                                            250 
   

microintreprinderi 

7. Incurajarea 
actvititilor turistice 

12% 4849%           434.714419.588 €  100% 207.200 € 4849% 51.800 € 12% 175.714160.588 € 4038% 

8. Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea 
serviciilor de baza 
pentru economia si 
populatia rurala si 
punerea in valoare 
a mostenirii rurale 

37% 72%        1.330.333 €  100% 957.840 € 72% 239.460 € 18% 133.033 € 10% 

9. Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 

2% 80%             80.000 €  100% 64.000 € 80% 16.000 € 20% 0 € 0% 

Asistenţă tehnică 16% 80%           568.000 €  100% 454.400 € 80% 113.600 € 20%   0% 

TOTAL 100% 6465%        3.561.9043.523.921 €  100% 2.282.640 € 6465% 570.660 € 16% 708.604670.621 € 2019% 
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 Pentru mobilizarea co-finanţării necesare implementării proiectelor, a contribuţiilor private 

unii dintre potenţiali aplicanţi dispun de resursele financiare necesare co-finanţării proiectelor, iar cei 

care nu au resursele financiare vor asigura co-finanţarea şi finanţarea implementării proiectelor prin 

credite bancare. În Microregiunea Valea Nirajului există mai multe instituţii financiare, care acordă 

credite, cum ar fi: Raiffeisen Bank, Cec Bank, Cooperative de Credit etc. Nu mai puţin important este 

şi faptul că Microregiunea Valea Nirajului se situează în imediata apropiere a Municipiului Târgu 

Mureş, unde au sucursale majoritatea insituţiilor financiare care activează în România. 

 

Transpunerea strategiei elaborate în proiecte 

 

Ideile de proiecte au fost identificate cu ajutorul unor chestionare distribuite atât în format 

electronic (prin pagina web al microregiunii), cât şi pe hârtie, cu ocazia derulării întâlnirilor cu 

membrii comunităţii locale în cadrul activităţilor de animare a teritoriului. Pe lângă aceste informaţii 

au fost luate în considerare şi opiniile exprimate cu ocazia întâlnirilor cu actorii locali, cu ocazia 

şedinţelor consiliilor locale din microregiune, respectiv cu ocazia programelor derulate în cadrul 

implementării proiectului „”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea 

Nirajului”, proiect finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de 

Acţiune Locală, Submăsura 431.1 Construcţie parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar 

pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL. 

Propunerile de proiecte au fost sintetizate cu ocazia întâlnirilor de lucru ale echipei de 

implementare (experţii interni şi consultantul), ideile fiind grupate în categorii de proiecte, după 

scopul şi obiectivele pe care urmează să le atingă. Aceste idei de proiecte au avut în primul rând un rol 

generator în ceea ce priveşte elaborarea măsurilor în cadrul strategiei, dare ele reprezintă în acelaşi 

timp şi acele mijloace concrete prin care se va implementa Planul de Dezvoltare Locală.  

Cele 111 de proiecte vor constitui 111 de paşi pentru îndeplinirea misiunii a Grupului de 

Acţiune Locală din Valea Nirajului, respectiv „Crearea condiţiilor dezvoltării economice şi 

sociale sustenabile în Valea Nirajului, bazată pe resursele şi posibilităţile regiunii şi pe 

posibilităţile oferite de mediul înconjurător în vederea creşterii calităţii vieţii a locuitorilor 

microregiunii.” 
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PROPUNERI DE PROIECTE SINTETIZATE PE BAZA IDEILOR DE PROIECTE 
CONSEMNATE LA ÎNTÂLNIRILE CU TOŢI PARTENERII (PUBLICI, PRIVAŢI ŞI ONG) 

Proiect Aplicant (s-a luat în considerare autorul 
ideii de proiect în cazurile în care sunt 
cunsocute) 

Măsura 

1. Programe de formare profesionala care 
cuprind actiuni din domeniile agricol şi 

agro-alimentar  

Furnizori ai actiunilor de formare 
profesionala, în parteneriat cu o fermă de 

semi-suzistenţă (cu realizări exemplare de 
tip “best practice”) 

M 111 

2. Expoziţie de recoltă şi produse agricole 

în Valea Nirajului 
Societate cooperativă de valorificare M 111 

3. Achiziţionarea de tractoare sau alte 

utilaje agricole  
Persoane fizice tineri fermieri (sub 40 de 
ani), care încep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii pe 
fermă de semi-subzistenta,  

 

M 112 

4. Construirea şi/sau modernizarea 

clădirilor utilizate pentru producţia 

agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi 

pe cele pentru protecţia mediului. – Proiect 
realizat printr-o metodă inovativă;  

Persoane fizice tineri fermieri (sub 40 de 
ani), care încep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii pe 
fermă de semi-subzistenta, în parteneriat cu 
instituţie de învăţământ locală; 

 

 

M 112 

5. Proiecte privind achiziţionarea de 

terenuri pentru activităţi agricole şi 

plantarea/replantarea plantelor perene, în 
special celor tradiţionale, specifice 

microregiunii 

Persoane fizice tineri fermieri (sub 40 de 
ani), care încep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii pe 
fermă de semi-subzistenta, în parteneriat cu 
instituţii de învăţământ sau de cercetare 

locale;  

 

M 112 

6. Achiziţionarea de animale (ex. vaci de 

lapte) precum şi a cotei de producţie 

afernte 

Persoane fizice tineri fermieri (sub 40 de 
ani), care încep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii pe 
fermă de semi-subzistenta, în parteneriat cu 
instituţie de învăţământ locală; 

 

M 112 

 

7. Înfiinţarea de culturi agricole din soiuri 

tradiţionale, specifice microregiunii 

Persoane fizice tineri fermieri (sub 40 de 
ani), care încep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii pe 
fermă de semi-subzistenta, în parteneriat cu 
instituţii de învăţământ sau de cercetare 

 

M 112 
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locale; 

8. Construirea şi/ sau modernizarea 

clădirilor utilizate pentru producţia 

agricolă la nivel de fermă, incluzând 

investiţiile pentru respectarea standardelor 

comunitare şi pe cele pentru protecţia 

mediului şi depozitarea îngrăşămintelor  

 

 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri de 

semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, în 
parteneriat cu instituţie de învăţământ 

locală; 

 

 

M 121 

9. Achiziţie echipamente pentru 

producerea de furaje şi instalaţii de muls 
Persoană fizică autorizată - fermier de 
semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, 

membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

 

M 121 

 

10. Înlocuirea plantaţiilor viticole din 

soiuri nobile 

Persoană fizică care se angajează să se 

autorizeze ca persoane fizică  autorizată, în 

parteneriat cu instituţie de învăţământ cu 

profil de horticultură.  

 

 

M 121 

 

11. Înfiinţarea de plantaţie de arbuşti 

fructiferi   şi utilizarea inovaţiei în 

tehnologiile aplicate  

Societate comercială având ca asociat unic 

persoană sub 40 de ani, în parteneriat cu 
instituţie de învăţământ cu profil de 

horticultură.  

 

 

M 121 

12. Investiţii pentru procesarea produselor 

agricole la nivelul fermei, prin 
introducerea unor tehnologii, tehnici sau 
metode inovative în microregiune şi 

investiţii pentru protecţia mediului; 

 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri de 

semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani 

 

M 121 

13. Construirea şi/ sau modernizarea 

fermelor de taurine pentru producţia de 

lapte, ca de exemplu: echipamente pentru 
producerea de furaje, instalaţii de muls, 

linii tehnologice de prelucrare şi ambalare 

a produselor, dotări tehnice în scopul 

asigurării controlului calităţii la nivel de 

fermă şi investiţii pentru protecţia 

 

Persoană fizică autorizată - fermier de 
semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, 
membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

 

M 121 
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mediului, etc.; 

14. Construirea şi/ sau modernizarea 

serelor, inclusiv a centralelor termice şi 

instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor 

în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

Persoană fizică care se angajează să se 

autorizeze ca persoane fizică  autorizată, în 

parteneriat cu instituţie de învăţământ de 

profil 

 

M 121 

 

15. Achiziţionarea sau achiziţionarea în 

leasing de noi mijloace de transport 
specializate necesare activităţii de 

producţie 

 

Persoană fizică autorizată - fermier de 
semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, 

membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

 

M 121 

16. Înfiinţarea de pepinieră de viţă de vie, 

pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 
Persoană fizică care se angajează să se 

autorizeze ca persoane fizică  autorizată, în 

parteneriat cu instituţie de învăţământ cu 

profil de horticultură. 

 

M 121 

17. Investiţii pentru producerea şi 

utilizarea durabilă a energiei din surse 

regenerabile în cadrul fermei; 

Societate comercială având ca asociat unic 

persoană sub 40 de ani, membru al unei 

forme asociative, recunoscute conform 
legislaţiei naţionale în vigoare 

 

M 121 

18. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi 

de specii forestiere cu ciclu de producţie 

scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în 

scopul producerii de energie regenerabilă, 

sau pentru produse tradiţionale: ţăruşi 

pentru culturi pomicole tradiţionale, mâner 

pentru unelte, obiecte de uz casnic 
tradiţionale, etc.; 

 

Persoană fizică care se angajează să se 

autorizeze ca persoane fizică  autorizată, în 

parteneriat cu instituţie de învăţământ de 

profil 

 

 

M 121 

 

19. Investiţii în apicultură  

Persoană fizică autorizată - fermier de 
semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, 

membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

M 121 

20. Investiţii pentru procesarea produselor 

agricole la nivelul fermei cuprinzând 
echipamente pentru vânzarea acestora, 
inclusiv depozitare, răcire etc, precum şi 

Societate comercială având ca asociat unic 

persoană sub 40 de ani, membru al unei 

forme asociative, recunoscute conform 

 

M 121 
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investiţii pentru protecţia mediului.; legislaţiei naţionale în vigoare 

 

21. Investiţii necesare adaptării 

exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

Persoană fizică autorizată - fermier de 
semisubzistenţă cu vârsta sub 40 de ani, 

membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

M 121 

22. Investiţii necesare realizării 

conformităţii cu standardele comunitare. 
Societate comercială având ca asociat unic 

persoană sub 40 de ani, membru al unei 

forme asociative, recunoscute conform 
legislaţiei naţionale în vigoare 

 

M 121 

23. Constructii noi si modernizarea de 
spatii si încaperi pentru producerea si 
stocarea produselor forestiere, proiectul 
promovând tehnologii de protectia 
mediului   

 

Micro-întreprindere 

 

M 123 

24. Îmbunatatirea competitivitatii 
unitatilor de prelucrare si comercializare a 
produselor forestiere prin cresterea 
randamentului instalatiilor si proceselor de 
prelucrare si a calitatii produselor şi 

investiţii pentru protecţia mediului; 

 

Micro-întreprindere, având ca asociat unic 
persoană sub 40 de ani; 

 

M 123 

25. Achizitionarea de echipamente, utilaje 
si masini complexe de recoltare, transport 
si prelucrare, în cadrul aceluiasi proces 
tehnologic, a produselor forestiere 

 

Micro-întreprindere, având ca asociat unic 
persoană sub 40 de ani; 

 

M 123 

26.  Dezvoltarea unor produse noi prin 
aplicarea unor  procese tehnologice 
inovative în procesarea produselor 
agricole, precum şi investiţii pentru 

protecţia mediului; 

 

Micro-întreprindere  

 

 

M 123 

27. Constructii noi sau modernizari pentru 
depozitarea produselor agro-alimentare, 
inclusiv depozite frigorifice en-gross  

Formă asociativă constituită conform 

legislatiei în vigoare; 
 

M 123 

28. Investitii pentru respectarea 
standardelor comunitare, aplicând masuri 
de protectia mediului, inclusiv masuri de 

 

Micro-întreprindere  

 

M 123 
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eficienta energetica - utilizarea energiei 
din surse regenerabile 

 

29. Program de formare profesionala care 
cuprinde actiuni din domeniile non-
agricole (dobândirea de competenţe în 

managementul şi marketingul turistic 

competitiv, probleme generale de mediu, 
încurajarea activitatilor mestesugaresti) 

 

Furnizori ai actiunilor de formare 
profesionala, informare si difuzare a 
cunostintelor, în parteneriat cu o 
întreprindere (cu realizări exemplare de tip 

“best practice”) 

 

 

M 311 

30. Participarea meşteşugarilor artizanali 

din microregiunea Valea Nirajului la 
expoziţii internaţionale privind produsele 

tradiţionale meşteşugăreşti 

 

ONG 

 

M 311 

31. Înfiinţarea sau modernizarea unui 

atelier  de reparaţii maşini, achiziţii dotări 

pentru protecţia mediului 

Micro-întreprindere, asociatul unic fiind o 
persoană sub 40 de ani 

M 312 

32. Îmbunătăţirea serviciilor de conectare 

si difuzare internet; 
Micro-întreprindere, asociatul unic fiind o 
persoană sub 40 de ani 

M 312 

33. Modernizare atelier de tâmplărie, 

proiect  care prevede dotări pentru 

protecţia mediului, precum şi utilizarea de 

surse de energie alternative pentru 
încălzirea atelierului 

 

Micro-întreprindere 

 

M 312 

 

34. Înfiinţare atelier de artizanat, inclusiv 

fabricarea de instrumente muzicale 
tradiţionale cu metode inovative 

Persoană fizică (neînregistrată ca agent 

economici) sub 40 de ani - care se va angaja 
ca pâna la data semnarii contractului de 
finantare sa se autorizeze cu un statut minim 
de persoana fizica autorizata  si sa 
functioneze ca micro-întreprindere. 

 

 

M 312 

 

35. Înfiinţare/modernizare  atelier de 
industrie usoara şi dotarea ei cu 

echipamente tehnologice inovative 

 

Persoană fizică (neînregistrată ca agent 

economici) sub 40 de ani - care se va angaja 
ca pâna la data semnarii contractului de 
finantare sa se autorizeze cu un statut minim 
de persoana fizica autorizata  si sa 
functioneze ca micro-întreprindere. 

 

M 312 
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36. Investitii pentru dezvoltarea 
activitatilor mestesugaresti, de artizanat si 
a altor activitati traditionale non-agricole 
cu specific local (prelucrarea fierului, 
lânii, a trestiei, rogozului, a pielii, 
confectionare instrumente muzicale 
traditionale etc.), precum si marketingul 
acestora (mici magazine de desfacere a 
propriilor produse obtinute din aceste 
activitati). 

 

Micro-întreprinderile sau persoane fizice 
(neînregistrată ca agenţi economici) sub 40 

de ani - care se vor angaja ca pâna la data 
semnarii contractului de finantare sa se 
autorizeze cu un statut minim de persoana 
fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-
întreprindere. 

 

 

 

M 312 

 

 

37. Proiecte privind serviciile de croitorie, 
frizerie, cizmarie; 

 

Micro-întreprinderile sau persoane fizice 
(neînregistrate ca agenţi economici) sub 40 

de ani - care se vor angaja ca pâna la data 
semnarii contractului de finantare sa se 
autorizeze cu un statut minim de persoana 
fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-
întreprindere. 

 

 

 

M 312 

 

38. Servicii privind însamântarea 
artificiala a animalelor; 

Persoane fizice autorizate sau persoane 
fizice neînregistrate ca agenţi economici sub 

40 de ani - care se vor angaja ca pâna la data 
semnarii contractului de finantare sa se 
autorizeze cu un statut minim de persoana 
fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-
întreprindere. 

 

M 312 

 

 

39. Servicii reparatii masini, unelte si 
obiecte casnice şi investiţii pentru 

protecţia mediului; 

 

Micro-întreprinderile sau persoane fizice 
(neînregistrate ca agenţi economici) care se 

vor angaja ca pâna la data semnarii 
contractului de finantare sa se autorizeze cu 
un statut minim de persoana fizica autorizata  
si sa functioneze ca micro-întreprindere. 

 

 

 

M 312 

40. Achizitionarea de echipamente de 
producere a energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii 

 

Micro-întreprinderile 

 

M 312 

 Persoană fizică (neînregistrată ca agent 

economici) sub 40 de ani - care se va angaja 
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41. Înfiinţare pensiune agro-turistică şi 

investiţii pentru protecţia mediului ; 

ca pâna la data semnarii contractului de 
finantare sa se autorizeze cu un statut minim 
de persoana fizica autorizata  si sa 
functioneze ca micro-întreprindere. 
Proiectul se va depune în parteneriat cu un 
ONG cu responsabilităţi în domeniul 

dezvoltării durabile.  

 

M 313 

42. Modernizare şi extindere pensiune 

turistică şi dotări pentru protecţia mediului 
Micro-întreprindere în parteneriat cu ONG 
(cu responsabilităţi în domeniul păstrării 
tradiţiilor locale) 

 

M 313 

43. Extindere infrastructură turistica de 

agrement – spaţii de campare 
Micro-întreprindere în parteneriat cu ONG 
(cu responsabilităţi în domeniul păstrării 

tradiţiilor locale) 

M 313 

44. Investitii în infrastructura turistica de 
agrement independenta sau dependenta de 
structura de primire turistica - amenajari 
de stranduri si piscine, achizitionare de 
mijloace de transport traditionale pentru 
plimbari, trasee pentru echitatie inclusiv 
prima achizitie de cai în scop turistic si 
asigurarea adaposturilor acestora, etc. 

 

Micro-întreprindere în parteneriat cu ONG 
(cu responsabilităţi în domeniul păstrării 

tradiţiilor locale sau a protecţiei mediului) 

 

 

M 313 

45. Înfiinţarea centrului de informare 

turistică microregională şi marcarea 

traseului turistic “Drumul sării”, precum şi 

elaborarea unei oferte turistice intergate la 
nivel microregional, elaborarea de 
materiale promoţionale şi  dezvoltarea 
unui sistem  electronic local de rezervare – 
Proiect integrat 

 

 

Parteneriat format între ONG-uri şi UAT-uri 
din microregiune  

 

 

M 313 

46. Reabilitare integrată şi inovativă centru 

comunal multifuncţional (spaţii verzi, 

spaţii de joacă, parcări, panouri de 

informare, piste de biciclete) precum şi 

conservare şi împrejmuire arbori seculari 

şi acţiuni pentru protecţia mediului – 
Proiect integrat  

 

 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei 

mediului) 

 

 

M 322 

47. Renovarea unor clădiri publice   
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(ex.primarii, case comunitare, etc.) şi 

investitii în sisteme de producere si 
furnizare de energie din surse regenerabile 

UAT M 322 

48. Amenajari de parcari, piete, spatii 
pentru organizarea de târguri etc; 

UAT M 322 

49. Prima înfiintare si dotarea 
infrastructurii aferente serviciilor sociale 
precum centrele de îngrijire copii, batrâni 
si persoane cu nevoi speciale; 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei 

sociale) 

 

M 322 

50. Investitii de renovare, modernizarea si 
dotarea aferenta a asezamintelor culturale, 
inclusiv achizitionarea de costume 
populare si instrumente muzicale 
traditionale în vederea promovarii 
patrimoniului cultural imaterial şi 

elaborare studiu monografic pentru 
localitate – Proiect integrat 

 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul păstrării 

tradiţiilor) 

 

M 322 

51. Restaurarea, consolidarea si 
conservarea obiectivelor de patrimoniu 
natural prin metode inovative (pesteri, 
arbori seculari, cascade etc.); 

 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei 

mediului) 

 

M 322 

52. Înfiinţarea muzeului satului – centru 
comunitar multifuncţional şi atelier pentru 

promovarea meşteşugurilor tradiţionale şi 

elaborare studiu monografic pentru 
localitate – Proiect integrat 

 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul păstrării 

tradiţiilor) 

 

 

M 322 

53. Achiziţie de dotări pentru grup de 

dansuri populare (costume populare, 
instrumente muzicale traditionale, 
echipamente de sonorizare) 

 

ONG  în parteneriat cu UAT 

 

M 322 

54. Dotare centru cultural multifuncţional 

şi elaborare studiu monografic pentru 

localitate – Proiect integrat 

UAT în parteneriat cu ONG (cu 
responsabilităţi în domeniul cultural) 

 

M 322 

55. Înfiinţarea de cramă pentru 

comunitatea locală, în vederea amenajării 
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unui muzeu şi vinoteci prin metode 

inovative, precum şi elaborare de studiu de 
tip monografic privind tradiţiile legate de 

viticultura locală – Proiect integrat, 
inovativ 

 

UAT în parteneriat cu ONG  

 

M 322 

56. Conservare zonă umedă şi amenajarea 

unui observator de păsări şi editare de 

studiu ornitologic pentru speciile de păsări 
locale, protejate şi incluse în Directiva 
Păsări 79/409/CEE – Proiect integrat, 
inovativ 

 

ONG (cu responsabilităţi în domeniul 

protecţiei mediului) în parteneriat cu un 

UAT 

 

 

M 322 

57. Lucrări de restaurare ale unei biserici, 

monument istoric, şi editare de studiu 
monografic privind istoria bisericii – 
Proiect integrat 

 

Biserică 

 

M 322 

58. Lucrări de restaurare ale unei biserici, 

monument istoric, restaurarea şi 

conservarea unor pietere de mormânt 
vechi, abandonate, crearea unui muzeu de 
pietre de mormânt din grădina bisericii şi 

editarea de broşuri informative despre 

biserică 

 

Biserică în parteneriat cu un operator turistic 

 

M 322 

59. Restaurarea sacristiei unei biserici 
monument istoric, precum şi a unor fresce 

din biserică şi editarea de broşuri 

informative despre biserică  

 

Biserică în parteneriat cu un operator turistic 

 

M 322 

60. Lucrări de renovare a unei biserici şi 

refacerea reţelei de electricitate a bisericii 

şi editare de studiu monografic privind 

istoria bisericii 

 

Biserică în parteneriat cu un operator turistic 

 

M 322 
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III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA    

GAL-ULUI 

PARTEA A V – A: PARTENERIATUL 

III.1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

Elaborarea dosarului de candidatură s-a realizat printr-o largă cooperare între actorii locali din 

microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor 

segmentelor societăţii în procesele de pregătire a  planului de dezvoltare locală, utilizând astfel 

abordarea LEADER “de jos în sus”. Având în vedere faptul că parteneriatul între cele 13 unităţi 

administrativ teritoriale din cadrul microregiunii se bazează pe o colaborare şi conlucrare în cadrul 

Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului începând cu anul 2002, reprezentanţii sferei publice au o 

experienţă considerabilă în planificarea strategică comună. Reprezentanţii Microregiunii Valea 

Nirajului au participat la mai multe sesiuni de informare si formare privind Programul National de 

dezvoltare Rurala, dezvoltarea locală, Axa 4 LEADER, în microregiune organizându-se, de asemenea, 

mai multe întâlniri cu membrii comunităţii locale în cadrul programului LEADER MENTOR în 

cepând cu anii 2007, fiind creionat din ce în ce mai evident o viitoare cooperare în cadrul GAL.  În 

urma întâlnirilor organizate s-a identificat necesitatea unei mobilizări mult mai extinse, a unei 

reprezentări geografice şi tematice mult mai accentuate, precum şi un mod de animare mult mai 

dinamic. Pe baza acestei necesităţi s-a elaborat şi s-a depus spre finanţare proiectului ”Parteneriat şi 

cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”, proiect finanţat de Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 

LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, Submăsura 431.1 Construcţie 

parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL. 

Prin acest proiect s-a facilitat creşterea capacităţii de elaborare a strategiei de dezvoltare locală prin 

construcţie instituţională corespunzătoare la nivel local, asigurarea resurselor umane, financiare si 

tehnice pentru susţinerea activităţii Grupului de Acţiune Locală, precum  şi animarea teritoriului. 

În vederea implicării tuturor factorilor sociali în procesul de planificare, respectiv în vederea 

participării în acest proces a cât mai multor actori sociali din microregiunea noastră au fost întreprinse 

activităţi de informare şi consultare multiple. 
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În procesul de informare a membrilor comunităţii locale în legătură cu principiile LEADER 

sau în legătură cu abordarea de tip LEADER, respectiv în procesul de animare a teritoriului şi a 

elaborării Planului de Dezvoltare Locală acţiunile au fost grupate în jurul a 3 tipuri de activităţi: 

1. Informarea cetăţenilor legat de Axa IV LEADER şi în general legat de abordarea 

LEADER şi animarea teritoriului, precum şi identificarea necesităţilor de dezvoltare a 

teritoriului; 

2. Întâlniri, grupuri de lucru, seminarii, conferinţe, ect. în vederea realizării analizei 

diagnostic, a analizei SWOT şi nu în ultimul rând în vederea identificării obiectivelor, a  

priorotăţilor şi a măsurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală; 

3. Întâlniri/şedinţe operative a grupului de lucru operativ din cadrul proiectului ”Parteneriat şi 

cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”, format din cei opt experţi 

interni din cadrul proiectului.  

 

Având în vedere  metodologia de animare recomandată în vederea elaborării unei candidaturi 

LEADER în cadrul PNDR 2007 – 2013 au fost respectate următorii paşi: 

 

 Căutarea leader - ului, reprezentantului, o autoritate legitimă şi responsabilă.  

Implementarea proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea 

Nirajului” s-a realizat prin intermediul Oraşului Miercurea Nirajului (solicitant în cadrul 

proiectului), autoritate legitimă şi responsabilă atât în domeniul administrativ cât şi în domeniul 

dezvoltării microregiunii (oraşul fiind centrul socio-cultural al microregiunii de mai multe secole). 

Leaderul GAL –ului a fost ales reprezentantul legal al Oraşului Miercurea Nirajului, în persoana 

domnului Dászkel László, persoană carismatică, coordonatorul mai multor iniţiative şi proiecte de 

dezvoltare implementate la nivel microregional.  

 

 Analiza sumară a localităţilor cuprinse în teritoriul vizat pentru viitorul potenţial GAL.  

Având în vedere faptul că parteneriatul între cele 13 unităţi administrativ teritoriale din cadrul 

microregiunii se bazează pe o colaborare şi conlucrare în cadrul Asociaţiei Microregiunea Valea 

Nirajului începând cu anul 2002, luând în considerare caracterul compact al teritoriului atât din 

punct de vedere geografic, cât şi economic şi socio-cultural, localizarea geografică, analiza 

localităţilor, precum şi determinarea elementelor ca populaţie, raporturi între tipul de localităţi nu 

a creat probleme pentru grupul de lucru. Au fost totuşi reanalizate localităţile care formează   
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teritoriul omogen, având în vedere localizarea geografică, tipuri de localităţi, număr de locuitori, 

economia, agricultura şi alte elemente. Parteneriatul celor 13 unităţi administrativ-teritoriale nu s-a 

creat cu prilejul iniţiativelor LEADER în Valea Nirajului (2007), acest parteneriat există din anul 

2002, materializându-se în mai multe proiecte comune implementate (Pro Regione Pura – 

gestionarea deşeurilor, „Descentralizare prin IT sau IT pentru administraţie”, ambele finanţate prin 

Programul Phare). Formarea parteneriatului public privat în jurul iniţiativei LEADER, reprezintă 

însă mult mai mult: reafirmarea unei microregiuni definită ca teritoriu compact şi omogen cu 

relaţii socio-economice interne bine definite în cadrul ei, numită Valea Nirajului încă în secolele al 

XIV-lea şi XV-lea în primele atestări documentare. (documente legate de zecimalele papale). 

Acest teritoriu foarte bine definit îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru a deveni teritoriu 

LEADER în felul şi forma în care există de secole.  

  

 Identificarea persoanelor -  resursă cu care se va colabora.  

Recrutarea personalului necesar animării teritoriului şi elaborării strategiei este unul dintre cele 

mai importante activităţi în procesul de lucru. Această activitate nu a creat probleme deosebite 

Grupului de Acţiune Locală din Valea Nirajului, având în vedere experienţa persoanelor din 

cadrul GAL în domeniul dezvoltării regionale, a dezvoltării teritoriale, dezvoltării durabile şi nu în 

ultimul rând a abordării tip LEADER. Au fost identificate persoanele-resursă, experţi animatori 

după cum urmează: Dászkel László, Iszlai Tibor, Balogh István, Antal Zoltán, Fülőp Róbert, 

Gligor Róbert, Német Zsolt, Csiki Béla, precum şi un expert extern, în acest proces fiind implicate 

şi reprezentanţii ai OJPDRP Mureş şi reprezentanţi ai AM judeţean. 

Din echipa de experţi fiecare membru a participat la implementarea programului LEADER 

MENTOR în Valea Nirajului, programul derulând între 2007-2009, iar două dintre aceste 

persoane participând la primele formări a animatorilor LEADER în anul 2007.  

  

 Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER în vederea prezentării în cadrul 

întâlnirilor cu comunitatea locală. 

În cadrul şedinţelor de lucru operative au fost elaborate proiectele materialelor promoţionale şi 

de informare în vederea aprobării lor de membrii GAL. 

Au fost elaborate: broşuri, bannere, pliante, afişe, pixuri personalizate şi mape.  

Nu mai puţin de important este şi faptul că în vederea facilitării activităţii de consultare a 

opinei publice au fost elaborate chestionare de sondaje de opinii. Tot în cadrul acestor şedinţe 
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operative s-a pregătit materialul video (film de scurt metraj) privind implementarea unor proiecte 

de succes finanţate prin Programul LEADER în Ungaria.  

 

 Organizarea grupurilor de lucru  

Organizarea grupurilor de lucru reprezintă condiţia de bază a derulării activităţilor privind 

abordarea sectorială a dezvoltării.  

Au fost organizate activităţi de consultare cu reprezentanţi ai diferitelor sectoare (agricol, civil, 

public, etc.) 

Au fost elaborate seturi de măsuri pentru dezvoltarea sectorială, acestea fiind integrate în 

Planul de Dezvoltare Locală.  

 

1. Informarea cetăţenilor legat de Axa IV LEADER şi în general legat de abordarea 

LEADER şi animarea teritoriului, precum şi identificarea necesităţilor de dezvoltare 

a teritoriului; 

 

Au fost utilizate mai multe tipuri de acţiuni de informare: 

1. Informarea prin întâlniri directe cu membrii comunităţii locale – brainstorming 

Au fost organizate întâlniri de informare şi promovare la fiecare unităţi administrativ 

teritorială din cadrul microregiunii, în total 13 întâlniri. Au fost prezente reprezentanţii tuturor 

segmentelor societăţii locale: intelectuali, reprezentanţi ai bisericilor, consilieri locali, reprezentanţi ai 

ONG-urilor locale, întreprinzători, etc.  

Metodologia:  

Au fost prezentate măsurile PNDR, în special măsurile din AXA 4 – Leader. Experţii din 

cadrul GAL au prezentat principiile care stau la baza abordării de tip Leader, noţiunea de Grup de 

Acţiune Locală şi nu în ultimul rând scopul şi obiectivele proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru 

dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”.  

Instrumente folosite:  

Prezentările s-au derulat în PowerPoint, iar la finalul lor a fost vizionată un film de scurt 

metraj, legat de nişte proiecte de succes implementate în Ungaria şi finanţate prin Axa Leader. Au fost 

folosite laptopuri, un videoproiector, ecran de proiecţie, instalaţie de sonorizare şi au fost împărţite 

chestionare şi materiale promoţionale. 
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Întâlnirea de informare şi promovare organizată în comuna Vărgata 

 

Întâlnirile de animare a teritoriului s-au derulat la următorarele date şi locaţii: 

 Comuna Vărgata 12 februarie 2010 

 Comuna Măgherani 18 februarie 2010 

 Comuna Găleşti 19 februarie 2010 

 Comuna Păsăreni 12 martie 2010  

 Comuna Eremitu 17 martie 2010 

 Comuna Gheorghe Doja 19 martie 2010 

 Comuna Crăciuneşti 30 martie 2010 

 Comuna Corunca 07 aprilie 2010 

  Comuna Acăţari 14 aprilie 2010 

 Comuna Livezeni 15 aprilie 2010 

 Comuna Bereni 20 aprilie 2010 

 Comuna Hodoşa 20 aprilie 2010 

 Oraşul Miercurea Nirajului 23 aprilie 2010 

 

2. Conferinţe tematice 

Atât cu prilejul începerii implementării proiectului, cât şi la finalul ei au fost organizate 

conferinţe de presă.  

Metodologia:  
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Au fost diseminate principalele informaţii legate de proiect: scopul, obiectivul general, 

obiectivele speciale, principalele activităţi, precum şi rezultatele aşteptate.  

Au fost prezenţi reprezentanţii presei scrise şi a radio-televiziunii.  

Instrumente folosite:  

Prezentările s-au derulat în PowerPoint. Au fost folosite laptopuri, un videoproiector, ecran de 

proiecţie, instalaţie de sonorizare şi au fost împărţite materiale promoţionale. 

3. Seminarii ad-hoc 

Cu ocazia şedinţelor adunării generale a asociaţilor din cadrul Asociaţiei Microregiunea Valea 

Nirajului – Nyárádmente au fot organizate seminarii ad-hoc în ceea ce priveşte elaborarea Planului de 

Dezvoltare Locală a microregiunii.  

Metodologia:  

Au fost diseminate principalele informaţii legate de analiza SWOT din cadrul strategiei, 

priorităţile definite şi seturi de măsuri elaborate în cadrul lor. 

Instrumente folosite:  

Prezentările au fost realizate cu ajutorul unui flipchart, laptopuri, un videoproiector, ecran de 

proiecţie, instalaţie de sonorizare şi au fost împărţite chestionare, materiale promoţionale, fiind urmate 

de discuţii interactive.  

4. Grupuri de lucru 

Au fost organizate activităţi de consultare cu reprezentanţi ai diferitelor sectoare (agricol, civil, 

etc.) 

Metodologia:  

Au fost elaborate seturi de măsuri pentru dezvoltarea sectorială, acestea fiind integrate în 

Planul de Dezvoltare Locală.  

Instrumente folosite:  

Discuţii interactive pe grupuri de lucru.  

5. Mas-media 

Pe tot parcursul implementării proiectului au apărut articole de presă legate de implementarea 

proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”, fiind astfel 

încurajată participarea activă în procesul de planificare strategică. Totodată au fost realizate şi difuzate 

în perioada 01 iunie 2010 – 15 august .2010 spoturi radio, în cadrul campaniei de informare şi de 

sensibilizare a actorilor locali. 
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Manifestările în mass-media s-au derulat la următoarele date şi locaţii: 

 Conferinţă de presă la Primăria Oraşului Miercurea Nirajului,12 februarie 2010, număr de 

participanţi 22 persoane 

 Difuzare spoturi radio în perioada 01 iunie 2010 – 15 august 2010 

 Interviu în Televiziunea Târgu Mureş: 30 iulie 2010 

 Conferinţă de presă cu ocazia organizării primei ediţii a Expoziţiei LEADER Valea Nirajului: 

cortul exoziţiei din Miercurea Nirajului, la data de 1 august 2010.   

 

6. Elaborare şi diseminare de materiale  

În cadrul întâlnirilor de lucru ale experţilor din cadrul GAL (întâlniri ce au avut loc cu o 

frecvenţă de aproximativ 2 zile pe săptămână, în decursul primelor 4 luni de implementare a 

activităţilor proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”) 

au fost elaborate materiale pregătitoare, draft-uri ale analizei SWOT sau chiar a Planului de 

Dezvoltare Locală, materiale prezentate în cadrul diferitelor întâlniri cu cetăţenii. 

Metodologia:  

Au fost diseminate principalele informaţii legate de componenţa GAL, istoria cooperării între 

membrii GAL, modul de conlucrare între actorii implicaţi, modul de animare a teritoriului, 

participarea actorilor locali în procesul de planificare, analiza SWOT din cadrul strategiei, priorităţile 

definite şi seturi de măsuri elaborate în cadrul lor, respectiv interacţiunea lor cu alte măsuri ale PNDR.  

Instrumente folosite:  

S-a derulat o prezentare PowePoint, urmat de o discuţie interactivă pe tema Planului de 

Dezvoltare Locală, varianta DRAFT.  

 

7. Publicaţii: 

Prin această activitate s-a urmărit sensibilizarea membrilor comunităţii locale privind 

abordarea LEADER. 

Au fost elaborate şi distribuite pliante, broşuri, afişe etc. 
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La intrarea clădirilor sau a sălilor unde au avut loc întâlnirile cu cetăţenii au fost expuse 

bannere pentru promovarea Leader.  

 

 

 

 

 

 

Au fost distribuite în rândul participanţilor dosare şi pixuri personalizate, promovând 

programul Leader.  
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2. Consultarea partenerilor locali în elaborarea strategiei de dezvoltare locală  - 

Întâlniri, grupuri de lucru, seminarii, conferinţe, ect. în vederea realizării analizei 

diagnostic, a analizei SWOT şi nu în ultimul rând în vederea identificării obiectivelor, 

a  priorotăţilor şi a măsurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală; 

 

Consultările au avut ca scop clarificarea următoarelor aspecte: 

 Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală; 

 Conţinutul acestora; 

 Rezultatele aşteptate; 

 Principiile, modalităţile si calendarul de lucru; 

 Factorii relevanţi si parteneriatele necesare; 

 Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experţi; 

 Nivele de cooperare si parteneriat local, judeţean, regional, naţional şi european; 

 Modalităţi de diseminare (consultarea populaţiei, mijloace de comunicare in masa 

media,  web site, broşuri, întâlniri etc.), 

 Conştientizarea actorilor locali şi a locuitorilor; 

 Formarea echipei locale (identificarea si stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori 

de decizie, echipa tehnica, factori consultativi, grupuri reprezentative, mijloacele de 

comunicare in masa etc.); 

 Colectarea si structurarea datelor privind teritoriul; 

 Analiza datelor; 

 Elaborarea analizelor (SWOT, analiza diagnostic) 

 Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore, 

 Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; 

 Diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de 

dezvoltare prin chestionare, întâlniri,etc. (rezultatele consultării se vor valida in 

selectarea variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore 

aferente); 

 Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective - pe baza scheletului iniţial 

(viziune si obiective strategice majore) se vor detalia sub-obiectivele; 

 Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali, a comunităţii, privind 

interesul si capacitatea in implementarea strategiei); 
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 Analiza reglementărilor locale, naţionale şi europene (cu privire la facilitarea 

implementării strategiei de dezvoltare, propuneri de abordare a instrumentelor, a 

masurilor necesare pentru implementarea strategiei); 

 Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementării strategiei (umane, 

instituţionale, de organizare, de reglementare, de teren, financiare -  propuneri de 

abordare a articularii resurselor in vederea implementării strategiei); 

 Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de 

implementare a strategiei (pachetul de indicatori aferent obiectivelor, sub-obiectivelor, 

programelor si proiectelor, sisteme de baze de date disponibile la nivel local, sisteme 

de luare a deciziilor in parteneriat privind implementarea strategiei); 

 Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea 

strategiei); 

Elaborarea dosarului de candidatură s-a realizat prin consultarea actorilor locali din 

microregiune, procesul de lucru bazându-se pe  colaborare, conlucrare şi parteneriat în vederea 

implicării tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a  planului de dezvoltare locală, 

utilizând astfel abordarea LEADER “de jos în sus”. 

 Chestionare adresate actorilor locali; 

Au fost distribuite chestionare în vederea identificării deficienţelor şi a necesităţilor din viaţa 

comunităţii, respectiv în vederea colectării tuturor informaţiilor, propunerilor, ideilor de dezvoltare în 

vederea dezvoltării generale a comunităţii. A fost avută în vedere, de asemenea, formularea viziunii de 

dezvoltare a microregiunii de către cei care au completat chestionarului.  

Chestionarele au fost distribuite cu ocazia fiecărei întâlniri cu cetăţenii, acestea fiind accesibile 

şi prin Internet, pe pagina web al Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului – Nyárádmente.  

Prin această metodă de consultare s-a urmărit implicarea membrilor comunităţii locale în 

pregătirea Planului Local de Dezvoltare, respectiv: colectarea datelor privind teritoriul, elaborarea 

analizei diagnostic, şi nu în ultimul rând formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor 

strategice majore, potrivit necesităţilor reale ale populaţiei.  

*Se anexează chestionarele. 

 Întâlniri cu cetăţenii/forumuri; 

Au fost organizate întâlniri consultative cu membrii comunităţii locale la fiecare UAT din 

cadrul microregiunii, în total 13 întâlniri. Au fost prezente reprezentanţii tuturor segmentelor societăţii 
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locale: intelectuali, reprezentanţi ai bisericilor, consilieri locali, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, 

întreprinzători, etc.  

Prin această metodă de consultare s-a urmărit stabilirea principiilor şi a modalităţilor de 

colaborare cu actorii locali, elaborarea calendarul de lucru în vederea elaborării Planului de 

Dezvoltare Locală cu implicarea tuturor actorilor locali interesaţi, stabilirea etapelor de elaborare a 

Planului de Dezvoltare Locală. 

S-a avut în vedere conştientizarea actorilor locali şi a locuitorilor privind procesul de 

planificare strategică, precum şi  implicaţiile acestora asupra dezvoltării comunităţii. Cu ocazia 

întâlnirilor consultative cu cetăţenii au fost definite principalele elemente ale analizei SWOT ale 

regiunii şi chiar viziunea de dezvoltare şi obiectivele strategice majore.  

*Se anexează documentar foto  

 Grupuri de lucru 

Activităţile de consultare cu reprezentanţi ai diferitelor sectoare (agricol, civil, etc.) au avut ca 

scop, de asemenea, colectarea şi structurarea datelor privind teritoriul, având maximă relevanţă în 

ceea ce priveşte analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali) privind interesul si 

capacitatea in implementarea strategiei.  
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*Se anexează documentar foto  

 Expoziţie tip LEADER 

Cu ocazia deplasării membrii Grupului de Acţiune Locală din Valea Nirajului în Ungaria s-a 

efectuat o vizită la LEADER Expo Budapesta, Ediţia II, în data de 05.03.2010, programul oferind o 

experienţă unică pentru Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului în ceea ce priveşte organizarea 

unor asemenea evenimente şi în regiunea noastră, scopul lor fiind crearea unor parteneriate, 

promovarea produselor tradiţionale locale şi a serviciilor turistice locale. În urma efectuării acestei 

vizite, respectiv în urma efectuării schimburilor de experienţe cu membrii GAL din microregiunile  

„Pannónia Kincse Leader Egyesület”  şi „Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület” din 

Ungaria, s-a arătat importanţa expoziţiilor de tip LEADER în procesul de dezvoltare locală, precum şi 

rolul acestor tipuri de evenimente în formarea diferitelor tipuri de parteneriate în cadrul 

microregiunilor sau chiar formarea unor parteneriate cu alte GAL- uri din ţară şi străinătate.  

 

 

 

Schimb de experienţă la 

microregiunea Felsőhomokhátság 

din Ungaria 

 

 

 

Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului a delegat 36 de persoane la LEADER Expo 

Budapesta, Ediţia II, acţiunea reprezentând o experienţă unică pentru membrii delegaţiei în ceea ce 

priveşte preluarea unor idei de proiecte, propuneri de dezvoltare care preluate şi adaptate specificului 

local vor avea caracter inovativ.  
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Participarea la Expoziţia LEADER ediţia a II-a 

Expoziţia tip LEADER organizat de Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului în data de 

31.07.2010 – 01.08.2010 în oraşul Miercurea Nirajului, respectiv conferinţa de dezvoltare 

microregională având ca temă dezvoltarea microregională sub aspectul abordării tip LEADER, 

organizat cu ocazia expoziţiei avea ca scop diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor 

întâmpinate, diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de 

dezvoltare (selectarea variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore aferente) 

şi nu în ultimul rând detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective - pe baza scheletului 

iniţial, respectiv rezultatele aşteptate în urma implementării strategiei. S-a urmărit, de asemenea, 

prioritizarea proiectelor şi elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea strategiei;  

Cu ocazia derulării expoziţiei s-a avut în vedere, de asemenea, implicarea entităţilor interesate 

în pregătirea Planului Local de Dezvoltare (expozanţi: ONG-uri, IMM-uri, meşteşugari tradiţionali, 

prestatori de servicii turistice, etc.), evenimentul având rolul de a consolida relaţia de parteneriat între 

acorii diferiţi de regiune.  

Perioada derulării expoziţiei: 31 iulie 2010 – 1 august 2010 

Locul: Centrul istoric al Oraşului Miercurea Nirajului 

Programul expoziţiei:  

31 iulie 2010 – Conferinţă de dezvoltare microregională tip LEADER - Întâlnire cu 

reprezentanţii comunităţii locale, ale întreprinzătorilor, ONG-urilor, precum şi reprezentanţii UAT - 

urilor din microregiune 

- Prezentarea parteneriatului în cadrul GAL şi a actorilor cheie care au participat în 

procesul de planificare; 

- Prezentarea relaţiilor de cooperare între Grupul de Acţiune Locală din Valea 

Nirajului şi GAL - urile din străinătate partenere – semnarea acordurilor de 

colaborare cu GAL - urile din străinătate; 
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- Prezentarea istoricului colaborării cu principali parteneri; 

- Prezentarea activităţilor derulate în cadrul proiectului; 

- Prezentarea unei sinteze a ideilor şi a propunerilor obţinute în urma întâlnirilor cu 

membrii comunităţii locale; 

- Prezentarea analizei - SWOT întocmit în urma consultării cu societatea locală; 

- Diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate, diseminarea 

rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de dezvoltare 

(selectarea variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore 

aferente)  

- Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective – măsuri 

- Interacţiunea măsurilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală cu măsurile 

PNDR 

1 august 2010 - Expoziţie tip LEADER  

- Au fost prezenţi: unităţile turistice din zonă, artişti populari, meşteşugari artizanali, 

producători agricoli, prestatori ai serviciilor turistice, etc.  

- Cu ajutorul mijloacelor de sonorizare în cortul expoziţiei au fost difuzate în mod 

permanent spoturile radio pentru promovarea proiectului ”Parteneriat şi cooperare 

pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului” şi pentru încurajarea participării 

actorilor locali în fazele finale ale  procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare 

Locală.  
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Conferinţă de dezvoltare rurală Miercurea Nirajului 2010 

 

 

Întâlnire cu presa 1 august 2010 
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*Se anexează documentar foto  

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie; 

Au fost organizate diferite întâlniri consultative cu liderii locali de opinie ele fiind cele mai 

numeroase dintre activităţile consultative, ele având loc şi în mod spontan, la iniţiativa diferitelor 

personalităţi carismatice atât din rândul autorităţilor publice locale, cât şi din rândul ONG-urilor sau a 

întreprinderilor locale.   

Prin această metodă de consultare s-a urmărit stabilirea principiilor şi a modalităţilor de 

colaborare cu actorii locali, identificarea factorilor relevanţi si parteneriatele necesare  şi nu în ultimul 

rând implicarea tuturor actorilor locali interesaţi în procesele de elaborare a Planului de Dezvoltare 

Locală.  

*Se anexează documentarul  foto  

 Comitete locale ale comunităţii şi comitete ale cetăţenilor; 

Sintezele ideilor de dezvoltare au fost prezentate de către comitete ale comunităţii locale, 

scopul acestor sinteze au fost prioritizarea iniţiativelor de dezvoltare locală.  
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 Grup de lucru de tip World Cafe: 

Întâlnirile s-au derulat în restaurante sau cofetării din microregiune. (vezi Documentarul foto) 

Au fost formate grupuri mici, compuse din 4-5 persoane lângă o masă şi un facilitator. 

Discuţiile pe baza temelor predefinite au durat 25-30 de minute după care cu excepţia 

facilitatorilor participanţii s-au mutat la alte mese, lucru repetat de 2-3 ori.  

La finalizarea convorbirilor facilitatorii locali au sintetizat ideile şi propunerile participanţilor, 

fiind formulate, de asemenea, şi concluziile discuţiilor.    

 Organizarea de Focus grupuri şi Ateliere de lucru: 

Aceste întâlniri au reprezentat metode mai speciale de consultare şi conlucrare, ele fiind axate 

în jurul anumitor teme, subiecte, şi gruprui ţintă. Ele s-au dovedit a fi metode foarte eficiente în ceea 

ce priveşte formarea unor concluzii, pregătirea diferitelor variante şi scenarii privind viziunea de 

viitor, priorităţile şi obiectivele strategiei.   

 Consultări electronice 

Chestionarele elaborate în vederea în vederea identificării deficienţelor şi a necesităţilor din 

viaţa comunităţii, respectiv în vederea colectării tuturor informaţiilor, propunerilor şi ideilor de 

dezvoltare au fost accesibile şi prin Internet, pe pagina web al Asociaţiei Microregiunea Valea 

Nirajului – Nyárádmente. (http://www.nyaradmente.ro/kerdoiv/Chestionar%20LEADER.doc)  

Prin această metodă de consultare electronică s-a urmărit implicarea membrilor comunităţii 

locale în pregătirea Planului Local de Dezvoltare, respectiv: colectarea datelor privind teritoriul, 

elaborarea analizei diagnostic, şi nu în ultimul rând formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea 

obiectivelor strategice majore, potrivit necesităţilor reale ale populaţiei.  

  Întâlnirile de lucru ale experţilor şi a membrilor din cadrul GAL 

Au fost organizate întâlniri de lucru ale experţilor din cadrul GAL câte două zile pe 

săptămână, la şedinţele de lucru participându-se şi invitaţi ai sferei publice, private şi civile. Pe lângă 

problemele organizatorice au fost abordate probleme privind nevoile parteneriatului privind cooptarea 

de experţi, modalităţile de diseminare (consultarea populaţiei, mijloace de comunicare in masa media,  

mijloace electronice, broşuri, spoturi, radio, întâlniri etc.). În cadrul acestor şedinţe au fost analizate 

reglementările locale, naţionale şi europene cu privire la facilitarea implementării strategiei de 

dezvoltare. Au fost analizate, de asemenea, resursele necesare si disponibile in vederea elaborării şi 

implementării strategiei, fiind identificate  resursele umane disponibile, respectiv cadrul  instituţional 

şi de organizare pentru elaborarea şi implementarea strategiei.   

http://www.nyaradmente.ro/kerdoiv/Chestionar%20LEADER.doc
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În cadrul elaborării strategiei au fost dezbătute următoarele aspecte: 

 Prezentarea diagnosticului pe teme; 

 Schimburi şi aport de idei noi; 

 Căutarea de eventuale informaţii suplimentare; 

 Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura; 

 Formalizarea şi structurarea propunerilor, identificarea măsurilor din cadrul PNDR, 

adaptate acţiunilor prevăzute; 

 Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor; 

 Prezentarea concluziilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a 

celorlalţi parteneri esenţiali ai teritoriului 

 

Elaborarea propriu zisă a dosarului de candidatură s-a realizat după următorii paşi: 

Prima întâlnire: 

Întâlnirea s-a derulat după realizarea majorităţii întâlnirilor cu membrii comunităţilor locale, 

fiind prezenţi membrii Grupului de Acţiune Locală. Au fost prezentate concluziile preliminare ale 

consultărilor cu membrii comunităţii locale, acestea fiind structurate sintetic şi prezentate în format 

PowerPoint, cu ajutorul unui videoproiector.   

a) Prezentarea diagnosticului pe temă (teme); 
Concluziile preliminare au fost sintetizate după diferite teme sub forma unei prezentări 

diagnostic. 

  

b) Schimburi şi aport de idei noi; 
După prezentarea fiecărei teme a avut loc un schimb de idei, fiecare membru GAL prezent 

având un oarecare aport în dezvoltarea unor idei noi. 

 
c) Căutarea de eventuale informaţii suplimentare. 
În cursul schimbului de idei au fost adunate informaţii suplimentare aferente temelor 

dezbătute, neclarităţile urmând să fie clarificate până la cea de a doua întâlnire operativă GAL. 

*Se anexează documentaţiei  minuta întâlnirii.  

A doua întâlnire : 

Până la cea de a doua întâlnire operativă GAL au fost centralizate şi prelucrate toate 

chestionarele distribuite în cadrul întâlnirilor cu membrii comunităţii locale, precum şi cele descărcate 

în format electronic. Au fost sintetizate, de asemenea, necesităţile, ideile şi propunerile de proiecte 
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definite de participanţii la întâlnirile cu cetăţenii, ele fiind prezentate membrilor GAL participanţi la 

această şedinţă de lucru.  

După stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura în continuare au fost 

formalizate şi structurate propunerile, urmând să fie identificate măsurile din cadrul PNDR, adaptate 

acţiunilor prevăzute. În această activitate au fost implicate reprezentanţii autorităţilor responsabile la 

nivel judeţean.  

*Se anexează documentaţiei  minuta întâlnirii.  

 

A treia întâlnire : 

La această întâlnire pe lângă membrii fondatori ai Asociaţiei Leader Valea Nirajului au 

participat şi reprezentanţii comunităţii locale, precum şi unii reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale din microregiune.   

a) Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor. 

Prezentarea sistematică a Planului de Dezvoltare Locală a constat în: 

- prezentarea analizei SWOT 

- principalele concluzii 

- prezentarea fiecărei versiuni a viziunii de dezvoltare 

- detalierea obiectivelor strategiei propuse în sub-obiective 

- prezentarea priorităţilor în cadrul strategiei 

- prezentarea obiectivelor operaţionale 

- prezentarea măsurilor  

b) Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a 

celorlalţi parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea parteneriatului, de pildă, 

printr-un comitet de selecţie provizoriu; 

După discuţiile pe baza temelor prezentate au fost definite concluziile finale ale întregului 

proces de lucru, urmând paşii finali ale acestui proces, respectiv: 

c) Elaborarea candidaturii şi rediscutarea acesteia cu reprezentanţii AM judeţean; 

d) Validarea Dosarului de Candidatura final de către parteneri. 

*Se anexează documentaţiei  minuta întâlnirii.  
 

3. Întâlniri/şedinţe operative a grupului de lucru operativ din cadrul proiectului, format 

din cei opt experţi interni din cadrul proiectului.  
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Aceste activităţi au constituit prilejul analizei şi sintezei tuturor proceselor, materialelor, 

documentelor şi a informaţiilor colectate/derulate. Acest grup de lucru operativ a constituit practic 

biroul permanent al activităţii de planificare, activitatea acestui grup regăsindu-se şi în celelalte două 

activităţi majore. (informarea şi consultarea cetăţenilor-elaborarea strategiei)  

În cadrul acestui grup s-a derulat organizarea întregului proces de planificare, monitorizarea 

procesului, organizarea tuturor activităţilor a întâlnirilor seminariilor şi a grupelor de lucru, elaborarea 

proiectelor materialelor promoţionale şi de informare în vederea aprobării lor de membrii GAL, 

analiza proceselor verbale întocmite cu ocazia diferitelor întâlniri, sinteza chestionarelor sondajelor de 

opinii, sinteza iniţiativelor de dezvoltare şi a propunerilor de proiecte, etc. 

Şedinţele de lucru operative s-au derulat la următoarele date: 

 şedinţa din 04/01/2010 

 şedinţa din 03/02/2010 

 şedinţa din 06/02/2010 

 şedinţa din 10/02/2010 

 şedinţa din 11/02/2010 

 şedinţa din 18/02/2010 

 şedinţa din 19/02/2010 

 şedinţa din 22/02/2010 

 şedinţa din 23/02/2010 

 şedinţa din 23/02/2010 

 şedinţa din 25/02/2010 

 şedinţa din 26/02/2010 

 şedinţa din 10/03/2010 

 şedinţa din 11/03/2010 

 şedinţa din 12/03/2010 

 şedinţa din 15/03/2010 

 şedinţa din 16/03/2010 

 şedinţa din 18/03/2010 

 şedinţa din 19/03/2010 

 şedinţa din 29/03/2010 

 şedinţa din 30/03/2010 

 şedinţa din 01/04/2010 
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 şedinţa din 02/04/2010 

 şedinţa din 05/04/2010 

 şedinţa din 06/04/2010 

 şedinţa din 08/04/2010 

 şedinţa din 09/04/2010 

 şedinţa din 12/04/2010 

 şedinţa din 13/04/2010 

 şedinţa din 15/04/2010 

 şedinţa din 27/04/2010 

 şedinţa din 28/04/2010 

 

Formări profesionale privind pregătirea experţilor animatori pentru procesul de 

planificare strategică. 

 La sesiunea de formare Constructie parteneriate public-private,   Faza 1 – “Sensibilizarea 

actorilor locali cu privire la abordarea LEADER”, organizat la Miercurea Ciuc au fost prezente 8 

experţi din Grupul de Acţiune Valea Nirajului. 

  

Cei 8 experţi au reprezentat toate cele trei sfere ale societăţii din microregiunea Valea Nirajului: 

sfera publică, civilă şi privată.  

La cursul de formare “Constructie de parteneriate public-private”  Faza 2 “Formarea 

reprezentantilor grupurilor potentiale”, organizat la Sovata în perioada 9-14 august, respectiv 16-

21 august 2010 au participat 3 experţi din cadrul Grupului de Acţiune Locală Valea Nirajului.  
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În cadrul acestor cursuri reprezentanţii GAL Valea Nirajului au prezentat mai multe proiecte de 

succes implementate în cadrul diferitelor tipuri de parteneriate în Valea Nirajului. (ex. „Teatrul 

Şură”).  

În cadrul cursului de formare a reprezentanţilor GAL-urilor din regiunile Nord – Vest si 

Centru, abordarea dezvoltării regionale bazată pe iniţiativă locală şi parteneriat din microregiunea 

Valea Nirajului a fost prezentată ca model. În vederea diseminării mai eficiente a rezultatelor acestor 

procese din microregiunea noastră au fost organizate două vizite de teren în Valea Nirajului la datele 

de 13 şi 20 august 2010.  

 

 

 

 

 

Prezentarea unor proiecte de succes din Valea 

Nirajului pentru reprezentanţii GAL-urilor din 

regiunile Nord – Vest si Centru 

 

La aceste vizite au participat 76 de experţi din cadrul GAL-urilor din regiunile Nord – Vest si 

Centru, programul celor două zile fiind următorul: 
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Program  – VIZITĂ de TEREN – GAL Valea Nirajului 

 Ziua 11 (gr.I) / 10 (gr.II) - VIZITĂ de TEREN 

Ora Titlul interveniei  

8:00 8:30 Mic dejun (Sovata) 

9:00 10:00 Deplasare pe ruta Sovata-Călugăreni  (cca. 25 km de Sovata) 

10:00 11:15 Prezentarea teritoriului Valea Nirajului 

Prezentarea strategiei de dezvoltare locală: 
• Zona eligibilă 
• Parteneriatul 
• Strategia de dezvoltare locală 
• Măsurile propuse 
• Descrierea modului de gestionare ce va fi aplicat în teritoriu 

11:15 11:45 Pauză de cafea -  Vizită la monumentul istoric “Biserica Franciscană din 

Călugăreni”  

11:45 13:00  Prezentarea procesului de elaborare: 
• Cum este implicat parteneriatul? 
• Prezentarea campaniei de comunicare  
• Cum a fost realizat procesul de elaborare? 
• Recomandări formulate pentru participanți 
•Scurta prezentare a proiectului „Drumul sării”  
•Vizionarea filmului de scurt metraj „Drumul sării”                                                        

13:00 14:00 Prânz - Vizitarea proiectului „Drumul sării” 

14:00 
 
 
 
 

       
15:15 

 
 

15:45 

15:15 
 
 
 
 

 
15:45 

 
 

17:15 

Reuniune cu reprezentanții parteneriatului şi discuție privind: 
• Motivația pentru parteneriatul care este implicat în elaborarea strategiei de 
dezvoltare locală 
• Explicarea rolului jucat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală 
• Aşteptări pentru viitor  

 Pauză de cafea, Plimbare până la “Teatrul şură” 

Prezentarea proiectului “Teatrul şură”: 

 Modul de formare a parteneriatului pentru realizarea investiţiei 
 Exploatarea investiţiei – sustenabilitatea şi mentenanţa investiţiei în cadrul 

parteneriatului 
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Pe lângă prezentările experţilor din cadrul GAL Valea Nirajului au fost organizate diferite 

vizite de teren în vederea prezentării rezultatelor unor proiecte implementate în cadrul diferitelor 

parteneriate din Valea Nirajului, acestea având puterea exemplului pentru viitoarele proiecte a GAL-

urilor din  regiunile Nord – Vest si Centru.  

 

 

Proiectul „Teatrul şură” din 

localitatea Călugăreni s-a dovedit a fi cel 

mai elocvent exemplu în ceea ce priveşte 

funcţionarea unui parteneriat public-privat.  

 

 

Proiectul privind amenajarea unor 

spaţii de campare „Nomad camp” 

din Câmpul Cetăţii este un proiect 

bazat pe valorificarea moştenirii 

naturale a microregiunii, proiectul 

fiind amplasat în aria protejată 

„Natura 2000”. Reprezentanţii GAL-

urilor din regiunile Nord – Vest si 

Centru au avut posibilitatea să 

observe chiar la faţa locului 

rezultatele acestui proiect.  
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Reprezentanţii GAL-urilor din  regiunile Nord – Vest 
si Centru au avut posibilitatea să parcurgă un traseu 
scurt al „Drumului sării” 

Reprezentanţii GAL-urilor au avut 

posibilitatea să viziteze proiectul „Drumul 

sării”, proiect implementat de asociaţia locală  

Focus Eco Center, în urma căruia a fost 

identificată traseul fostului drum construit de 

Imperiul Roman. Astfel cea mai mare parte a 

drumul cu o lungime de 60 km, ce leagă 

localitatea Sângeorgiu de Mureş cu localitatea 

Praid se află în microregiunea Valea 

Nirajului, traversând regiunea în zonele cele 

mai pitoreşti, reprezentând o atracţie turistică 

unică. Proiectul a fost implementat de către 

asociaţia „Focus Eco Center” în parteneriat cu 

unele primării din Valea Nirajului, precum şi 

nişte unităţi turistice din regiune. 
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Scehma de animare a elaborării candidaturii este prezentată mai jos. 
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III.2. Prezentarea parteneriatului decizional 

III.2.1. Descrierea partenerilor 

Partenerii vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din partea instituţiilor pe 

care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia in cadrul acestora, făcând distincţia între partenerii 

publici, privaţi şi ONG. Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitetul de Selecţie, format 

din membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel 

puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.  

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean”. 

Tabelul de mai jos prezintă componenţa comitetului de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Ferenczi Gyorgy Comuna Crăciuneşti Primar Administraţie publică locală 

Karacsony Karoly Comuna Găleşti Primar Administraţie publică locală 

Iszlai Tibor Comuna Gheorghe Doja Primar Administraţie publică locală 

Orban Sandor Comuna Hodoşa Primar Administraţie publică locală 

Kacso Antal Comuna Măgherani Primar Administraţie publică locală 

PARTENERI PIVAŢI 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Csizmadia Gyorgy S.C. Agrotranscom Ex 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Barabas Lorant S.C. Lorinfonet S.R.L. Administrator Societate comercială 

Kerekes Ildiko S.C. Leobill Com S.R.L Administrator Societate comercială 

Majlath Melinda S.C. Melodi 82 S.R.L. Administrator Societate comercială 
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Balazs Julianna S.C. Miro Eximp S.R.L. Administrator Societate comercială 

ONG 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Hozo Jeno Asociaţia Klaris Preşedinte ONG 

Nagy Sandor Asociaţia Benedek Elek 

Egyesulet 
Preşedinte ONG 

Voniga Lorand 
Mihaly 

Asociaţia „Lăcrămioara” 

Corunca  
Preşedinte ONG 

Nemet Zsolt Asociaţia de dezvoltare 

rurală „Celeritas” 

Videkfejlesztesi 
Egyesulet 

Preşedinte ONG 

Balogh Otto Dezso Asociaţia OTISZ Preşedinte ONG 

 

Partenerii care fac parte din Asociaţi LEADER Valea Nirajului sunt prezentaţi în tabelul 

următor. 

PARTENERI PUBLICI 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Daszkel Laszlo Oraşul Miercurea 

Nirajului 
Primar Administraţie publică locală 

Osvath Csaba Comuna Acăţari Primar Administraţie publică locală 

Majlath Karoly Comuna Bereni Primar Administraţie publică locală 

Nagy Martin Comuna Corunca Primar Administraţie publică locală 

Ferenczi Gyorgy Comuna Crăciuneşti Primar Administraţie publică locală 

Gal Lajos Comuna Eremitu Primar Administraţie publică locală 

Karacsony Karoly Comuna Găleşti Primar Administraţie publică locală 

Iszlai Tibor Comuna Gheorghe Doja Primar Administraţie publică locală 
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Orban Sandor Comuna Hodoşa Primar Administraţie publică locală 

Tătar Vasile Comuna Livezeni Primar Administraţie publică locală 

Kacso Antal Comuna Măgherani Primar Administraţie publică locală 

Turbak Zoltan Comuna Păsăreni Primar Administraţie publică locală 

Balogh Istvan Comuna Vărgata Primar Administraţie publică locală 

PARTENERI PIVAŢI 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Makkai Endre S.C. Makk Servimpex 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Kadar Levente S.C. Dionysos Apexim 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Imreh Jozsef S.C. Elcomserv S.R.L. Administrator Societate comercială 

Szekely Sandor S.C. Lex Pres Com 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Csizmadia Gyorgy S.C. Agrotranscom Ex 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Biro Maria S.C. Trapimpex 
Palmierul S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Barabas Lorant S.C. Lorinfonet S.R.L. Administrator Societate comercială 

Biro Laszlo S.C. Genesis S.R.L. Administrator Societate comercială 

Kerekes Ildiko S.C. Leobill Com S.R.L Administrator Societate comercială 

Iszlai Jeno S.C. Karma S.R.L. Administrator Societate comercială 

Dosa Zoltan S.C. Dizocon Impex 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Marko Menyhart 
Csaba 

S.C. Pandur S.R.L. Administrator Societate comercială 

Balazs Endre S.C. E&T  Instal S.R.L. Administrator Societate comercială 
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Markus Attila S.C. Teramixt Impex 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Majlath Melinda S.C. Melodi 82 S.R.L. Administrator Societate comercială 

Balazs Julianna S.C. Miro Eximp S.R.L. Administrator Societate comercială 

Kakasi Matild S.C. Mallorca Pres 
S.R.L. 

Administrator Societate comercială 

Szocs Gyongyi 
Hajnal 

Szocs Gyongyi Hajnal 
Întreprindere Individuală 

Titular Întreprindere Individuală 

Kakasi Matild Kakasi Matild Persoană 

Fizică Autorizată 
Titular Persoană fizică autorizată 

Szocs Antal Nyaradkert Societate 
cooperaticvă 

Administrator Societate cooperativă 

ONG 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* / Observaţii 

Szabo Gheorghe Asociaţia de prietenie 

Hodosa - Venerque 
Preşedinte ONG 

David Gyorgy Asociaţia Pro Păsăreni 
Backamadarasert 

Egyesulet 

Preşedinte ONG 

Kovacs Szabolcs Asociaţia pentru 

Eremieni şi Drojdii / 
Nyaradszentimre es 
Seprod fejlesztesi 

Egyesulet/ Asociation for 
Nyaradszentimre and 

Seprod 

Preşedinte ONG 

Marton Ferencz  Asociaţia Pro Troiţa 

2004 – Szentharomsagert 
Egyesulet 

Preşedinte ONG 

Imre Jozsef Asociaţia Leordeni 

Lorincfalva Egyesulet 
Preşedinte ONG 
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Hozo Jeno Asociaţia Klaris Preşedinte ONG 

Toth Sandor Asociaţia Titan Preşedinte ONG 

Marti Balint Asociaţia Bekecs Preşedinte ONG 

Nagy Sandor Asociaţia Benedek Elek 

Egyesulet 
Preşedinte ONG 

Borbely Andras Fundaţia Faclia Preşedinte ONG 

Daszkel Laszlo Asociaţia Microregiunea 
Valea Nirajului - 

Nyaradmente 

Preşedinte ONG 

Voniga Lorand 
Mihaly 

Asociaţia „Lăcrămioara” 

Corunca  
Preşedinte ONG 

Nemet Zsolt Asociaţia de dezvoltare 

rurală „Celeritas” 

Videkfejlesztesi 
Egyesulet 

Preşedinte ONG 

Hozo Jeno Composesoratul Mătrici Preşedinte ONG 

Balogh Otto Dezso Asociaţia OTISZ Preşedinte ONG 

Balogh Istvan Asociaţia Sportivă 

„Millenium” Vărgata 
Preşedinte ONG 

Hajdu Zoltan Asociaţia „Focus Eco 

Center” 
Preşedinte ONG 

Karacsony Karoly Asociaţia Găleşti - 
Nyaradgalfalva 2001 

Preşedinte ONG 

Abram Zoltan 
Samoil 

Societatea Maghiară de 

cultură din Transilvania 

Cluj Napoca- Filiala 
Târgu Mureş 

Preşedinte ONG 

Ferencz Sandor 
Csaba 

Asociaţia corală Bocskai 

Istvan Dalkar 
Preşedinte ONG 
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III.2.2. Crearea şi funcţionarea GAL – ului    

În conformitate cu Ordonanţa 26 din 2000 a fost constituită ASOCIAŢIA LEADER VALEA 

NIRAJULUI, din iniţiativa actorilor locali, reprezentanţi ai sectorului public, sectorului privat şi 

societăţii civile, prin libera asociere a membrilor fondatori. 

Asociaţii fondatori în temeiul dreptului constituţional la asociere şi-au exprimat liber voinţa de 

a asocia, urmând desfăşurarea unei activităţi nepatrimoniale de interes public, punând în comun şi fără 

drept de restituire contribuţia lor pecuniară precum şi cunoştinţele şi aportul lor în muncă. 

Scopul asociaţiei este demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând 

abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. Denumirea 

asociaţiei, aşa cum a fost aprobată prin Dovada disponibilităţii denumirii al Ministerului Justiţiei  este 

„ASOCIAŢIA LEADER VALEA NIRAJULUI”, iar asociaţia este persoană juridică română, 

nonprofit, apolitică şi nonguvernamentală.  

Sediul asociaţiei a fost stabilit în oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor, nr.48, judeţul Mureş. 

Sediul va putea fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale. 

Conform actului constitutiv asociaţia îşi va putea constitui filiale, puncte de lucru, structuri teritoriale 

în orice localitate din ţară, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pe baza hotărârii autentificate a 

consiliului director, durata de constituire a asociaţiei fiind pe perioadă nelimitată.  

Asociaţia are ca scop principal demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând 

abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. 

În vederea îndeplinirii scopului mai sus amintit asociaţia îşi propune următoarele: 

Obiective strategice:  

 Asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii teritoriale locale şi microregionale; 

 Dezvoltare economică bazată pe competitivitate şi crearea de locuri de muncă; 

 Dezvoltare rurală durabilă; 

 Valorificarea potenţialului turistic antropic şi natural al comunităţilor locale asociate; 

 Protecţia mediului şi asigurarea de habitate umane durabile; 

 Promovarea valorilor culturale şi artistice locale precum şi prezervarea identităţii, 

valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale asociate; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate la nivel microregional 

şi local; 
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 Promovarea şi afirmarea continuă a valorilor democratice participative şi a cetăţeniei 

europene; 

 Afilierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate, precum şi acţiuni de cooperare, locale, 

microregionale, naţionale sau internaţionale, cu alte organizaţii neguvernamentale sau 

ale administraţiei publice locale şi centrale, cu Grupuri de Acţiune Locală din 

străinătate, membre ale reţelei internaţionale LEADER, cu universităţi, agenţi 

economici, organizaţii patronale, sindicale, culturale şi de cult; 

 Sprijinirea schimbărilor în spaţiul rural, în scopul dezvoltării, diversificării activităţilor 

agricole, activităţilor non-agricole, agroturistice şi ecoturistice, dezvoltării serviciilor, a 

turismului rural,  asigurarea accesibilităţii la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei, a 

încurajării ocupării şi a investiţiilor care vor conduce la stoparea depopulării, a 

regresiunii economice şi sociale.  

Obiective specifice:  

Implementarea Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului: 

 Implementarea proiectului „PARTENERIAT ŞI COOPERARE PENTRU 

DEZVOLTAREA MICROREGIUNII VALEA NIRAJULUI”, proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANĂ, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 

2013; 

 Elaborarea unor studii privind teritoriul; 

 Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului prin 

consultarea şi implicarea actorilor locali în toate fazele elaborării documentaţiei de 

planificare; 

 Calificarea personalului care va participa în elaborarea şi implementarea Planului de 

Dezvoltare Locală; 

 Luarea unor decizii cu privire la implementarea Planului de Dezvoltare Locală; 

 Administrarea fondurilor alocate implementării Planului de Dezvoltare Locală; 

 Organizarea unor activităţi de informare despre strategia de dezvoltare locală; 

Îmbunătăţirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, 

utilităţi publice): 

 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţia mediului; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie;  
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 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; 

 Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenţă socială; 

 Dezvoltarea infrastructurii culturale; 

Dezvoltare economică şi competitivitate; 

 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiecărei comunităţi asociate; 

 Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii;  

 Promovarea produselor industriale locale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă; 

 Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice; 

 Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a transferului de 

tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri; 

 Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afaceri;  

 Sprijinirea creării de locuri de muncă;  

 Servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri;  

 Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului;  

 Dezvoltarea infrastructurii agricole; 

 Sprijinirea transformării fermelor de semi-subzistenţă in exploataţii viabile din punct 

de vedere comercial;  

 Stimularea dezvoltării unui sector agricol şi forestier competitiv;  

 Sprijinul pentru investiţii in exploataţii agricole şi silvice, procesarea produselor 

agricole şi silvice, înfiinţarea grupurilor de producători; 

 Realizarea de investiţii in infrastructura de Cercetare – Dezvoltare – Inovare; 

 Sprijinirea utilizării tehnologiei informaţiei; 

 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-guvernare, e-

educaţie şi e-sănătate); 

 Activităţi de marketing de firmă şi produse, crearea identităţii unice de marketing şi 

promovare a microregiunii; 

 Crearea de mărci şi ”brand name”-uri locale;  

Dezvoltarea agriculturii, turismului, a identităţii locale şi a dezvoltării durabile a localităţilor  

 Dezvoltarea infrastructurii în turism; 

 Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice microregionale; 

 Îmbunătăţirea serviciilor în turism;  

 Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural; 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             295 
   

 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al comunităţilor asociate: 

centre cultural-istorice vechi ale localităţilor, restaurarea clădirilor cu elemente 

arhitecturale tradiţionale, reţeaua stradală, centre culturale, muzee, parcări, drumuri, 

etc., pentru introducerea lor in circuite turistice;  

 Valorificarea resurselor naturale prin construirea de drumuri de acces, amenajarea 

traseelor turistice, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru 

cicloturism, amenajări specifice zonei montane şi costiere, etc.;  

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de spaţii de cazare şi agrement;  

 Creşterea calităţii serviciilor turistice de cazare şi agrement;  

 Dezvoltarea şi consolidarea turismului in comunităţile locale asociate, prin susţinerea 

promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice (crearea şi 

promovarea unor branduri comunitare locale); 

 Sprijinirea includerii comunităţilor locale in circuite turistice integrate; 

 Crearea şi operaţionalizarea unor centre de informare şi promovare turistică; 

 Promovarea valorilor culturale şi artistice locale; 

 Prezervarea identităţii şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale 

asociate. 

 Dezvoltarea agriculturii; 

 Dezvoltarea durabilă a satelor arondate; 

 Eficientizarea utilizării energiei, utilizarea surselor de energie regenerabilă; 

Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale 

 Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea 

sistemului de formare profesională iniţială şi continuă; 

 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare; 

 Promovarea inovaţiei în învăţământ şi in formarea profesională; 

 Promovarea de parteneriate şi dezvoltarea de reţele in educaţie in sprijinul creşterii 

relevanţei educaţiei pe piaţa muncii; 

 Parteneriate intre şcoli/universităţi/ întreprinderi/UAT; 

 Consiliere care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 

 Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale; 

 Achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea 

afacerilor; 
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 Creşterea nivelului de cunoştinţe a populaţiei; 

 Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor; 

 Crearea economiei sociale. 

 Servicii publice orientate pe cetăţeni 

 Administraţie publică locală orientată spre clienţi; 

 Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale; 

 Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea planurilor strategice şi de acţiune in domenii 

precum îmbunătăţirea procesului de consultare, elaborarea obiectivelor şi scopurilor, 

metode cost-beneficiu şi planificarea resurselor; 

 Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii de analiză financiară, bugetare şi 

studii privind costurile; 

 Întărirea capacităţii de management al resurselor umane in administraţia locală prin 

training şi asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici; 

 Creşterea participării cetăţenilor la procesul de adoptare a politicilor publice; 

 Promovarea cetăţeniei europene; 

 Cooperare şi dialog la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

 Iniţierea şi participarea la activităţi de dezvoltare socio-economica şi civica bazate pe 

parteneriat public-privat sau privat-privat; 

 Sprijinirea şi stimularea înfrăţirilor instituţionale şi comunitare între UAT - urile 

membre şi comunităţi locale din Uniunea Europeană.  

 Cooperare internaţională, activităţi de tip networking 

 Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii internaţionale cu Grupurile de Acţiune Locală, 

membre ale reţelei internaţionale LEADER; 

 Construirea unor reţele internaţionale în vederea promovării abordării tip LEADER în 

cadrul comunităţii europene; 

 Organizarea unor evenimente de tip conferinţă, expoziţie, seminarii, etc., în vederea 

construirii şi dezvoltării reţelei internaţionale LEADER, respectiv a promovării 

abordării tip LEADER; 

 Promovarea produselor locale prin organizarea unor expoziţii internaţionale sau 

desfăşurarea unor activităţi de marketing în comunităţile partenere. 
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În vederea îndeplinirii scopului asociaţiei, precum şi în vederea atingerii obiectivelor 

generale şi speciale, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi: 

 Organizarea diferitelor cursuri de formare şi training-uri, cursuri de specializare şi alte 

tipuri de activităţi de formare în vederea asigurării dezvoltării resurselor umane cu 

scopul de a sprijini constituirea parteneriatelor locale, elaborarea şi implementarea 

Planului de Dezvoltare Locală, precum şi elaborarea şi implementarea proiectelor de 

dezvoltare locală; 

 Promovarea activităţilor asociaţiei prin diferite mijloace de publicitate, media, 

materiale informative scrise, etc.; 

 Consultanţă  în întocmirea şi implementarea de proiecte pentru accesare de credite, 

fonduri rambursabile şi nerambursabile pentru autorităţi publice, instituţii, agenţi 

economici, ONG, etc.; 

 Implementarea diferitelor proiecte de dezvoltare în toate domeniile, care sunt în 

concordanţă cu scopul şi obiectivele definite în prezentul statut; 

 Organizarea de excursii şi tabere tematice cu scopul promovării obiectivelor asociaţiei; 

 Elaborarea şi depunerea spre finanţare a unor proiecte care au ca scop îmbunătăţirea 

activităţii asociaţiei; 

 Desfăşurarea unor activităţi didactice, cursuri de formare continuă, cursuri de 

respecializare în condiţiile prevăzute de lege şi acordarea de diplome, certificate şi 

atestate în condiţii legale.  

 Organizarea de seminarii, mese rotunde, cursuri, întruniri cu participarea unor persoane 

marcante din diferite domenii de activitate, organizaţii similare din ţară şi din 

străinătate; 

 Organizarea de expoziţii, conferinţe pe plan intern şi internaţional în vederea 

promovării obiectivelor asociaţiei; 

 Editarea şi distribuirea de publicaţii despre activitatea organizaţiei; 

 Primirea de ajutoare din donaţii sau din alte surse şi utilizarea lor pentru realizarea 

obiectivelor asociaţiei;  

 Realizarea unei pagini de Internet în vederea promovării şi îmbunătăţirii activităţilor 

asociaţiei; 

 Activităţi de studiere a pieţei şi sondaj; 

 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;  
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 Editarea şi imprimarea de fluturaşi, pliante, afişe, ziare, cărţi şi reviste; 

 Asociaţia poate încheia contracte ori convenţii de muncă, in condiţiile legii. 

 Asociaţia colaborează în implementarea obiectivelor cu Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu Centrul 

Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru Alba Iulia, precum şi cu 

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit MUREŞ, şi cu alte 

instituţii publice centrale şi locale; 

 În domeniul său de activitate asociaţia stabileşte raporturi cu alte persoane fizice şi 

juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest 

domeniu.  

Membrii asociaţiei pot fi persoanele fizice, juridice sau  asociaţiile economice fără 

personalitate juridică, care aderă la statutul asociaţiei, acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor 

asociaţiei, plătesc cotizaţia la termen şi sunt aleşi cu votul a 50% +1 al membrilor Adunării Generale.  

Membrii asociaţiei sunt:  

 Membri fondatori: persoanele juridice şi fizice care au participat la înfiinţarea 

asociaţiei şi au semnat actul constitutiv şi statutul;  

 Membri asociaţi: persoanele fizice sau juridice care aderă la statutul asociaţiei; 

 Membri de onoare: personalităţile din ţară sau din străinătate care s-au distins prin 

contribuţia adusă la realizarea scopului asociaţiei; persoanele fizice sau juridice care 

doresc să sprijine financiar şi material activitatea asociaţiei. Calitatea de membru de 

onoare se acordă de Adunarea Generală pe baza propunerii Consiliului Director. 

Membrii fondatori înţeleg prin prezenta să coopteze în viitor în rândul asociaţiei în calitate de 

membri cu drepturi depline orice persoană fizică sau juridică română, în măsura în care solicită acest 

lucru prin cerere scrisă adresată Consiliului Director şi dacă se declară de acord cu dispoziţiunile 

Actului constitutiv şi a prezentului Statut, respectiv dacă este ales cu votul a 50% +1 al membrilor 

Adunării Generale. Calitatea de membru asociat se dobândeşte din momentul avizării adeziunii scrise, 

de către Consiliul Director al asociaţiei, care in urma avizării, o supune spre aprobare Adunării 

Generale. 

Membrul cu personalitate juridică poate fi reprezentat prin reprezentant legal: primar, 

viceprimar, preşedinte, director, administrator, evidenţiat în acte legale de înfiinţare şi/sau constituire, 

şi/sau statutul societăţii, hotărâre, sau de o altă persoană împuternicită sau delegată din partea 

reprezentantului legal, sau de organele competente ale unităţii.  
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Reprezentantul împuternicit, ales, delegat pentru o perioadă determinată, poate reprezenta 

membrul cu personalitate juridică numai pe perioada mandatului său. Despre orice modificare 

intervenită se va anunţa obligatoriu asociaţia. 

După expirarea mandatului, reprezentantul persoanei juridice, sau al sectorului public poate să 

rămână membru al asociaţiei în calitate de persoană fizică prin cerere scrisă şi cu votul de 50% +1 a  

membrilor Adunării Generale. 

Consiliul Director va lua în evidenţă membrii asociaţiei cu datele puse la dispoziţie de către ei, 

şi care se vor păstra conform legilor în vigoare. 

Poate fi membru al asociaţiei numai acea persoană fizică, majoră, sau persoană juridică, care 

doreşte să sprijine obiectivele asociaţiei, contribuind material, prin muncă sau cunoştinţe la buna 

desfăşurare a activităţii şi respectând disciplina, conform acestui statut şi a regulamentului emis în 

baza sa. 

Asociaţia nu cenzurează convingerile politice ale participanţilor ei, dar interzice, in cadrul său 

orice activitate politică. 

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:  

 Să participe cu vot deliberativ la adunarea generală a asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi 

în organele asociaţiei; 

 Să participe la activitatea asociaţiei, să facă propuneri privind activitatea desfăşurată, să 

primească explicaţii de la organele de conducere ale asociaţiei asupra problemelor de 

interes comun ridicate; 

 Să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi 

control al asociaţiei; 

 Membrul are dreptul de a cunoaşte documentele asociaţiei cu următoarele restricţii:  

o la documentele de funcţionare - numai după o consiliere prealabilă a 

preşedintelui asociaţiei; 

o respectă confidenţialitatea datelor  altor persoane şi a asociaţiei; 

o documentele se pot consulta la secretariatul asociaţiei, în prezenţa preşedintelui; 

o fotocopia datelor confidenţiale ale unor persoane şi a asociaţiei se poate face 

numai cu acordul preşedintelui. 

 Membrul prin reprezentantul legal, împuternicit participă la adunarea generală sau la 

alte întruniri şi evenimente. Poate lua cuvântul şi are drept de vot. Are drept la 

propuneri, iniţieri. 
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Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

 să dovedească deplină loialitate faţă de asociaţie şi să apere interesele legitime ale 

acesteia; 

 să participe activ la funcţionarea asociaţiei şi să sprijine moral desfăşurarea 

activităţilor; 

 să participe activ  la realizarea obiectivelor; 

 să promoveze şi să apere interesele legitime ale asociaţiei; 

 să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea asociaţiei; 

 să nu-şi îngăduie nici un demers, manevră sau declaraţie susceptibilă, să lezeze  

reputaţia asociaţiei şi a membrilor săi sau să-i prejudicieze acţiunile; 

 să contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor, proiectelor din 

domeniul dezvoltării durabile la nivelul zonei şi a judeţului; 

 să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; 

 să facă dovada unui deplin spirit de colegialitate şi întrajutorare faţă de membrii; 

 să plătească în termen cotizaţia stabilită; 

 să respecte prevederile statutului şi reglementările specifice adoptate; 

Membrii de onoare a asociaţiei au dreptul de a participa la  Adunarea Generală şi la 

evenimentele   asociaţiei cu titlu consultativ. 

Membrii de onoare a asociaţiei au următoarele obligaţii: 

 Să respecte dispoziţiile din statutul asociaţiei;  

 Să sprijină moral asociaţia. 

Se consideră incompatibil cu calitatea de membru al asociaţiei faptul de a promova interese 

proprii în dauna asociaţiei. 

Calitatea de membru al asociaţiei încetează prin: 

 demisie;  

 excluderea din asociaţie; 

 deces, în cazul persoanelor fizice; 

 pierderea personalităţii juridice; 

 dizolvarea asociaţiei. 

Membrul se poate retrage oricând din asociaţie cu condiţia să comunice hotărârea sa organelor 

de conducere ale asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de retragere.  
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Excluderea din asociaţie se face  prin iniţierea Consiliului Director, sau  a 1/3 al membrilor.  

Hotărârea se adoptă de către Adunarea  Generală cu votul a  50%+1 a membrilor asociaţiei. 

Excluderea din asociaţie a unor membrii se aplică în următoarele cazuri :  

 în cazul prevăzut în art. 22 din prezentul statut; 

 în cazul membrilor care manifestă atitudine care periclitează realizarea obiectivelor 

asociaţiei;  

 dacă membrul nu  dovedeşte deplină loialitate faţă de asociaţie şi nu  apără interesele 

legitime ale acesteia 

 membrul nu-şi achită datoriile, cotizaţia la termen,  nici după 30 de zile după somaţia 

emisă de preşedinte.  

În aceste cazuri preşedintele asociaţiei iniţiază către Consiliul Director, care la rândul lui către  

Adunarea Generală excluderea din asociaţie a  membrului respectiv. Hotărârea luată de către adunarea 

generală cu votul a 50%+1 a membrilor despre excluderea unor membri din asociaţie  este definitivă 

şi irevocabilă, fără drept de recurs. Cu  rezolvarea litigiilor  se poate adresa instanţelor judecătoreşti 

competente.  

Calitatea de membru de onoare încetează prin anunţ scris exprimat de membrul în cauză, 

depus  preşedintelui.  Consiliul Director prin hotărâre poate exclude din rândul membrilor de onoare 

acel membru, care nu corespunde dispoziţiilor incluse în statutul asociaţiei. Iniţiatorul excluderii este 

preşedintele asociaţiei făcând demersuri către Consiliul Director. Hotărârea de excludere poate fi 

atacată prin recurs la Adunarea Generală a asociaţiei în termen de 15 zile după pronunţare. Recursul 

are vigoare de amânare.  

Membrii care se retrag sau sunt excluşi, nu au nici un drept, rămânând obligaţi să achite 

cotizaţiile pe tot timpul cât au fost membri 

Organele asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul director, Cenzorul asociaţiei, 

Comitetul de selectare a proiectelor precum şi Compartimentul administrativ.  

1) Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor asociaţiei. Ea îşi desfăşoară 

activitatea ca organ decizional conform legii şi prevederilor Statutului, în şedinţe ordinare sau 

extraordinare, respectând raportul membrilor de minimum 65% din sfera privată: societăţi economici 

şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, şi maximum 35% din sfera publică. Se 

urmăreşte, de asemenea, reprezentarea echilibrată a tinerilor (sub 40 de ani) şi a femeilor, incluzând în 

acelaşi timp reprezentanţi ai minorităţilor etnice,  reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             302 
   

de producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai 

organizaţiilor de mediu. 

Competenţa adunării generale cuprinde: 

 aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;  

 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecţie;  

 alegerea si revocarea cenzorului sau  a membrilor comisiei de cenzori.  

 alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

 alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului dintre membrii Consiliului 

Director; 

 hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile legii; 

 înfiinţarea de filiale; 

 modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

 dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare; 

 stabileşte cuantumul cotizaţiilor la care vor fi supuşi asociaţii; 

 hotărăşte asupra cooptării de noi membri ori excluderea membrilor asociaţiei, pe baza 

iniţiativei Consiliului Director; 

 orice dispoziţii prevăzute de lege sau în statut. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie. Adunarea 

generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, a Comitetului de selectare 

proiectelor  şi a cenzorului (Comisiei de cenzori). Adunarea Generală ordinară se convocă în scris cu 

5 zile înainte de termenul stabilit şi se poate amâna 15 zile la cererea scrisă a 1/3 din membrii. În caz 

de urgenţă Adunarea Generală se convocă în scris cu 3 zile înainte de termenul stabilit.  

Adunarea Generală ordinară se convocă de preşedinte, la propunerea Consiliului Director o 

dată pe an şi ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este statutară, dacă la prima convocare 

50%+1 din membrii sunt prezenţi. În cazul în care membrii nu sunt prezenţi în număr de 50%+1, 

peste 1 zi se convocă Adunarea Generală cu aceleaşi ordine de zi. În acest caz este statutară indiferent 

de numărul membrilor prezenţi, dacă pe convocatorul scris către membrii apare această menţiune. 

Membrii pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală sau la alte evenimente de o persoană împuternicită 

prin împuternicire legalizată de notar. Adunarea Generală la fiecare ordine de zi hotărăşte prin 

majoritate simplă, dar în cazul alegerii membrilor Consiliului  Director este nevoie de majoritatea 

simplă a fiecărui sector. Despre eliminarea unui membru hotărăşte prin votul a 50%+1 dintre membrii. 
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Pentru constituirea parteneriatelor cu alte organizaţii, instituţii este nevoie de acordul a 2/3 din 

membri.  

Hotărârile privind dizolvarea asociaţiei, a afilierii sale la organizaţii şi federaţii, respectiv în 

toate cazurile de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului trebuie să întrunească votul a cel puţin 

2/3 din numărul membrilor asociaţiei. În general toate hotărârile se iau prin vot deschis în cazuri când 

se ia hotărâre legată de persoane se iau prin vot secret. Fiecare membru are drept la un vot în adunarea 

generală. Asociaţii au drept de vot egal. Dreptul de vot nu poate fi cedat. 

Hotărârile luate de Adunarea Generală in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat 

împotrivă. Hotărârile Adunării generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în 

Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea 

generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în 

termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărârea sau de la data când a avut loc 

şedinţa, după caz. Membrul interesat personal, prin soţ, soţie sau rude până la gradul al  IV.-lea,  într-o 

problemă supusă dezbaterii adunării generale sau deciziei unuia dintre organele de conducere, nu va 

putea lua parte la vot. 

Adunarea Generală extraordinară se convocă: 

 la solicitarea scrisă a 50% din  numărul membrilor; 

 la solicitarea organelor de control conform legii; 

 la solicitarea cenzorului (preşedintelui Comisiei de Cenzori); 

 la iniţiativa preşedintelui asociaţiei, dacă este necesar din punct de vedere al 

funcţionării asociaţiei. Adunare Generală extraordinară se poate convoca şi prin fax sau 

prin e-mail.  

Actul de solicitare se depune la preşedintele asociaţiei;  

2) Consiliului director, desemnat prin actul constitutiv este format din următorii membrii:  

 Preşedinte: Dászkel László, – sector public  

 Vicepreşedinte: Balogh István, – sector public  

 Secretar: Kádár Levente, - sector privat  

 Membrii: 

o Dávid György, membru în Consiliu Director - sector civil; 

o Balazs Endre, membru în Consiliu Director - sector privat; 

o Majlath Melinda, membru în Consiliu Director - sector privat;   
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o Imreh Jozsef, membru în Consiliu Director - sector privat; 

Consiliul director, ca organ executiv realizează conducerea curentă a asociaţiei în şedinţe 

trimestriale, conform statutului, între şedinţele adunării generale. Membrii Consiliului director sunt 

numiţi de adunarea generală pe un mandat de 2 ani. Obligaţiunile, răspunderile şi drepturile 

membrilor Consiliului director sunt prevăzute în Statut.  

Consiliul Director este organul executiv, conduce asociaţia între sesiunile Adunării Generale 

ale asociaţiei. Asigură punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din 

persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.  

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 

 prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si 

cheltuieli si proiectele asociaţiei;  

 încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;  

 aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;  

 rezolvă problemele ivite în legătură cu implementarea strategiei, decide asupra 

aprobarea sau respingerea cererilor;  

 decide asupra alocării fondurilor după priorităţile evaluării, dispune Preşedintelui 

corectarea greşelilor în alocarea fondurilor; 

 aprobă sau modifică regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei în slujba 

îndeplinirii scopurilor asociaţiei. 

Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoană 

care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop 

sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. Membrii Consiliul Director nu pot fi rude apropiate.   

Drepturile membrului Consiliului Director:  

 poate participa la elaborarea deciziei, în organizarea şi în controlul executării deciziei 

Consiliului Director;  

 poate solicita de la comisia administrativă informaţii şi raporturi necesare exercitării 

atribuţiilor sale de membru;  

 în caz de urgenţă poate solicita luare măsurilor din partea Consiliului Director;  
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 pe baza împuternicirii poate reprezenta asociaţia. 

Obligaţiile membrului Consiliului Director:  

  are obligaţia să ia parte la şedinţele, activităţile Consiliului Director; 

o  poate lipsi:  

 dacă înainte înştiinţează verbal, telefonic preşedintele sau 

vicepreşedintele;  

 dacă este bolnav;  

 comunică şi relaţionează cu ceilalţi membrii din asociaţie;  

 respectă regulile privind incompatibilitatea de funcţii.  

Şedinţa Consiliul Director se convoacă de preşedinte între sesiunile Adunării Generale ale 

asociaţiei, ori de câte ori este necesar şi este statutară dacă 50%+1 dintre membrii sunt prezenţi. 

Şedinţele Consiliul Director sunt publice.  

Voturi: Fiecare membru are drept la un vot. În fiecare caz decizia se ia cu majoritate de voturi, 

în caz că sunt voturi egale decizia este anulată;. Votul este secret dacă se referă la persoană. 

Incompatibilitatea: Nu poate îndeplini funcţie de conducere în Consiliul Director, Comisia de 

Cenzori,  preşedinte, vicepreşedinte, alte comisii şi comitete în asociaţie persoana, care îndeplineşte 

sau a îndeplinit funcţie de conducere la o unitate care nu şi-a plătit obligaţiile către bugetul statului 

conform legii.   

Mandatul membrilor consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au 

fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al asociaţiei, sau deces. 

Membrilor Consiliului director se aplică corespunzător prevederile art. 22 din OG nr.26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Deciziile Consiliului director pot fi atacate în condiţiile art. 23 din OG nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii. Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese verbale de 

către secretar şi care se păstrează la sediul asociaţiei. Procesul verbal se va semna de toţi membrii 

participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor la cererea membrilor asociaţiei. 

Preşedintele este reprezentantul legal al asociaţiei. Este membru în asociaţie.  

 Drepturile şi atribuţiile preşedintelui: 

 Organizează activitatea Consiliului Director şi al Adunării Generale; 

 Convocă şedinţele de lucru al Consiliul Director şi a Adunării Generale;  

 Îndeplineşte sarcinile primite de la Consiliul Director şi Adunarea Generală;  

 Supraveghează resursele economice ale asociaţiei;  
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 Dă raport de activitate către Consiliul Director;  

 Dispune împreună cu vicepreşedinte asupra contului bancar al asociaţiei (semnătura 

1.);  

 Informează despre activitatea Asociaţiei;  

 Execută sarcinile primite de la Consiliul Director şi de la Adunarea Generală;   

 Face demersuri şi procesează sarcinile delegate de organele abilitate de Ministerul  

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  privind Axa IV al PNDR.  

 Asigură întocmirea şi depunerea cererilor de plată pentru fonduri necesare îndeplinirii 

atribuţiilor şi sarcinilor delegate în vederea executării dispoziţiilor privind Axa IV; 

 Are calitate de angajator.  

Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi 

juridice din ţară şi în străinătate, cu drept de delegare a altor persoane din conducere. Încheie contracte 

cu furnizori de servicii, şi contracte de furnizare de servicii din partea asociaţiei. În cazul în care 

preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de 

vicepreşedinte. Împuternicirea se face în scris şi se legalizează de notar. 

Vicepreşedintele  

În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor 

fi preluate de vicepreşedinte. În cazul în care această perioadă depăşeşte 3 luni este necesară 

aprobarea Adunării Generale.  Vicepreşedintele dispune  asupra contului bancar al asociaţiei, poate 

semna  în locul preşedintelui la semnătura  1.  

3) Cenzorul este Iszlai Ildikó, domiciliat în localitatea Miercurea Nirajului, str. Nirajului, nr. 

53, judeţul Mureş. Cenzorul, ales de adunarea generală pentru un mandat de 2 ani, îşi desfăşoară 

activitatea conform regulilor privitoare la mandat, în baza Statutului şi a actelor normative în vigoare, 

fiind subordonat numai Adunării generale, faţă de care poartă răspundere. 

Cenzorul, având un mandat de doi ani, asigură controlul financiar al asociaţiei. În cazul în care 

numărul membrilor asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări 

generale, controlul financiar intern se exercita de către o comisie de cenzori. Comisia de cenzori este 

alcătuită dintr-un număr impar de membrii. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin 

unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii. Regulile 

generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generală. Comisia 

de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  

În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:  
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 verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

 întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

 participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

 verifică gestiunea asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese 

verbale; 

 verifică plata cotizaţiilor; 

 verifică respectarea procedurilor şi reglementărilor legislative; 

 verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în adunările 

generale; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generala; 

Cenzorul are acces la documentele asociaţiei şi are drept la informaţii privind datele, 

activităţile asociaţiei;  

Nu poate fi cenzor (membru/preşedinte în Comisia de Cenzori):  

 preşedintele asociaţiei, membrii consiliului director, persoane care ocupă funcţii de 

decizie şi rudele apropiate ale acestora;  

 persoana care are relaţii de muncă cu asociaţia. 

Cenzorul (Membrul/preşedintele în Comisia de Cenzori) nu poate avea beneficii materiale sau 

băneşti, făcând excepţie finanţările sau fondurile alocate ce se pot accesa şi de alţi membrii asociaţiei 

conform statutului.  

4) Comitetul de selectare a proiectelor este alcătuit din 15 membri:  

 Karácsony Károly – sector public; 

 Orbán Sándor – sector public; 

 Ferenczi György – sector public; 

 Iszlai Tibor – sector public; 

 Kacsó Antal – sector public; 

 Balogh Otto Dezso – sector civil; 

 Hozo Jeno – sector civil; 

 Voniga Lorant – sector civil; 

 Németh Zsolt – sector civil; 

 Nagy Sandor – sector civil; 

 Csizmadia Gyorgy – sector privat; 

 Majlath Melinda – sector privat; 
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 Barabas Lorant – sector privat; 

 Szocs Antal privat; 

 Kerekes Ildiko sector privat. 

Reguli:  

 Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu 

va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 

 Pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel 

puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Astfel la nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul 

local, iar organizaţiile ce provin din oraş, nu vor depăşi 25%;  

 Comitetul de selecţie va consulta, şi va conlucra cu reprezentanţii  Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel judeţean. 
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Sectorul public: 

 Karácsony Károly 

 Orbán Sándor 

 Ferenczi György 

 Iszlai Tibor 

 Kacsó Antal  

Sectorul privat: 

 Csizmadia Gyorgy  

 Majlath Melinda 

 Barabas Lorant 

 Szocs Antal 

 Kerekes Ildiko 

Sectorul civil: 

 Balogh Otto Dezso  

 Hozo Jeno 

 Voniga Lorant 

 Német Zsolt  

 Nagy Sandor 

COMITET DE SELECŢIE 

LEADER 

Public 

33,33% 

Privat şi 

Civil 

66,66% 

Număr de membrii 

15 persoane  

(5 persoane sector public, 10 persoane sector 
privat şi civil) 
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5) Compartimentul administrativ: 

Compartimentul administrativ este organul executiv şi de administrare având  următoarea 

componenţă: responsabil administrativ, responsabil financiar, animatori,  personal tehnic, angajat 

pentru activităţi de secretariat,  consultanţi externi şi alţi angajaţi, după necesităţi.  

Primul responsabil administrativ al asociaţiei este D-ul Antal Zoltan, domiciliat în comuna 

Acăţari, localitatea Acăţari, nr. 197/A, judeţul Mureş. 

Atribuţiile compartimentului administrativ:  

 Responsabilul administrativ coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric 

cât şi al respectării procedurilor de lucru;  

 Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului;  

 Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;  

 Sector tehnic – se va stabili un număr de angajaţi funcţie de complexitatea activităţilor 

de la nivelul GAL, având ca sarcina verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa;  

 Pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL, în funcţie de necesităţi, se vor coopta 

consultanţi externi;  

 Secretarul desfăşoară activităţi de secretariat;  

 Un membru al compartimentului administrativ desemnat de Consiliul Director dispune 

împreună cu preşedinte şi vicepreşedinte asupra contului bancar al asociaţiei (semnătura 2.);  

Gestiunea şi patrimoniul asociaţiei 

Patrimoniul asociaţiei se compune din cotizaţiile membrilor asociaţiei şi din alte venituri 

obţinute de asociaţie în condiţiile legii. 

Veniturile asociaţiei pot proveni din: 

 cotizaţiile membrilor asociaţiei; 

 taxe de participare la manifestările organizate de asociaţie; 

 venituri din contracte de sponsorizare încheiat cu parteneri din ţară sau din străinătate 

în condiţiile legii; 

 donaţii, legate, drepturi de autor, titluri de credit; 

 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii; 

 dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 

 resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugete locale; 
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 fonduri obţinute prin proiecte de finanţare; 

 subvenţii comunitare, granturi naţionale, locale  sau internaţionale; 

 alte venituri prevăzute de lege. 

La constituire patrimoniul asociaţiei este de 600 (şase sute) lei, format integral din aportul în 

numerar al asociaţilor. 

Cheltuielile asociaţiei pot fi:  

 întreţinere; 

 administrative;  

 de funcţionare;  

 reparare, renovare, de investiţii;  

 activele achiziţionate, cotizaţia de membru;  

 comisioane, taxe de afaceri şi impozite; 

 salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL, precum şi cheltuieli legate de plata 

experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de  implementarea strategiei de 

dezvoltare locală;  

 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;  

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum 

şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;  

 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

 Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport 

şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.);  

 Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare 

rurală, seminarii etc.; 

 Cheltuieli cu efectuarea unor studii ale zonei;  

 Cheltuieli cu măsurile pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare 

locală; 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 Cheltuieli efectuate cu evenimente de promovare;  

 Instruirea liderilor locali.  

Asociaţia poartă răspundere materială faţă de terţi cu patrimoniul ei social. Ea poate presta 

servicii pentru persoane fizice şi juridice, la nivel de preţ de cost. Gestionarea curentă a valorilor 

asociaţiei, respectiv a bunurilor materiale şi băneşti se realizează de Consiliul director prin preşedinte, 
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cât şi de persoane anume împuternicite sau angajate. Cel ce se face vinovat de degradări de bunuri, de 

lipsuri calitative sau cantitative, de administrare incorectă ori neglijentă a acestor valori, este 

răspunzător faţă de asociaţie din punct de vedere material, civil sau penal, după caz asociaţia având 

dreptul de a solicita despăgubirile cuvenite. Mijloacele financiare şi bunurile, cât şi orice alte ajutoare 

din partea terţelor persoane, respectiv donaţiile şi sponsorizările se vor folosi exclusiv la dezvoltarea şi 

funcţionarea activităţii asociaţiei, în concordanţă cu legislaţia în materie, conform scopului declarat. 

Pentru a realiza această activitate, asociaţia îşi rezervă dreptul de a primi donaţiile făcute în favoarea 

ei, sponsorizările şi diferite ajutoare, în mod condiţionat, în sensul că acesta trebuie să fie în 

concordanţă cu scopul declarat şi să nu vină în contradicţie cu prevederile actelor normative în 

vigoare. Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării obiectivelor şi activităţilor propuse 

din prezentul statut, asociaţia poate avea în proprietate, în locaţie sau în folosinţă săli de curs, săli de 

spectacol, instalaţii specifice, spaţiu de cazare  precum şi alte dotări necesare.-- 

Dizolvare şi lichidare 

 Asociaţia se dizolvă: 

 de drept; 

 prin hotărârea instanţei de judecată;  

 prin hotărârea adunării generale. 

Asociaţia se dizolvă de drept: 

 realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită 

dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 

schimbarea acestui scop;  

 imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în 

conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de 

la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau după caz, consiliul director 

poate fi constituit; 

 reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de trei luni; 

 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie 

se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 

Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească: 

 când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice; 

 când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
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 când asociaţia urmăreşte alt scop decât pentru care a fost constituit; 

 alte cazuri prevăzute de lege. 

Lichidarea asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2000, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2005, pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu toate modificările şi completările 

ulterioare. 

În situaţia în care funcţionarea asociaţiei ar deveni imposibilă din orice motiv toate bunurile, 

mijloacele materiale şi băneşti aflate în patrimoniul ei se transmit spre a deservi aceleaşi scopuri şi în 

cadrul unor activităţi identice, în favoarea unei asociaţiuni sau fundaţiuni cu scop similar, ce se va 

stabili ulterior de Adunarea generală ori Consiliul director în condiţiile legii. 

În cazul în care transmiterea bunurilor în termen de trei luni de la dizolvare conform celor de 

mai sus ar deveni imposibilă din orice motiv, acestea se vor transmite în proprietatea şi patrimoniul 

Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului – Nyárádmente.  În orice alte situaţii sunt aplicabile 

dispoziţiile al. (3) şi (4) al art.60 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Data 

transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire. 
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PARTEA A VI – A: ORGANIZAREA GAL – ULUI  

 

III.3. Organizarea GAL-ului  

III.3.1. Resurse umane 

La nivelul GAL - ului  se vor desfăşura următoarele activităţi: 

a) informare – comunicare; 

Prin grija personalului intern vor fi organizate diferite acţiuni de informare şi promovare în 

vederea implementării eficiente a Planului întâlniri – conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de 

lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media etc. 

pentru informare şi comunicare, destinate locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului, 

în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

e) monitorizarea proiectelor. 

În faza de implementare, grupul de acţiune locală va avea responsabilitatea de selectare a 

proiectelor care îndeplinesc obiectivele strategiei locale. Aceasta înseamnă publicarea informaţiilor 

despre apelurile de selecţie, descrierea criteriilor de selecţie, analizarea propunerilor de proiect. 

Totodată va fi responsabil de selectarea proiectelor locale în conformitate cu strategia proprie si, de 

asemenea, va asigura verificarea dosarului administrativ în vederea asigurării conformităţii acestora. 

Resursele umane pentru implementarea acţiunilor din cadrul proiectului vor fi următoarele: 

 1  persoană - responsabil administrativ; 

 1 persoană - responsabil financiar; 

 2 persoane - animatori; 

 2 persoane - personal tehnic; 

 1 persoană angajat pentru activităţi de secretariat; 

 Consultanţi externi şi alţi angajaţi, după necesităţi. 
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 Resursele umane ale structurilor partenere 

Responsabilul administrativ va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al 

respectării procedurilor de lucru. 

Responsabil financiar va avea sarcina de realizare a operaţiunilor contabile - financiare 

supravegherea si controlul gestiunii financiare – contabile a GAL – ului. 

Animatori vor desfăşura activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL. 

Personalul tehnic va avea sarcina ca sarcina de verificare conform procedurilor a proiectelor 

depuse. 

Activităţile de secretariat vor fi asigurate de către o singură persoană. 

*Fişele de post pentru personalul mai sus menţionat sunt prezentate în anexă la Planul de 

Dezvoltare Locală. 

Numărul persoanelor angajate va putea fi suplimentat în caz de nevoie, iar pe lângă aceste 

persoane angajate se va apela în funcţie de necesităţi şi la consultanţi externi. 

În vederea implementării acţiunilor din cadrul proiectului structurile partenere vor contribui la 

implementarea proiectului. Structurile partenere dispun de resurse umane suficiente pentru a putea 

implementa strategia.  

În cadrul asociaţiei există 13 primării, fiecare având un număr aproximativ de peste 10 angajaţi 

fiecare, precum şi numeroase societăţi comerciale şi asociaţii, cu angajaţi proprii, cu studii superioare 

şi studi medii, care vor contribui la implementarea programului.  

După cum reiese şi din descrierile prezentate mai sus, structurile partenere dispun de angajaţi 

calificaţi, competenţi care au participat la elaborarea mai multor proiecte pentru finanţare europeană, 

obţinând şi implementând numeroase proiecte. În funcţie de necesităţi aceste persoane pot contribui la 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului. 

 

III.3.2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 

 Principalele resurse materiale pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală a 

Microregiunii Valea Nirajului sunt cele disponibile în microregiune. Există mai multe locaţii care ar 

putea fi utilizate pentru sediul administrativ, cum ar fi de exemplu locaţia situată în oraşul Miercurea 

Nirajului, str. Teilor, nr.48, judeţul Mureş, cod poştal 547410. Datorită faptului că această nu 
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corespunde în totalitate cerinţelor se are în vedere închirierea unei spaţiu, fiind identificate mai multe 

localuri disponibile, cum ar fi: 

 Comuna Corunca, sediul Primăriei Comunei Corunca; 

 Comuna Vărgata, sediul Primărie Comunei Vărgata; 

 Complexul Căminului Cultural din Miercurea Nirajului; 

 Alte locaţii din microregiune. 

Pentru organizarea întâlnirilor au fost identificate în microregiune locaţii cum ar fii Pensiunea 

„Pasztortuz”, Pensiunea „Koronka”, pensiuni situate în Câmpul Cetăţii, Căminele Culturale din 

localităţile din microregiune, locaţiile în care s-au desfăşurat întâlnirile cu comunitatea locală, precum 

şi alte locaţii. 

Structurile partenere dispun de echipamente cum ar fi calculatoare, imprimante, copiatoare, 

telefoane, scanere, faxuri. Există conexiune internet în toate locaţiile identificate, precum şi serviciu 

de telefonie, poştă şi servicii poştale. 

Se are în vedere achiziţia de echipamente pentru implementarea proiectului. Principalele 

echipamente care urmează a fi achiziţionate pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală a 

Microregiunii Valea Nirajului sunt următoarele: 

 Echipamente de calcul şi periferice (calculatoare, imprimante, scanere, laptopuri etc.) 

 Copiatoare multifuncţionale; 

 Telefoane; 

 Faxuri; 

 Mobilier; 

 Birotică şi materiale consumabile; 

 Alte echipamente şi dotări. 

 Altele în funcţie de necesităţi. 

III.3.3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL – ului 

În completarea indicativă a bugetului conform tabelului de mai jos, sa ţinut cont de prevederile 

sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axei 4 (LEADER) care specifică faptul că bugetul pentru 

cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice 

eligibile din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% şi 

componenta b – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 4%). 
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Componenta a: 

 Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

 Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum 

şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

 Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport 

şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

 Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare 

rurală, seminarii etc.  

Componenta b: 

 Studii ale zonei; 

 Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 Evenimente de promovare; 

 Instruirea liderilor locali. 

Venituri Suma (Euro) 

Axa LEADER 113.600,00 

 TOTAL 113.600,00 

Cheltuieli Suma (Euro) 

Componenta a): 90.746,00 

Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL 65.217,00 

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză 

legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală 
1.700,00 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 3.000,00 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi 

electronice, precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea 

7.829,00 
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activităţilor GAL 

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 2.500,00 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii 

poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.) 
6.300,00 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc. 
4.200,00 

Componenta b): 22.854,00 

Studii ale zonei 9.854,00 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare 

locală 
3.200,00 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare 
locală 

2.500,00 

Evenimente de promovare 4.500,00 

Instruirea liderilor locali 2.800,00 

 TOTAL 113.600,00 

 

Bugetul de mai sus a fost realizat pentru un an, cheltuielile şi veniturile fiind de 113.600 Euro 

din care pentru componenta a) 90.746 euro (79,88%) şi pentru componenta b) 22.854 euro (20,12%). 

Valoarea totală a cheltuielilor preconizate pe o perioadă de 5 ani este de 568.000 euro, ceea ce 

reprezintă 19,91 %. din totatlul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locală. 

 

III.3.4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de constituire a 

parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în acţiunile de 

sale de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului. 

În acest context, vor fi organizate întâlniri – conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de 

lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media etc. 

pentru informare şi comunicare, destinate locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului, 
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în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

GAL –ul va face cunoscută sprijinul acordat în domeniul dezvoltării rurale, a axei LEADER, a 

Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, ţinând cont de principiile care susţin 

aceasta acţiune, obiectivele, mijloacele şi rezultatele acestei acţiuni. Pentru a asigura o absorbţie cât 

mai eficienta a fondurilor europene este foarte important ca un număr cât mai mare de potenţiali 

beneficiari sa fie informaţi despre sprijinul financiar pe care îl pot obţine prin programul LEADER. 

Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare a Planului de Dezvoltare Locală a 

Microregiunii Valea Nirajului îl reprezintă conştientizarea opiniei publice şi în mod special: 

  potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor ; 

 beneficiarilor, privind conţinutul masurilor; 

 administraţiei publice, organizaţiilor profesionale, partenerilor economici şi sociali, 

organizaţii neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor cât si pentru diseminarea 

informaţiilor specifice. 

Comunicarea va fi clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi coerentă, pe durata 

întregii perioade de implementare. Aceasta se articulează în jurul a trei principii: 

 flexibilitate (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern şi 

extern); 

 transparenţa (capacitatea de a furniza informaţie obiectivă şi corectă referitoare la 

activităţile GAL şi la contribuţia Uniunii Europene); 

 eficienţă (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim). 

Acţiunile propuse pentru informarea potenţialilor beneficiari s-au desfăşurat începând cu 

perioada de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului şi vor continua, 

în cazul selecţiei pentru finanţare,pe toata perioada implementării acestuia. 

Acţiunile privind informarea potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în 

cadrul Grupului de Acţiune Locală vor consta din: 

Întâlniri – conferinţe tematice 

Se are în vedere organizarea de întâlniri de informare în cadrul microregiunii pentru 

promovarea Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, a activităţilor întreprinse 

în  cadrul Grupului de Acţiune Locală. 

 Vor participa reprezentanţii tuturor segmentelor societăţii locale: intelectuali, reprezentanţi ai 

bisericilor, consilieri locali, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, întreprinzători, etc.  
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Metodologia:  

Se va prezenta Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, priorităţile, în 

special măsurile pe care le pot accesa potenţiali beneficiari, activităţile întreprinse în  cadrul Grupului 

de Acţiune Locală. Prezentările se vor derula în PowerPoint, urmate de discuţii cu participanţii, axate 

pe priorităţile, măsurile Planului de Dezvoltare Locală 

Instrumente folosite:  

Se vor folosi echipamente de calcul, videoproiector, instrumente de sonorizare etc..  

Grupuri de lucru 

 Activităţile de consultare cu reprezentanţi ai diferitelor sectoare (agricol, civil, etc.) vor avea 

ca scop informarea şi comunicarea, în funcţie de domeniul în care activează potenţiali beneficiari.  

Metodologia:  

Se vor dezbate aspecte cea ce privesc tipurile de investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, 

plafoanele maxime alocate, condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la 

finanţare, procedura de examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor. 

Totodată se va pune accent pe problemele care au fost identificate pe parcursul elaborării 

proiectelor, a implementării acestora, a greşelilor frecvent întâlnite, căutând soluţii pentru reducerea şi 

eliminarea acestora. 

Instrumente folosite:  

Se vor folosi echipamente de calcul, videoproiector, instrumente de sonorizare etc..  

Materiale informative, publicaţii 

Promovarea directă prin intermediul pliantelor, broşurilor, direct mailing se va realiza utilizând 

informaţiile cuprinse în Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, în PNDR Axa 

LEADER. 

Metodologia:  

Se vor pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari informaţii privind fluxul accesării fondurilor, 

ce va include: tipurile de investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, 

condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, procedura de 

examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor precum şi persoanele de contact 

responsabile cu activitatea de informare si comunicare. 

Instrumente folosite:  

 Pliante de prezentare, ghiduri, broşuri, afişe, mape de prezentare etc. 

Spoturi radio, mas – media 
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Se vor realiza campanii publicitare de conştientizare şi convingere pentru implementarea 

măsurilor ce urmează a fi lansate, campanii de informare prin mass – media, spoturi radio. 

Metodologia:  

La lansarea proiectului, precum şi la lansarea sesiunilor de depunere proiecte vor fi realizate 

spoturi radio sau campanii de informare în presa scrisă. Vor fi cuprinse informaţii care fac referire la 

măsurile lansate, termenele şi locul de depunere, locurile de unde pot fi obţinute informaţii 

suplimentare etc. 

Instrumente folosite:  

Mass media locală, ziare locale, posturi radio locale etc. 

Site web 

În vederea unei cât mai bune informări şi comunicări, se va realiza un site web. 

Metodologia:  

Se are în vedere realizarea unui site web pe care vor fi postate informaţii cu caracter general, 

informaţii privind parteneriatul, Planul Local de Dezvoltare, privind accesarea măsurilor din cadrul 

Planului Local de Dezvoltare, formulare tipizate, sesiunile de depunere proiecte şi alte informaţii 

relevante. 

Instrumente folosite:  

Echipamente de calcul, server, internet, etc. 
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III.4. Implementarea proiectului în cadrul GAL – ului 

 

PARTEA A VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

 Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de 

decizie la cel mai înalt nivel. 

Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a modului în care are 

loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care va permite colectarea 

sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.  

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării 

către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării proiectelor în cadrul strategiei 

de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine  stabilită 

şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în 

urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – 

intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. Monitorizarea şi evaluarea va asigura 

implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv 

administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi 

rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va 

efectua auditul de către auditorul stabilit. 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare.  

Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului: 

Prin monitorizare se va urmări obţinerea informaţiilor care să permită cunoaşterea şi 

înţelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum şi tendinţele de derulare a activităţilor 
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incluse în proiect. Monitorizarea permanentă a proiectului (se monitorizează activităţile, stadiul 

realizării planurilor, costurile, rezultatele proiectului) va permite raportarea realizării acestuia, fiind 

obţinute informaţiile a căror procesare va sprijini procesul de raportare. Sistemul de monitorizare va 

asigura colectarea datelor statistice si a indicatorilor de monitorizare.  

Se preconizează începerea acestei activităţi în prima lună a începerii implementării planului de 

dezvoltare.  

Durata estimată pentru realizarea activităţii: pe toată durata de implementare.  

Atribuţii în furnizarea de informaţii cu privire la progresul implementării Planul Local de 

Dezvoltare, prin intermediul indicatorilor financiari, de realizare şi rezultat are responsabilul 

administrativ şi personalul tehnic. 

Se vor realiza şi transmite rapoarte de progrese către Consiliul Director şi AM, care vor 

conţine toate informaţiile cu privire la evoluţia implementării Planul Local de Dezvoltare. Raporturile 

de progres cuprind următoarele elemente: 

 Tabele de monitorizare privind implementarea financiara a Planul Local de Dezvoltare 

pentru fiecare măsura/ acţiune; 

 Tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza indicatorilor comuni 

de realizare si rezultat; 

 Analiza rezultatului monitorizării Programului. 

Monitorizarea va fi realizată de către compartimentul administrativ. 

Monitorizarea financiară se va realiza prin compararea bugetului proiectului cu cheltuielile 

efectiv realizate. 

Cu toate că monitorizarea are în vedere modul în care are loc gestionarea financiară a 

implementării strategiei de dezvoltare, activitatea de monitorizare trebuie să vizeze şi monitorizarea 

activităţilor în cadrul proiectului şi într-o anumită măsură chiar a resurselor alocate în cadrul ei.   

Monitorizarea va acoperi o serie de aspecte cum ar fi: 

- activităţile desfăşurate în cadrul implementării 

- gestionarea financiară zilnică a implementării Planului de dezvoltare Locală  

- executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor 

- modalitatea de folosire a resurselor alocate pentru implementare 

- cum, când şi de ce a fost folosit timpul echipei de implementare 

- cum, când şi pe ce au fost folosiţi banii alocaţi; 
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- cum, când şi în ce scop a fost folosit echipamentul achiziţionat sau pus 

la dispoziţie 

- modalitatea concretă de derulare a acţiunilor:  

- care este durata de timp alocată diferitelor activităţi şi dacă s-a încadrat 

în aceste perioade 

- Procesul de deluare a deciziilor: 

- ce decizii sunt luate; 

- cine este implicat în luarea deciziilor; 

- cine nu este implicat în luarea deciziilor. 

Metode de monitorizare 

Pentru realizarea unei monitorizări complete se poate apela la o serie de surse cum ar fi : 

Statistici  

Cea mai simplă formă de monitorizare este cea bazată pe indicatori cantitativi.  

Prin realizarea unei statistici se poate observa exact care este numărul de beneficiari sau a 

sumelor cheltuite zilnic. 

Informaţii calitative 

Permit reliefarea calităţii serviciilor oferite sau primite. Se pot observa schimbările produse  

sau efectele pozitive ale implementării în rândul beneficiarilor direcţi sau indirecţi. 

Rapoarte de activitate  

Interviuri şi chestionare 

Monitorizarea nu înseamnă decât un pas intermediar în realizarea evaluării intermediare sau 

finale. Monitorizarea este practic partea de culegere a informaţiilor, iar pasul următor îl reprezintă 

coroborarea acestor informaţii, selectarea informaţiilor relevante exprimarea acestora într-o formă 

care să permită realizarea evaluării. 

 

Evaluarea realizărilor şi rezultatele proiectului: 

Planul Local de Dezvoltare  face obiectul unui proces de evaluare cu scopul de a îmbunătăţi 

calitatea implementării sale prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele 

angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost 

atinse.    

Prin procesul de evaluare, impactul Planului Local de Dezvoltare  este analizat ţinând cont în 

primul rând de prevederile acestui document cadru, rezultatele implementării fiind corelate în primul 
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rând cu indicatorii de performanţă ale măsurilor din PDL. Impactul Planului Local de Dezvoltare  este 

analizat în continuare şi ţinând cont de problemele de dezvoltare rurală privind cerinţele de dezvoltare 

durabilă, impactul asupra mediului şi prevederile relevante din legislaţia comunitară. 

Evaluarea realizărilor şi a rezultatelor implementării se va realiza pe baza raportărilor 

întocmite de către Comitetul de selecţie a proiectelor, de către beneficiari, pe baza vizitelor de teren, 

pe baza comparării rezultatelor şi indicatoarelor preconizate şi realizate, şi pe baza tuturor 

informaţiilor transmise către sistemul de monitorizare a proiectului. 

În evaluarea rezultatelor un rol important va avea compartimentul administrativ, care va 

elabora raportări periodice, respectiv raportările intermediare şi cea finală. 

Se vor derula următoarele activităţi: 

 urmărirea desfăşurării activităţilor în cadrul implementării în raport cu prevederile 

PDL; 

 evaluarea rezultatele calitative şi cantitative obţinute în urma desfăşurării activităţilor; 

 constatarea şi remedierea/eliminarea eventualelor disfuncţii în implementare;  

 monitorizarea permanentă a gradului de vizibilitate a implementării 

Se va urmări cu stricteţe gradul de realizare/atingere a indicatorilor bine definiţi în cadrul 

fiecărei măsuri. Astfel, în cadrul monitorizării implementării proiectelor finanţate se vor urmări atât 

indicatorii de realizare, cât şi cele de rezultat şi de impact, respectiv următoarele aspecte:  

 numărul total de beneficiari sprijiniţi (ONG, UAT, IMM, etc.); 

 volumul total al investiţiilor; 

 număr de persoane angajate datorită implementării proiectelor; 

 număr de proiecte care au realizat inovaţii la nivel microregional; 

 număr de proiecte de cooperare implementate; 

 număr de parteneriate create în urma implementării; 

 numărul fermelor de semi-suzistenţă sprijinite; 

 numărul tinerilor (sub 40 de ani) sprijinite (instalaţi pentru prima dată ca şefi de fermă) 

 număr de proiecte care au realizat investiţii în protecţia mediului; 

 grupuri de producători/parteneriate/alte forme asociative legal constituite în domeniul 

agricol sprijinite 

 cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar; 

 se va urmări numărul exact al proiectelor selectate şi/sau implementate, costul total 

mediu alocat, costurile totale alocate pe diferite măsuri, contribuţia FEADR alocată pe 
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măsură, contribuţia publică naţională alocată pe diferite măsuri, contribţie privată 

alocată pe măsuri.   

 alţi indicatori stabiliţi conform fişei măsurilor din cadrul PDL. 

 Responsabilul administrativ va monitoriza în mod permanent nivelul beneficiilor serviciilor de 
consultanţă şi expertiză de specialitate realizate în cadrul implementării. 

Alte responsabilităţi al GAL în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea sunt: 

 Analizarea criteriilor de selecţie a operaţiunilor finanţate, precum si revizuirea acestora 

în funcţie de nevoile programării; 

 Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice 

ale Planul Local de Dezvoltare; 

 Examinarea rezultatelor implementării fiecărei masuri/acţiuni şi monitorizarea calităţii 

implementării Planul Local de Dezvoltare; 

 Examinarea rezultatelor evaluării; 

 Analizarea şi aprobarea raportului  de progrese si a rapoartelor de evaluare, înainte de a 

fi transmise AM; 

 Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului 

programului; 

 Analizarea si aprobarea propunerilor de ajustare/ modificare a Programului; 

 

Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţii de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu 

privire la rezultatele proceselor de selectare a proiectelor: 

Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţii de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu 

privire la rezultatele proceselor de selectare va fi sarcina GAL- ului, prin Comitetul de selecţie a 

proiectelor. Acesta va transmite către Autoritatea de Management şi a Agenţia de Plăţi rezultatul 

procesului de selecţie care va cuprinde informaţii referitoare la: 

 Titlul şi numărul apelului de proiecte; 

 Valoarea totală a proiectelor depuse; 

 Numărul proiectelor depuse; 

 Numărul proiectelor selectate; 

 Valoarea totală a proiectelor selectate 

 Numărul şi data de înregistrare a proiectului 

 Titlul proiectului 
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 Solicitantul 

 Localizarea proiectului 

 Punctajul obţinut 

 Criteriile de selecţie 

 Valoarea eligibilă 

 Cursul de schimb utilizat 

 Alte informaţii solicitate 

 Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc implementarea, 

inclusiv identificarea problemelor: 

Se vor analiza datele obţinute din monitorizare, pentru compararea realizărilor cu planificările. 

La baza controlului stă planul de realizare a proiectului, şi se va urmări în mod special: 

 Modul de realizare a obiectivului proiectului 

 Modul de obţinere a rezultatelor 

 Evoluţia factorilor externi 

 Impactul proiectului asupra mediului 

Controlul efectuat de GAL are la bază: 

 Procesele verbale întocmite cu ocazia finalizării diverselor etape ale proiectului 

 Studiile elaborate 

 Rapoartele de progres 

 Raporturile de evaluare 

 Raportările financiare 

Gestionarea zilnică a implementării: 

Gestionarea zilnică a implementării este sarcina compartimentului administrativ. Pentru a 

implementa în modul cel mai eficient şi operativ vor fi ţinute şedinţe operative cu frecvenţă zilnică/ 

săptămânală / lunară. În cadrul acestor şedinţe vor fi discutate stadiul implementării, evoluţia acestuia, 

probleme întâmpinate precum şi modul de rezolvarea acestor probleme. 

O atenţie deosebită se va acorda activităţilor preconizate a se realiza, fiind urmărite zilnic 

realizarea acestora. Dacă se constată abateri, se vor analiza cauzele care le-au determinat, precum şi 

măsurile care urmează să fie luate în vederea soluţionării.  

Gestionarea operativă şi corectă a resurselor: 
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În gestionarea operativă şi corectă a resurselor un rol foarte important îl au resursele umane. 

Din acest motiv în procesul de selecţie a resurselor umane se va pune un accent mare pe calificarea şi 

pe competenţele personalului selectat, acesta fiind descris detaliat în fişele de post anexate. 

Pentru o cât mai bună gestionare a resurselor se va realiza controlul costului, care presupune: 

 Verificarea corectitudinii înregistrărilor în contabilitate şi prevenirea erorilor de 

înregistrări; 

 Acţiuni privind limitarea posibilităţilor de creştere nejustificată a costurilor 

 Acţiuni pentru detectarea variaţiei costurilor 

 Informarea partenerilor cu privire la modificările apărute 

 Compararea bugetului planificat cu costurile realizate 

Pentru o utilizare cât mai bună şi eficientă a fondurilor vor fi monitorizate cu stricteţe 

achiziţiile, fiind respectată legislaţia naţională în vigoare. 

Raportările intermediare şi cea finală 

Raportările întocmite în cadrul implementării Planului de Dezvoltare Locală constituie un 

instrument important atât în ceea ce priveşte informarea structurilor teritoriale ale Autorităţii de 

Management şi a Agenţiei de Plăţi cu privire la stadiul implementării, cât şi în ceea ce priveşte 

urmărirea cu stricteţe a gradului de realizare/atingere a indicatorilor bine definiţi în PDL. 

Raportările intermediare narative vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: Descrierea 

activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele incepute în altă etapă dar finalizate sau 

continuate pe parcursul Etapei, cele incepute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi incepute pe 

parcursul Etapei dar amânate. Vor fi prezentate analitic perioadele derulării diferitelor activităţi, 

activităţile planificate, activităţile realizate, abateri, justificări, evalurarea implementării activităţilor 

prezentate, precum şi eventualele observaţii.  

În cadrul raportărilor vor fi descrise, de asemenea, rezultatele aferente etapei, respectiv 

rezultatele planificate, rezultatele obţinute, precum şi justificarea eventualelor diferenţe. In caz de 

neconformitati, vor fi asigurate informatiile despre actiunile de remediere.  

Pe lângă raportările  transmise Autorităţii de Management şi a Agenţiei de Plăţi se vor elabora 

raporturi de evaluări interne în cadrul GAL. Acestea vor evalua stadiul implementării, axând pe 

resursele umane interne ale asociaţiei, respectiv pe reasponsabilităţile bine definite ale personalului 

angajat şi calificat.  

Se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 obiectivele avute în vedere şi gradul lor de atingere; 
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 datele şi informaţiile ce au fost colectate şi modalitatea de realizare a acestei activităţi; 

 concluziile ce au fost trase în baza informaţiilor colectate; 

 cum a fost făcută evaluarea şi cine a fost implicat în această activitate; 

 ce rezultate au fost atinse; 

 ce alte rezultate nepreconizate iniţial au fost atinse; 

 în ce mod s-au desfăşurat activităţile propuse sau şi în ce măsură alte activităţi 

neprevăzute au fost desfăşurate; 

 ce noi necesităţi au fost descoperite şi în ce măsură acestea pot fi rezolvate. 

Raportarea va fi însoţită în mod obligatoriu de documente care să ateste faptele narate.  

Raportul narativ va fi însoţit şi de un raport de evaluare financiară. Orice activitate desfăşurată 

în cadrul implementării trebuie să se regăsească şi în raportarea financiară acestuia. 

Raportarea financiară trebuie să fie o oglindă perfectă a raportului narativ. 

Raportarea financiară se realizează de către responsabilul financiar şi va fi verificat de către 

auditor. Raportarea financiară va cuprinde documente justificative care să certifice modalitatea de 

cheltuire a resurselor financiare. Atât raportarea narativă cât şi cea financiară trebuie să fie exacte şi să 

prezinte informaţia corect şi concret pe baza informaţiilor culese şi a evaluării realizate. 

Coordonarea activităţilor de administrare cu pista de audit: 

Activităţile de administrare vor fi realizate în aşa fel încât să fie coordonate cu pista de audit. 

Circuitul auditului (pista de audit) reprezintă stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi 

responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, 

pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la 

suma totală până la detalii individuale şi invers. Pista de audit va permite înregistrare cronologică a 

activităţilor din sistem pentru a permite reconstrucţia şi examinarea succesiunii de evenimente şi/sau 

schimbări într-un proces. 

 

Circuitul de funcţionare pe care se realizează pista de audit 

Nr. 

Crt. 
Activitatea 

Resursele 

folosite 
Responsabil Rezultat/indicatori Control 

1 Stabilirea 

metodologiei de 

lucru în cadrul 

Resurse 

interne 

Consiliul director 

şi echipa de 

implementare 

Metode de abordare 

stabilite/Consemnările 

scrise 

Control 

intern, audit, 

control 
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echipei de 

implementare;  

 extern 

 Pregătirea 

proceselor de 

angajare a 

personalului, 

potrivit cerinţelor 

prestabilite 

Resurse 

interne 

Consiliul director 

şi echipa de 

implementare 

Există condiţiile de 

derulare a angajărilor 

/documentele scrise ale 

proceselor 

 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Angajarea 

personalului 

Resurse 

interne 

Consiliul director 

şi echipa de 

implementare 

Personalul 

angajat/contractele 

individuale de muncă 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Recapitularea şi 

revizuirea fişelor 

postului;  

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Sarcini precise ale 

fiecărui angajat/Fişe 

postului reactualizate 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Formarea 

personalului 

angajat şi a 

membrilor 

Comitetului de 

selectare a 

proiectelor 

Resurse 

externe 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Personal intern 

pregătit/certificate de 

formare  

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Elaborarea 

calendarului 

activităţilor în 

cadrul 

implementării 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Activităţi bine 

organizate în 

timp/graficul 

implementării 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Identificarea 

eventualelor 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

Conştientizarea 

problemelor, luarea  

Control 

intern, audit, 
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puncte critice în 

implementarea 

activităţilor 

aferente primului 

an de activitate. 

condus de 

responsabil 

administrativ 

măsurilor necesare în 

timp util 

control 

extern 

 Elaborarea 

calendarului anual 

al achiziţiilor 

publice în cadrul 

implementării 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Consiliul director  

Calendarului anual al 

achiziţiilor publice 

aprobat de către 

Consiliul director al 

asociaţiei 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Stabilirea 

strategiei de 

comunicare şi 

promovare în 

cadrul 

implementării; 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Consiliul director 

Strategia de 

comunicare şi 

promovare/Consemnări 

scrise  

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Realizarea site-

ului oficial al 

Grupului de 

Acţiune Locală; 

Resurse 

interne şi 

externe 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Pagină web Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Elaborarea 

principalelor 

materiale 

informative scrise 

(broşuri pliante, 

etc.) 

Resurse 

interne şi 

externe 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ 

Broşuri, pliante, afişe, 

bannere, etc. 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Elaborarea 

calendarului anual 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

Calendarului anual al 

lansării sesiunilor de 

Control 

intern, audit, 
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al lansării 

sesiunilor de 

depunere a 

proiectelor pe 

măsuri 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Consiliul director 

depunere aprobat de 

către Consiliul director 

control 

extern 

 Informare, 

animare şi 

consultare 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ;  

Întâlniri, chestionare,   

vizitatori pe site, etc 

 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Derularea 

activităţilor 

administrative 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

 Procesele de lucru 

zilnice ale personalului 

angajat 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Activităţi de 

monitoring, 

evaluare internă şi 

raportări interne 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Consiliul director 

Raporturi de evaluare 

aprobate de către 

Consiliul director 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Raportări către 

AM / Agenţia de 

Plăţi 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Consiliul director 

Raporturi aprobate de 

către Consiliul director 

Control 

intern, audit, 

control 

extern 

 Auditarea 

implementării 

Resurse 

externe 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

Raporturi de audit Audit, 

control 

extern 
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administrativ; 

Consiliul director 

 

 

Circuitul privind implementarea măsurilor pe care se realizează pista de audit 

Nr. 

Crt. 
Activitatea 

Resursele 

folosite 
Responsabil Rezultat/indicatori  Control 

 Popularizarea 

apelului de 

proiecte 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Toţi membrii 

GAL 

Anunţ public pe site-ul 

asociaţiei; 

Comunicate de presă 

  

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Lansarea apelului 

de proiecte 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Consiliul 

director  

Anunţ public pe site-ul 

asociaţiei; 

Comunicate de presă 

 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Sprijinirea 

elaborării 

proiectelor 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Consiliere acordată 

beneficiarilor/răspunsuri 

la solicitări de clarificări 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Primirea 

proiectelor 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Cererile de finanţare 

înregistrate 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 
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 Verificarea 

aplicaţiilor în 

vederea aprobării 

proiectelor în 

baza termenelor şi 

condiţiilor de 

eligibilitate şi 

conformitate 

Resurse 

interne 

Comitetul de 

selecţie a 

proiectelor 

Liste de verificare 

completate 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Selecţia 

proiectelor în 

conformitate cu 

procedurile si 

criteriile de 

selecţie aprobate 

Resurse 

interne 

Comitetul de 

selecţie a 

proiectelor 

Rapoarte de selecţie Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Aprobarea 

raportului de 

selecţie 

Resurse 

interne 

Consiliul 

director 

Rapoarte de selecţie 

aprobate 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Depunere proiecte 

selectate de către 

GAL/ Beneficiar 

Final la AM 

Judeţean / 

Agenţia de Plăţi 

Resurse 

interne 

Compartimentul 

administrativ 

condus de 

responsabil 

administrativ; 

Proiecte selectate Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Controlul 

administrativ  al 

dosarelor 

Resurse 

externe 

AM Judeţean / 

Agenţia de Plăţi 

Liste de verificare Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Efectuarea Resurse AM Judeţean / Raport de vizită de teren Control 
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verificărilor pe 

teren 

externe şi 

interne 

Agenţia de Plăţi 

împreună cu 

Compartimentul 

administrativ 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Decizie Resurse 

externe şi 

interne 

GAL Raport final de selecţie Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Notificare 

beneficiar final 

Resurse 

externe  

AM Judeţean / 

Agenţia de Plăţi 

Notificare Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Semnare contract 

cu beneficiarul 

final 

Resurse 

externe  

AM Judeţean / 

Agenţia de Plăţi 

Contractul de finanţare 

semnat 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Urmărirea 

progresului în 

implementarea 

proiectelor 

Resurse 

externe şi 

interne 

GAL / AM 

Judeţean / 

Agenţia de Plăţi 

 

Raporturi de progres Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Verificarea si 

avizarea 

procedurilor de 

achiziţie publică 

realizate de către 

beneficiari, având 

în vedere regulile 

Resurse 

externe şi 

interne 

AM Judeţean şi 

Agenţia de 

Plăţi/GAL 

Fişe navetă completate 

(pentru avizarea 

procedurilor de achiziţii 

publice) 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 
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specifice PNDR 

şi în conformitate 

cu legislaţia 

naţionala în 

vigoare 

 Depunere Dosar 

Cerere de Plată de 

către Beneficiar 

Final 

Resurse 

interne 

GAL Dosar de plată Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Verificare 

conformitate 

Dosar Cerere de 

Plată 

Resurse 

externe şi 

interne 

GAL Lista de verificare Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Depunere Dosar 

Cerere de Plată de 

către 

GAL/Beneficiar 

Final la AM 

Judeţean sau la 

Agenţia de Plăţi 

Resurse 

externe şi 

interne 

AM Judeţean 

sau la Agenţia 

de Plăţi 

Dosar de plată  Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Verificare 

conformitate 

Dosar Cerere de 

Plată la AM 

Judeţean sau la 

Agenţia de Plăţi 

Resurse 

externe 

AM Judeţean 

sau la Agenţia 

de Plăţi 

Liste de verificare a 

conformităţii 

Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Efectuarea 

verificărilor pe 

teren a proiectului 

Resurse 

externe şi 

interne 

AM Judeţean şi 

Agenţia de 

Plăţi/GAL 

Raport de vizită de teren Control 

intern, 

audit, 
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control 

extern 

 Verificare 

eligibilitate Dosar 

Cerere de Plată 

Resurse 

externe şi 

interne 

AM Judeţean 

sau Agenţia de 

Plăţi 

Liste de verificare Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Autorizare Cerere 

de Plată 

Resurse 

externe şi 

interne 

AM Judeţean 

sau Agenţia de 

Plăţi 

Notă de acceptare Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Efectuare plată 

către Beneficiar 

Final 

Resurse 

externe 

Agenţia de Plăţi Plăţi efectuate Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Contabilizarea 

angajamentelor şi 

plăţilor către 

beneficiarii 

proiectelor 

Resurse 

externe şi 

interne 

GAL, AM 

Judeţean şi 

Agenţia de Plăţi 

Evidenţe contabile  Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Arhivarea 

documentelor   

Resurse 

interne 

GAL Documente arhivate Control 

intern, 

audit, 

control 

extern 

 Efectuarea 

monitorizării şi 

controlului 

privind 

Resurse 

interne 

GAL, AM 

Judeţean şi 

Agenţia de 

Plăţi 

Procese verbale de 

control, Rapoarte de 

vizită, etc. 

Control 

intern, 

audit, 

control 
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beneficiarii 

proiectelor după 

plata sprijinului 

în vederea 

stabilirii dacă 

sunt respectate 

condiţiile 

sprijinului 

financiar 

nerambursabil 

extern 

 

Toate documentele referitoare la implementarea Planului de dezvoltare Locală a Microregiunii 

Valea Nirajului vor arhivate în spatii special amenajate si destinate acestui scop, asigurând păstrarea 

unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate. Spaţiul destinat arhivarii va fi astfel 

amenajat încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să se evite distrugerea 

intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora. 

 

Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea controlului în 

cadrul GAL: 

 

Controlul în  cadrul GAL va fi realizat pe baza raporturilor întocmite şi pe baza vizitelor de 

teren. Programarea vizitelor (controalelor) vor avea în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa 

unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin 

tehnic legate de proiect etc. 

Controlul proiectelor depuse în cadrul implementării strategiei va avea în vedere următoarele 

aspecte: 

 Analiza dosarelor în funcţie de criteriile aplicabile (de eligibilitate şi de selecţie); 

 Analiza criteriilor de eligibilitate (geografice, temporale, referitoare la coordonatorul 

lucrărilor şi respectiv la tipul de cheltuieli, altele); 

 Instrumentarea tehnico-economică a dosarului; 

 Consultarea serviciilor; 

 Planul de finanţare/cost total eligibil; 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             339 
   

 Respectarea obligaţiilor regulamentare. 

 Alte aspecte. 

 

 

Vor fi efectuate trei tipuri de verificări: 

 Verificări administrative; 

 Verificări pe teren; 

 Verificări ex-post (pentru proiectele de investiţii). 

GAL va fi responsabil de selectarea proiectelor locale în conformitate cu strategia proprie şi, 

de asemenea, va asigura verificarea dosarului administrativ şi a cererii de plată înaintate de beneficiar, 

înainte de depunerea acestora la Autoritatea de Management / Agenţia de Plăţi  în vederea asigurării 

conformităţii acestora. 

Controlul managementului implementării programului va viza următoarele puncte principale: 

 Asigurarea respectării regulilor de procedură; 

 Utilizarea documentelor tip; 

 Documentarea indicatorilor de analiza şi evaluare; 

 Respectarea convenţiilor şi anexelor tehnice şi financiare; 

 Calitatea gestionarii dosarelor până la momentul arhivării acestora, care vizează ritmul 

în care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, plătit si arhivat. 

 

Pentru implementarea acţiunilor LEADER, Autoritatea de Management va fi sprijinită în 

teritoriu de către departamentul de dezvoltare rurală din cadrul Direcţiile Judeţene pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală, care va desfăşura activităţi legate de animarea în teritoriu cu privire la 

oportunităţile ce decurg din implementarea axei LEADER şi sprijinirea parteneriatelor atât înainte de 

selecţia GAL - urilor cât şi după constituirea acestora. 

Mecanismul de implementare a Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului 

începe cu perioada imediat următoare a selecţiei Grupului de Acţiune Locală. 

Pentru a putea implementa cu succes proiectul şi a atinge rezultatele se vor realiza campanii de 

informare, conform celor arătate în capitolul de mai sus. 

Potenţiali beneficiari vor fi sprijiniţi de către compartimentul administrativ în vederea accesări 

fondurilor disponibile. Lansarea apelului de proiecte va fi realizată de către GAL, precum şi selecţia 

proiectelor conforme cu strategia, în funcţie de fondurile disponibile. 
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Activităţile de implementare a măsurilor/ acţiunilor din Planul de Dezvoltare Local,  modul de 

distribuire a responsabilităţilor pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, Agenţia de 

Plăţi şi autoritatea de management propus este următoarea: 

Sarcină GAL AM Judeţean Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 
X   

Lansarea apelului 
pentru proiecte 

X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul 
administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către 

beneficiar  
 X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

*Cu titlu indicativ ( confirmare de către Autoritatea de Management conform pistei de audit) 
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III.5. Implicarea GAL – ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR 

PARTEA A VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

REŢELEI 

 

III.5.1. Cooperare  

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale 

pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face 

schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini 

inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor. 

Relaţiile de cooperare sunt nişte structuri aflate în permanentă mişcare începând cu crearea lor. 

Relaţiile de cooperare trebuie să se adapteze necesităţilor de cunoaştere ale GAL-ului, aflate şi ele în 

continuă transformare. Grupul de Acţiune Locală din Microregiunea Valea Nirajului a identificat  

intenţiile de cooperare cu alte teritorii rurale (GAL) din România şi din străinătate chiar în perioada de 

constituire a parteneriatului, de animare a teritoriului, respectiv a elaborării Planului de Dezvoltare 

Locală a teritoriului. Astfel activităţile de colaborare din această etapă a planificării strategice reflectă 

în mod foarte evident necesităţile de cunoaştere şi preocupările GAL-ului din această perioadă. Etapa 

de planificare reprezintă una dintre cele mai importante elemente ale dezvoltării strategice, relaţiile de 

colaborare internaţionale şi naţionale materializându-se până în prezent având ca principale teme: 

animarea teritoriului, mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor segmentelor societăţii în 

procesele de pregătire a  planului de dezvoltare locală, implicarea actorilor locali în procesele de 

planificare, construcţie instituţională adecvată la nivel local, cunoaşterea metodelor de lucru adecvate 

(best practices ), etc.  

S-au creat trei relaţii de cooperare cu teritorii rurale din Ungaria, fiind semnate acorduri de 

colaborare cu ele, toate dintre ele bazându-se pe relaţii de colaborare deja existente, la nivelul UAT-

urilor sau la nivelul ONG-urilor locale.  Aceştia sunt: 

 „Pannónia Kincse Leader Egyesület” 

 „Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület” 

 „A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület” 

 

http://www.bestpractices.org/
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Efectuarea vizitei în cele trei microregiuni în vederea dobândirii de competente pentru 

pregătirea elaborării strategiei locale de dezvoltare au avut următoarele scopuri: 

 Stabilirea primelor contacte în vederea participării la activităţile reţelei europene 

Leader;  

 Dobândirea de noi competente, precum: construcţie instituţională adecvată la nivel 

local, cunoaşterea metodelor de lucru adecvate (Best Practices ); 

 Dobândirea de cunoştinţe practice în ceea ce priveşte implementarea eficientă a 

proiectului „PARTENERIAT ŞI COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA 

MICROREGIUNII VALEA NIRAJULUI”, respectiv vizite la faţa locului în cadrul 

unor proiecte implementate cu succes pe programul LEADER; 

 

 

Vizitarea unor proiecte de succes implementate 

de asociaţia „Pannónia Kincse Leader Egyesület” 

 
 
 
 
Stabilirea primelor contacte în vederea 
participării la activităţile reţelei europene Leader; 
Semnarea acordului de colaborare cu preşedintele 

asociaţiei „Pannónia Kincse Leader Egyesület” 
din Ungaria 

 

 

 

Dobândirea de noi competente, precum: 

construcţie instituţională adecvată la nivel local, 

cunoaşterea metodelor de lucru adecvate (Best 

Practices ); Seminar în localitatea Örkény din 

Ungaria 

http://www.bestpractices.org/
http://www.bestpractices.org/
http://www.bestpractices.org/
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Cu ocazia deplasării membrii Grupului de Acţiune Locală din Valea Nirajului în Ungaria s-a 

efectuat o vizită la Leader Expo Budapesta, Ediţia II, în data de 05.03.2010, programul oferind o 

experienţă unică pentru Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului în ceea ce priveşte organizarea 

unor asemenea evenimente şi în regiunea noastră, scopul lor fiind crearea unor parteneriate, 

promovarea produselor tradiţionale locale şi a serviciilor turistice locale.  

 

  

  

În urma efectuării acestei vizite, respectiv în urma efectuării schimburilor de experienţe cu 

membrii GAL din microregiunile  „Pannónia Kincse Leader Egyesület”  şi „Felső Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület” din Ungaria, s-a arătat importanţa expoziţiilor de tip LEADER în procesul 
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de dezvoltare locală, precum şi rolul acestor tipuri de evenimente în formarea diferitelor tipuri de 

parteneriate în cadrul microregiunilor sau chiar formarea unor parteneriate cu alte GAL-uri din ţară şi 

străinătate.  

GAL Valea Nirajului intenţionează continuarea relaţiilor de colaborare cu aceste teritorii 

partenere, tematicile cooperăriilor adaptându-se nevoilor actuale de informare, de cunoştinţe şi 

aptitudini necesare.  

Este în curs de formare un parteneriat de cooperare la nivel judeţean, respectiv cu 

ASOCIAŢIA „ TÂRNAVA MICĂ – BĂLĂUŞERI – SĂRĂŢENI”,  tematica cooperării bazându-se 

pe vecinătatea geografică, tradiţiile şi obiceiurile comune ale celor două microregiuni învecinate şi nu 

în ultimul rând managementul comun a ariei protejate Natura 2000.  

Având în vedere intenţiile noastre de a dezvolta traseul turistic spiritual Sfânta Maria 

(traversează Europa centrală) şi în microregiunea noastră, luând în considerare tradiţiile legate de 

creşterea cailor în această zonă se va avea în vedere şi dezvoltarea unei relaţii de cooperare cu 

regiunea Leader Bajo Guadalquivir din Spania, existând multe similitudini între cele două 

microregiuni, fiind luate primele contacte în acest sens.   

În ceea ce priveşte aceste relaţii de cooperare între microregiuni se pot observa multe 

similitudini şi caracteristici complementare, în ceea ce priveşte datele geografice şi demografice, 

precum şi voinţa comună de a dezvolta  schimburi culturale, comerciale internaţionale, precum şi 

schimburi de experienţă între sectorul privat şi civil între regiuni în vederea sprijinirii dezvoltării 

regiunilor, în special a mediului rural. Regiunile sunt conştiente de necesitatea dezvoltării activităţii, 

precum şi de importanţa schimburilor internaţionale, ştiind că prin acesta întreprinderile, sfera civilă şi 

publică din regiuni vor beneficia de această sinergie prin care vor putea să îşi dezvolte activităţile şi 

să-şi ridice piaţa la nivel internaţional. 

Legăturile deja existente au demonstrat voinţa părţilor să formuleze proiecte comune şi acţiuni 

concrete, care se încadrează în planurile de dezvoltare locale proprii, care să conducă la dezvoltare 

economică, şi care se bazează pe dinamica internaţională astfel creată. „Asociaţia LEADER Valea 

Nirajului” (România) este unul dintre potenţialii beneficiari al fondurilor europene, odată cu aderarea 

României la Uniunea Europeană. Asociaţiile din Ungaria au deja experienţă semnificativă şi 

cunoştinţe considerabile în recunoaşterea, pregătirea, negocierea, atragerea şi gestionarea fondurilor, 

care provin din mai multe surse, dar mai ales din partea Uniunii Europene, şi dintre acestea în special 

resursele fondului LEADER. „Asociaţia LEADER Valea Nirajului” doreşte să beneficieze de această 

experienţă şi cunoştinţă a părţii maghiare, în folosul comunităţii Microregiunii Valea Nirajului. 
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Acordurile de colaborare reglementează colaborarea părţilor în următoarele domenii: 

 Colaborare şi consultanţă pe programul LEADER şi alte programa ale UE. Cooperarea 

inter-regională şi cooperarea cu colegi maghiari este una din dorinţele importante al 

părţii române. Experienţa părţii maghiare şi deschiderea părţii române poate oferi o 

colaborare utilă pentru ambele părţi. 

 Colaborare şi consultanţă în cea ce priveşte programul LEADER.  Experienţa părţii 

maghiare şi exemplele concrete pot fi studiate, aplicate şi vor fi realizabile şi în 

Microregiunea Valea Nirajului. 

 Formarea şi pregătirea partenerilor români în cea ce priveşte programul LEADER şi în 

caz de cerere, pentru alte programe europene, să iniţieze, să gestioneze şi să dezvolte 

proiecte specifice.  

Nr. 
crt. 

Partenerul/ 
partenerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective 

Valoarea 
proiectului/ 

proiectelor de 
cooperare 

(euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

      

2. Intenţii de cooperare 

1 „Pannónia 

Kincse Leader 

Egyesület” 

 

 Turismul Dezvoltarea sistemelor 
de informare si 
promovare turistica prin 
schimburi de experienţe 

între cele două 

microregiuni 

20.000 euro - Dobândirea de 
cunoştinţe şi 

aptitudini noi în 
marketingul 
produselor 
turistice 

2  

„Felső 

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület” 

 

 

Promovarea 
produselor 
locale 

 

- Crearea de brand name-
uri pentru produsele 
tradiţionale locale 

- Promovarea produselor 
tradiţionale 

20.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

- Dobândirea de 
cunoştinţe în 

crearea  de 
mărci  locale şi 

în promovarea 
produselor 
tradiţionale 
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3 Regiunea 

Leader Bajo 

Guadalquivir 

din Spania 

Turismul Dezvoltarea turismului 
sacral prin înfiinţarea 

primului traseu spiritual 
„Sfânta Maria” 

20.000 euro 

 

Înfiinţarea şi 

promovarea 
traseului turistic 
sacral (spiritual) 
Sfânta Maria 

4 Grupul de 

Acţiune Locală 

microregiunea 

Târnava Mică 

Mediul Punerea în valoare a 
moştenirii naturale – 
Ariile protejate Natura 
2000 

20.000 euro 

 

Elaborarea unui 
plan de 
management 
comun pentru  
Ariile protejate 
Natura 2000 

 

 

Schimb de experienţe privind Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica 

Proiectul urmează să se realizaze în cadrul relaţiei de cooperare cu microregiunea „Pannónia 

Kincse Leader Egyesület”, Ungaria 

a. Parteneriatul:  

În aceast proiect se vor implica unităţile tursitice din microregiunile Valea Nirajului şi 

Pannónia Kincse din Ungaria, precum şi organizaţile unităţilor turistice din aceste regiuni. 

Responsabilul de proiect va fi un reprezentant al întreprinderilor turistice din microregiunea Valea 

Nirajului, membru al Grupului de Acţiune Locală.    

b. Integrarea în strategia teritoriului:  

Potrivit Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului sustinerea 

infrastructurii si a serviciilor turistice este necesara din doua motive: unul pentru crearea si 

promovarea unui turism competitiv în spatiul rural, iar cel de-al doilea pentru înfiintarea unor retele 

locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea activa a populatiei rurale, în special a 

femeilor si a tinerilor. Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete, unice, 

integrate şi comune pentru toate unităţile turistice din zonă, este nevoie de integrarea unităţilor 

prestatoare într-o reţea turistică locală, respectiv formarea unui parteneriat între actorii implicaţi din 

microregiune. 
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Proiectul completează proiectele implementate pe Măsura 313 din strategie prin valorificarea 

experienţei părţii din Ungaria, microregiunea Pannónia Kincse implementând mai multe proiecte cu 

succes în acest domeniu.  

c. Tipul de proiect:  

În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele activităţi: 

 câte o vizită de tip study tour în microregiunile partenere  

 pregătirea câte unui studiu de caz în fiecare microregiune 

 activităţi de instruire a reprezentanţilor GAL Valea Nirajului, prezentarea unor metode 

de bună practică în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelelei de informare în microregiunea 

Pannónia Kincse 

 organizarea şi înfiinţarea reţelei de informare si promovare turistica în microregiunea 

Valea Nirajui (elaborarea de materiale promoţionale, realizarea unui website, etc.) 

d. Aspecte tehnice:  

În activităţile proiectului vor fi implicate reprezentanţii celor două microregiuni.  

Se va avea în vedere organizarea activităţilor  în vederea atingerii rezultatelor preconizate ale 

proiectului:  dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte tehnologiile noi în înfiinţarea de pepiniere, 

precum şi în crearea  de mărci  locale şi promovarea produselor tradiţionale 

Calendarul activităţilor: 

 Luna I – organizarea vizitei de studiu în microregiunile partenere; 

 Luna II - pregătirea câte unui studiu de caz în fiecare microregiune;  

 Luna III - activităţi de instruire a reprezentanţilor GAL Valea Nirajului, prezentarea 

unor metode de bună practică în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelelei de informare în 

microregiunea Pannónia Kincse 

 Lunile IV, V, VI - organizarea şi înfiinţarea reţelei de informare si promovare turistica 

în microregiunea Valea Nirajui (elaborarea de materiale promoţionale, realizarea unui 

website, etc.) 

Durata implementării proiectului este de 6 luni. 

Se va respecta cu stricteţe calendarul activităţilor din proiect.  

Se va urmări ordinea desfăşurării activităţilor din cadrul calendarului activităţilor.  

La încheierea contractelor de achiziţii publice se va avea în vedere corelarea duratei 

contractelor cu calendarul activităţilor din cadrul proiectului.  

Indicatori de monitorizare:  
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Managementul proiectului va fi efectuată de către echipa de implementare formată din pesoane 

cu experienţă în acest domeniu. Din echipa de implementare vor face parte persoane cu atribuţii în 

domeniul: managementului general al proiectului, menagementul financiar, achiziţii – plăţi, 

monitoring – raportări, comunicaţii.  

Atribuţiile experţilor cheie în managementul proiectului: 

Managerul de proiect: 

INDICATORI 
Valoare la începutul 

perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 

de implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Unităţi turistice implicate în 

proiect 

0 unităţi 25 unităţi 

Persoane participante la cursuri de 

instruire 

0 persoană 9 persoane 

Materiale promoţionale 

Pliante 

Broşuri 

0  unităţi 

0 pliant 

0 broşură 

1 unitate 

1500 

1500 

Realizarea unui website 0  pagină Internet 1 pagină Internet 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Creşterea numărului turiştilor  50 % 75 % 

Diversificarea marketingului 

produselor turistice 

100 % 170 % 
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Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a 

supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp şi în parametrii stabiliţi. El va fi responsabil cu: 

 managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a 

tuturor cerinţelor impuse de finanţator prin contractul de finanţare; 

 supervizarea rapoartelor intermediare si finale; 

 organizarea si coordonarea activităţii echipei de implementare a proiectului; 

 controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, 

încadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activităţilor prevăzute in proiect; 

 identificarea eventualelor probleme apărute in derularea proiectului si luarea de masuri 

corective pentru buna desfăşurare a acestuia; 

 asigură logistica necesară pentru întâlnirile echipei de administrare 

 îndeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse de Autoritatea Contractanta 

 supervizarea rapoartelor intermediare şi finale; 

Responsabilul financiar va fi responsabil de: 

 organizarea evidentei contabile şi a înregistrărilor financiare; 

 corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare din acest proiect, 

conform cerinţelor impuse prin contractul de finanţare; 

 urmărirea tuturor operaţiunilor bancare prin contul proiectului; 

 respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect; 

 previzionarea si planificarea necesarului pentru plăţi; 

 respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile. 

e. Aspecte financiare:  

Valoarea totală a proiectului: 20.000 

Din care: 

 Cheltuieli materiale:   12.000 euro 

 Cheltuieli de personal: 8.000 euro 

 

Import de capital, crearea de brand name-uri locale 

Proiectul urmează să se realizaze în cadrul relaţiei de cooperare cu microregiunea „Felső 

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület”, Ungaria, axându-se în jurul temei privind brand name-urile 

locale.  
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a. Parteneriatul: 

În aceast proiect se vor implica agenţii economici din microregiunile Valea Nirajului şi „Felső 

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület”, precum şi reprezentanţii GAL din regiune. Responsabilul 

de proiect va fi un reprezentant al agenţilor economici în domeniu din microregiunea Valea Nirajului, 

membru al Grupului de Acţiune Locală.    

b. Integrarea în strategia teritoriului:  

Potrivit Planului de Dezvoltare Locală, în microregiunea Valea Nirajului unul dintre motivele 

necompetitivităţii produselor locale specifice atât în domeniul agricol, forestier, cât şi în domeniile 

non-agricole este lipsa unor mărci locale, respectiv lipsa promovării lor la scară naţională sau 

internaţională.  

Proiectul completează proiectele implementate pe Măsura 111 Formare profesionala (training), 

informare si difuzare de cunostinte, respectiv Măsura 311 Asigurarea formarii  agentilor economici 

din domeniile care intra sub incidenta Măsurii 312 şi Măsurii 313, prin valorificarea experienţei 

partenerilor din Ungaria, respectiv prin transfer de cunoştinţe în doemeniul vizat. Vizitarea unor 

proiecte de succes în teritoriul partener, organizarea unor pregătiri practice reprezintă o valoare 

adăugată faţă de cunoştinţele dobândite prin Măsura 111, respectiv Măsura 311.  

c. Tipul de proiect:  

În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele activităţi: 

 vizită de studiu în microregiunea parteneră  

 activitate de instruire a reprezentanţilor GAL Valea Nirajului, pregătirea unei studii de 

caz în microregiunea Valea Nirajului privind crearea de brand name-uri locale.  

d. Aspecte tehnice:  

În activităţile proiectului vor fi implicate reprezentanţii celor două microregiuni.  

Se va avea în vedere organizarea activităţilor  în vederea atingerii rezultatelor preconizate ale 

proiectului:   

Calendarul activităţilor: 

 Luna I – organizarea vizitei de studiu în microregiunea parteneră; 

 Lunile II, III, IV – curs de instruire a reprezentanţilor GAL Valea Nirajului, pregătirea 

unei studii de caz în microregiunea Valea Nirajului privind crearea de brand name-uri 

locale.  

 Durata implementării proiectului este de 4 luni. 

Se va respecta cu stricteţe calendarul activităţilor din proiect.  
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Se va urmări ordinea desfăşurării activităţilor din cadrul calendarului activităţilor.  

La încheierea contractelor de achiziţii publice se va avea în vedere corelarea duratei 

contractelor cu calendarul activităţilor din cadrul proiectului.  

Indicatori de monitorizare:  

 

Managementul proiectului va fi efectuată de către echipa de implementare formată din pesoane 

cu experienţă în acest domeniu. Din echipa de implementare vor face parte persoane cu atribuţii în 

domeniul: managementului general al proiectului, menagementul financiar, achiziţii – plăţi, 

monitoring – raportări, comunicaţii.  

Atribuţiile experţilor cheie în managementul proiectului: 

Managerul de proiect: 

Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a 

supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp şi în parametrii stabiliţi. El va fi responsabil cu: 

 managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a 

tuturor cerinţelor impuse de finanţator prin contractul de finanţare; 

 supervizarea rapoartelor intermediare si finale; 

 organizarea si coordonarea activităţii echipei de implementare a proiectului; 

INDICATORI 
Valoare la începutul 

perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 

de implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Agenţi economici implicate în 

proiect 

0 agenţi 12 agenţi 

Persoane participante la cursuri de 

instruire 

0 persoană 10 persoane 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Brand name-uri create 0 4 
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 controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, 

încadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activităţilor prevăzute in proiect; 

 identificarea eventualelor probleme apărute in derularea proiectului si luarea de masuri 

corective pentru buna desfăşurare a acestuia; 

 asigură logistica necesară pentru întâlnirile echipei de administrare 

 îndeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse de Autoritatea Contractanta 

 supervizarea rapoartelor intermediare şi finale; 

 Responsabilul financiar va fi responsabil de: 

 organizarea evidentei contabile şi a înregistrărilor financiare; 

 corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare din acest proiect, 

conform cerinţelor impuse prin contractul de finanţare; 

 urmărirea tuturor operaţiunilor bancare prin contul proiectului; 

 respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect; 

 previzionarea si planificarea necesarului pentru plăţi; 

 respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile. 

e. Aspecte financiare:  

Valoarea totală a proiectului: 20.000 

Din care: 

 Cheltuieli materiale:   14.000 euro 

 Cheltuieli de personal: 6.000 euro 

 

Înfiinţarea şi promovarea traseului turistic sacral (spiritual) Sfânta Maria 

Proiectul urmează să se realizaze în cadrul relaţiei de cooperare cu microregiunea „Leader 

Bajo Guadalquivir” din Spania, axându-se în jurul înfiinţării şi a promovării traseului turistic sacral 

(spiritual) Sfânta Maria. 

a) Parteneriatul:  

În aceast proiect se vor implica bisericile, organizaţiile neguvernamentale, unităţile turistice, şi 

nu în ultimul rând Grupurile de Acţiune Locală din microregiunile Valea Nirajului şi „Bajo 

Guadalquivir”, Spania. Responsabilul de proiect va fi un reprezentant al bisericilor din microregiunea 

Valea Nirajului.  
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b)   Integrarea în strategia teritoriului:  

Planul de Dezvoltare Locală urmăreşte promovarea moştenirii culturale locale şi a valorilor 

arhitecturale şi naturale locale prin activităţile turistice.  Peisajul natural, specific microregiunii Văii 

Nirajului, ofera posibilitati excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în 

decorul mediului rural, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de 

atractie chiar unice în regiune, cum ar fi monumentele istorice bisericeşti, din care unele prezintă 

elemente arhitecturale sau istorice chiar unice în România. (ex. Biserica Franciscană Călugăreni).    

Proiectul completează proiectele implementate pe Măsura 313 Încurajarea activitatilor 

turistice, prin valorificarea experienţei partenerilor din Spania, respectiv prin transfer de cunoştinţe în 

ceea ce priveşte înfiinţarea primului traseu turistic sacral în microregiunea noastră, care reprezintă, de 

fapt, prelungirea traseului „Sfânta Maria” care traversează Europa Centrală. Valorificarea experienţei 

pertenerilor din Spania, integrarea monumentului istoric Biserica Franciscană Călugăreni şi a altor 

obiective bisericeşti în acest proiect, reprezintă o valoare adăugată faţă de proiectele implementate 

prin Măsura 313. 

c) Tipul de proiect:  

În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele activităţi: 

 vizită de studiu în microregiunea parteneră  

 pregătirea unui studiu de oportunitate privind înfiinţarea treseului turistic 

 marcarea traseului turistic în microregiunea Valea Nirajului 

 activităţi de promovare 

d) Aspecte tehnice:  

În activităţile proiectului vor fi implicate reprezentanţii celor două microregiuni.  

Se va avea în vedere organizarea activităţilor  în vederea atingerii rezultatelor preconizate ale 

proiectului, respectiv înfiinţarea şi promovarea traseului turistic sacral (spiritual) Sfânta Maria 

Calendarul activităţilor: 

Luna I – organizarea vizitei de studiu în microregiunea parteneră; 

Luna II-III  - pregătirea unui studiu de oportunitate privind înfiinţarea treseului turistic 

Lunile IV-V - marcarea traseului turistic în microregiunea Valea Nirajului 

Luna VI – activităţi de promovare 

Durata implementării proiectului este de 6 luni. 

 Se va respecta cu stricteţe calendarul activităţilor din proiect.  
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 Se va urmări ordinea desfăşurării activităţilor din cadrul calendarului activităţilor.  

 La încheierea contractelor de achiziţii publice se va avea în vedere corelarea duratei contractelor 

cu calendarul activităţilor din cadrul proiectului.  

Indicatori de monitorizare:  

 

INDICATORI 
Valoare la începutul 

perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 

de implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Agenţi turistici implicate în proiect 0 agenţi 12 agenţi 

Biserici implicate în proiect 0 biserici 8 parohii bisericeşti 

Organizaţii civile  implicate în 

proiect 

0 organizaţii 4 ONG 

Persoane participante la vizita de 

studiu 

0 persoană 8  persoane 

Traseu turistic spiritual marcat 0 traseu 1 traseu 

Activităţi de promovare 

Pliante 

Broşuri 

Panouri informaţionale 

Indicatori rutieri 

 

0 pliant 

0 broşură 

0 panou 

0 indicator 

 

1000 

1000 

8 panouri 

4 indicatori 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Creşterea circulaţiei turistice  50% 75% 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             355 
   

Managementul proiectului va fi efectuată de către echipa de implementare formată din pesoane 

cu experienţă în acest domeniu. Din echipa de implementare vor face parte persoane cu atribuţii în 

domeniul: managementului general al proiectului, menagementul financiar, achiziţii – plăţi, 

monitoring – raportări, comunicaţii.  

Atribuţiile experţilor cheie în managementul proiectului: 

 Managerul de proiect: 

 Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului 

si de a supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp şi în parametrii stabiliţi. El va fi 

responsabil cu: 

 managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a 

tuturor cerinţelor impuse de finanţator prin contractul de finanţare; 

 supervizarea rapoartelor intermediare si finale; 

 organizarea si coordonarea activităţii echipei de implementare a proiectului; 

 controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, 

încadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activităţilor prevăzute in proiect; 

 identificarea eventualelor probleme apărute in derularea proiectului si luarea de masuri 

corective pentru buna desfăşurare a acestuia; 

 asigură logistica necesară pentru întâlnirile echipei de administrare 

 îndeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse de Autoritatea Contractanta 

 supervizarea rapoartelor intermediare şi finale; 

 

 Responsabilul financiar va fi responsabil de: 

 organizarea evidentei contabile şi a înregistrărilor financiare; 

 corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare din acest proiect, 

conform cerinţelor impuse prin contractul de finanţare; 

 urmărirea tuturor operaţiunilor bancare prin contul proiectului; 

 respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect; 

 previzionarea si planificarea necesarului pentru plăţi; 

 respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile. 

e) Aspecte financiare:  

Valoarea totală a proiectului: 20.000 
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Din care: 

Cheltuieli materiale:   15.000 euro 

Cheltuieli de personal: 5.000 euro 

 

Elaborarea unui plan de management comun pentru  Ariile protejate Natura 2000 

Proiectul urmează să se realizaze în cadrul relaţiei de cooperare cu Asociaţia Microregiunea 

Târnava Mică Bălăuşeri - Sovata” din România, axându-se în jurul creării unui parteneriat permanent 

în vederea elaborării unui plan de management comun pentru  Ariile protejate Natura 2000.  

a. Parteneriatul:  

În aceast proiect se vor implica structurile GAL din cele două microregiuni, precum şi cele 

două asociaţii microregionale cu scopuri multiple. Responsabilul de proiect va fi un reprezentant al 

GAL Valea Nirajului.  

b. Integrarea în strategia teritoriului:  

Potrivit Planului de Dezvoltare Locală în microregiunea Valea Nirajului mediul înconjurător a 

fost şi este în continuare protejat datorită lipsei activităţilor industriale. Una dintre sarcinile principale 

este conservarea mediului ce are efect asupra modului de viaţă şi a valorilor naturale. Aria protejată 

ROSPA0028 Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului se află aşezată în cele două microregiuni Valea 

Nirajului şi Valea Târnavei, managementul durabil a ariei fiind responsabilitatea comună a celor două 

microregiuni. Proiectul vine în completarea proiectelor implementate pe Măsura 121 Modernizarea 

exploatatiilor agricole şi pe Măsura 122 Îmbunatatirea valorii economice a padurii prin reglementările 

privind ariile protejate Natura 2000, care urmează să fie elaborate în comun de cei doi parteneri. 

Implicarea în elaborarea planului de management Natura 2000 a structurilor neguvernamentele din 

cele două microregiuni pe lângă autorităţile publice locale, reprezintă o valoare adăugată a acestui 

proiect, fiind astfel asigurată participarea socială largă în procesele de elaborare, realizându-se în 

acelaşi timp principiile care satu la baza abordării Leader, cum ar fi: construcţia de jos în sus, 

parteneriatul, precum şi dezvoltarea rurală integrată şi inovatoare.   

c. Tipul de proiect:  

În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele activităţi: 

 Organizarea de seminarii, grupuri de lucru în vederea prezentării bazei legislative, 

precum şi în vederea analizării stării de fapt în ceea ce priveşte aria protejată  

 Pregătirea unui raport privind situaţia existentă  

 Elaborarea planului de management comun Natura 2000 
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 Activităţi de promovare 

d. Aspecte tehnice:  

În activităţile proiectului vor fi implicate reprezentanţii celor două microregiuni.  

Se va avea în vedere organizarea activităţilor  în vederea atingerii rezultatelor preconizate ale 

proiectului, respectiv elaborarea planului de management comun Natura 2000.  

Calendarul activităţilor: 

 Luna I,II – Organizarea de seminarii, grupuri de lucru; 

 Luna III  -  Pregătirea unui raport privind situaţia existentă  

 Lunile IV, V - Elaborarea planului de management comun Natura 2000 

 Luna VI – activităţi de promovare 

Durata implementării proiectului este de 6 luni. 

Se va respecta cu stricteţe calendarul activităţilor din proiect.  

Se va urmări ordinea desfăşurării activităţilor din cadrul calendarului activităţilor.  

La încheierea contractelor de achiziţii publice se va avea în vedere corelarea duratei 

contractelor cu calendarul activităţilor din cadrul proiectului.  

Indicatori de monitorizare:  

INDICATORI 
Valoare la începutul 

perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 

de implementare  

Rezultat imediat (direct)   

UAT-uri implicate în proiect 0 agenţi 22 UAT 

Organizaţii neguvernamentale 

implicate 

0 organizaţii 8 ONG 

Persoane participante la  seminarii, 

grupuri de lucru 

0 persoană 40  persoane 

Plan de management Natura 2000 0 plan 1 plan 

Activităţi de promovare 

Pliante 

 

0 pliant 

 

2000 
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Managementul proiectului va fi efectuată de către echipa de implementare formată din pesoane 

cu experienţă în acest domeniu. Din echipa de implementare vor face parte persoane cu atribuţii în 

domeniul: managementului general al proiectului, menagementul financiar, achiziţii – plăţi, 

monitoring – raportări, comunicaţii.   

Atribuţiile experţilor cheie în managementul proiectului: 

 Managerul de proiect: 

Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a 

supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp şi în parametrii stabiliţi. El va fi responsabil cu: 

 managementul global al proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a 

tuturor cerinţelor impuse de finanţator prin contractul de finanţare; 

 supervizarea rapoartelor intermediare si finale; 

 organizarea si coordonarea activităţii echipei de implementare a proiectului; 

 controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, 

încadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activităţilor prevăzute in proiect; 

 identificarea eventualelor probleme apărute in derularea proiectului si luarea de masuri 

corective pentru buna desfăşurare a acestuia; 

 asigură logistica necesară pentru întâlnirile echipei de administrare 

 îndeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse de Autoritatea Contractanta 

 supervizarea rapoartelor intermediare şi finale; 

 Responsabilul financiar va fi responsabil de: 

 organizarea evidentei contabile şi a înregistrărilor financiare; 

Broşuri 

Panouri informaţionale 

Indicatori rutieri 

0 broşură 

0 panou 

0 indicator 

2000 

28 panouri 

12 indicatori 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Creşterea gradului de securitate 

a ecosistemei 

50% 75% 
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 corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare din acest proiect, 

conform cerinţelor impuse prin contractul de finanţare; 

 urmărirea tuturor operaţiunilor bancare prin contul proiectului; 

 respectarea alocărilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect; 

 previzionarea si planificarea necesarului pentru plăţi; 

 respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile. 

e. Aspecte financiare:   

Valoarea totală a proiectului: 20.000 

Din care: 

 Cheltuieli materiale:   12.000 euro 

 Cheltuieli de personal: 8.000 euro 

 



   

 

 

                            Plan de dezvoltare locală Microregiunea Valea Nirajului                             360 
   

III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei 

În ceea ce priveşte funcţionarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, departamentele 

judeţene de dezvoltare rurală asigură informarea actorilor şi atragerea acestora ca membri în reţea, 

identificarea şi capitalizarea nevoilor specifice ale judeţelor şi sprijinirea activităţilor. 

Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 68, se prevede înfiinţarea de către fiecare stat 

membru a unei Reţele Naţionale Rurale care să grupeze organizaţiile şi administraţiile implicate în 

dezvoltarea rurală. Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) constituie o oportunitate în 

vederea unei mai bune integrări a abordărilor din domeniul agricol, forestier, mediu social - economic, 

finanţată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi în vederea unei mai bune 

înscrieri în dinamicile / contextele teritoriale. 

Acest parteneriat multinaţional între organizaţii ale societăţii civile are un scop bine definit, 

acela de a întări societatea civilă în domeniul rural şi de a promova cooperarea intra şi transnaţională 

în acest domeniu. În acest context Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) va aduce pe 

scenă actori din diferite sectoare şi va avea un rol foarte important deoarece contribuie la 

îmbunătăţirea comunicării între participanţii la economia rurală. Reţeaua Naţională de Dezvoltare 

Rurală va contribui la stimularea realizării unor parteneriate active între sectoarele public, privat şi 

neguvernamental, reunind în acest fel reprezentanţi ai autorităţilor publice locale / centrale implicate 

în dezvoltarea rurală, colectivităţilor  locale, instituţii, ONG-uri interesate (asociaţii profesionale, 

fundaţii), etc. De aceste parteneriate va depinde în foarte mare măsură succesul dezvoltării rurale. De 

aceea, reţeaua de dezvoltare rurală va trebui  să fie formată  şi administrată într-un mod deschis, 

dinamic şi accesibil pentru cei interesaţi şi implicaţi în domeniile dezvoltării rurale.  

Existenţa în România a unei reţele de organizaţii publice şi private (ONG-uri) active în 

dezvoltarea comunitară, unele cu experienţă în derularea unor programe sau proiecte de dezvoltare 

comunitară care se pot angaja rapid în dezvoltarea comunităţilor rurale, poate constitui punctul de 

plecare în înfiinţarea unei reţele de dezvoltare rurală care va evolua în timp şi în cadrul căreia vor 

apărea mutaţii din diferite direcţii în ceea ce priveşte gama de subiecte, participanţii, acţiunile 

întreprinse.  

Reţeaua va avea rolul principal de a facilita schimbul de experienţă, de a sprijini 

implementarea şi evaluarea programului de dezvoltare rurală şi de a asigura fluxul de informaţii între 

nivelul local, naţional şi european. Misiunea reţelei cuprinde o componentă strategică – pentru 

stabilirea principalelor direcţii de acţiune ale reţelei (colectarea şi difuzarea informaţiilor privind 
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programele şi politicile de dezvoltare rurală pe plan local; valorificarea superioară a competenţelor 

actorilor; dezvoltarea rurală, în general) şi o componentă tehnică - pentru punerea în practică a 

elementelor strategice (constituirea unei baze de date, a unui ghid, a unui site internet, organizarea de 

seminarii pentru o mai bună comunicare şi pentru transparenţă;  servicii de consultanţă direct către 

beneficiari). 

Activitatea reţelei va fi coordonată de un Comitet Naţional de Coordonare a Reţelei de 

Dezvoltare Rurală, urmând a fi înfiinţate la nivel regional centre de resurse (antene) care să sprijine 

acţiunile respectivului Comitet prin contactul permanent cu beneficiarii locali.  

 Grupul de Acţiune Locală intenţionează să participe la crearea şi implementarea reţelei la 

nivel naţional şi european, va aloca resurse pentru acesta şi va avea iniţiative pentru a-şi face 

cunoscute teritoriul şi va avea acţiuni pentru realizarea acestuia. Acesta se angajează să participe la 

activităţile aferente creării şi implementării reţelei, care i se vor propune. 

 

Bibliografie, surse de informare: 

1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 

2. Planul Naţional Strategic pentru dezvoltare rurală 

3. Regulamentului Comisiei Europene nr. 1698/2005 

4. Institutul Naţional de Statistică 

5. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş 

6. Camera de Comerţ şi Industrie Mureş 

7. Site – ul Ministerul Finanţelor Publice 

8. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Mureş 

9. Consiliul Judeţean Mureş 

10. Prefectura Judeţului Mureş 

11. Baze de date proprii ale Unităţilor Administrativ teritoriale din Microregiunea Valea Nirajului 

12. Strategiile de dezvoltare ale Unităţilor Administrativ teritoriale din Microregiunea Valea Nirajului 

13. Internet  


