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I.

INTRODUCERE

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului este un parteneriat al consiliilor locale din
10 comune si dintr-un oras cu populatie sub 10000 de locuitori din judetele Alba si
Hunedoara si a 22 de persoane juridice si fizice din mediul privat (societati comerciale,
composesorate, ocoale silvice, asociatii, PFA-uri, grup de producatori, etc.) din zona
aferenta teritoriului localitatilor componente. GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului a
luat nastere ca urmare a unei initiative de divizare a GAL MMTMM, prin retragerea unor
comune cum ar fi Sibot, Ceru Bacainti, Blandiana, Vintu de Jos, Almasu Mare si a
orasului Zlatna din GAL MMTMM si redefinirea unui nou teritoriu GAL prin aderarea la
parteneriat a comunelor Sasciori, Pianu, Salistea, Metes din judetul Alba si Romos din
judetul Hunedoara.
Astfel, pentru asigurarea omogenitatii si coerentei teritoriale, GAL Valea Ampoiului –
Valea Muresului isi propune sa cuprinda:
- zona etnografica acoperita de bazinul Ampoiului si bazinul mijlociu al Muresului, in
aval de Alba Iulia;
- zona influentata de restructurarea activitatilor miniere din Zlatna si Almasu Mare si de
restructurarea industriala a orasului Cugir;
- - zona care incorporeaza aria ROSCI0029- Cheile Glodului, Cibului şi Măzii, sit de
importanta comunitara Natura 2000, parti din alte 4 situri Natura 2000 si alte
numeroase arii protejate.
O parte importanta a actiunilor de animare si realizare a planului de dezvoltare rurala
a fost realizata in cadrul proiectului „Extinderea parteneriatului si realizarea Strategiei de
Dezvoltare Locala a GAL MMTMM” din cadrul masurii 431.1 faza 3. Ca urmare a
numeroaselor intalniri si dezbateri a rezultat un plan de dezvoltare locala care sa utilizeze
experienta si facilitatile programului LEADER din axa IV a PNDR
Motivaţia acestor initiative o gasim exprimata in PNDR: „Spaţiul rural românesc se
confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între
urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul
demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având
ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi
implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta
interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a
strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea Leader, va fi programată şi
coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta
responsabilitatea evoluţiei în timp.
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Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 (Leader)
a PNDR pentru perioada 2007 – 2013, parteneriatele public-private (potenţiale GAL-uri)
vor trebui să participe la un proces de selecţie, organizat de către Autoritatea de
Management pentru PNDR. După procesul de selecţie, parteneriatele public-private
(selectate), vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală (GAL). Pentru a putea gestiona
fondurile FEADR, GAL - urile vor trebui să se organizeze din punct de vedere juridic în
conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii”.
II.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ AL GAL VALEA AMPOIULUI
VALEA MURESULUI

Participarea la procesul de selecţie a GAL-urilor se face pe baza Planului de Dezvoltare
Locală, ce va cuprinde şi cerinţe pentru îndeplinirea unor criterii de eligibilitate şi de
selecţie privind trei elemente: teritoriul, parteneriatul şi strategia de dezvoltare a
teritoriului.
Aceste documente au menirea să scoată în evidenţă identificarea nevoilor (priorităţilor)
reale de dezvoltare ale zonei respective pe baza punctelor tari ale acesteia, oportunităţilor
interne si externe, resurselor materiale, financiare şi umane (printr-o analiză diagnostic
corectă), fără a neglija punctele slabe şi riscurile existente.
De asemenea, vom prezenta în planul de dezvoltare locală, tipurile de proiecte specifice
zonei ce se pot încadra în măsuri din PNDR, sau cu alte actiuni specifice , precum şi
planul de finanţare necesar realizării planului de dezvoltare locală respectiv.
În acest context, documentaţia cuprinde trei elemente şi anume:
1. Lista localităţilor cuprinse în teritoriu;
2. Strategia de dezvoltare locala a teritoriului respectiv;
3. Planul de finanţare.
II.1 Lista localităţilor cuprinse în teritoriu
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Anexa 2 - Lista localităţilor
Teritoriu :
Codul
comunelor
INSSE

Grupul de Actiune Locala Valea Ampoiului Valea Muresului
Numele localităţii
Comune

1945

Oraşe

Nr. locuitori
Sate

ZLATNA

Din
Total
oraşe teritoriu
8621
4289

1954

BOTESTI

106

1963

BUDENI

72

1972

DEALU ROATEI

30

1981

DOBROT

19

1990

DUMBRAVA

2005

FENES

1019

2014

GALATI

393

2023

IZVORU AMPOIULUI

373

2032

PATRINGENI

379

2041

PIRITA

160

2050

PARAU GRUIULUI

235

2069

PODU LUI PAUL

98

2078

RUNC

42

2087

RUSI

45

2096

SUSENI

158

2103

TRAMPOIELE

519

2112

VALEA MICA

457

2121

VALTORI

202

2318 ALMASU MARE

km2

loc./km2

241

36

1690

89

19

1187

78

15

16

669

2327

ALMASU DE MIJLOC

2336

BRADET

28

2345

CHEILE CIBULUI

45

2354

CIB

332

2363

GLOD

223

2372

NADASTIA

173

3404 BLANDIANA

Suprafața
Densitate
totală

220

696

3413

ACMARIU

444

3422

IBRU

3

3431

POIENI

9

3440

RACATAU

35

4

3850 CERU-BACAINTI

94

3869

BOLOVANESTI

25

3878

BULBUC

27

3887

CUCUTA

43

3896

CURPENI

47

3903

DUMBRAVITA

44

3912

FANTINELE

21

3921

GROSI

37

3930

VALEA MARE

30

3949

VIEZURI

5586 METES
5595

AMPOITA

5602

ISCA

5611

LUNCA AMPOITEI

168

5620

LUNCA METESULUI

107

5639

PADUREA

5648

POIANA AMPOIULUI

5657

POIANA URSULUI

5666

PRESACA AMPOIULUI

5675

REMETEA

5684

TAUTI

665

5693

VALENI

284

3141

142

22

2480

75

33

5295

85

62

689
18

55
321
16
415
26

1317

7838

BALOMIRU DE CIMP

636

7847

BACAINTI

318

7856

SARACSAU

209

8835 VINTU DE JOS

9

8
417

7829 SIBOT

44

376

3278

8844

CIOCASU

18

8853

CAMPU GOBLII

8862

CRISENI

58

8871

DEALU FERULUI

48

8880

GURA CUTULUI

48

8899

HATEGANA

31

8906
8915

INURI
LAZ

8924

MATACINA

9

8933

MERETEU

192

137

121
13
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6226 PIANU DE SUS

1588

6235

PIANU DE JOS

6244

PLAIURI

6253

PURCARETI

333

6262

STRUNGARI

243

115

29

5954

121

49

2374

60

40

2855

74

38

1143
83

7106 SASCIORI

1471

7115

CAPALNA

893

7124

DUMBRAVA

103

7133

LAZ

422

7142

LOMAN

604

7151

PLESI

132

7160

RACHITA

802

7179

SEBESEL

1233

7188

TONEA

294

7053 SALISTEA

1243

7062

MARGINENI

7071

SALISTEA-DEAL

309

7080

TARTARIA

745

91009 ROMOS

77

1160

91018

CIUNGU MARE

167

91027

PISCHINTI

235

91036

ROMOSEL

612

91045

VAIDEI

681

Total
%
locuitori
oraşe
din total
locuitori
(≤25%)
La nevoie, vor fi adaugate linii suplimentare

3390

37363

23

-

1124 32,62

-

-

-

Celule de calcul automat
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II.2 Strategia de dezvoltare locală
PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC

II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică
II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice
GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului este amplasat pe cursul mijlociu al raului
Mures, in aval de municipiul Alba Iulia, si pe cursul afluentului cel mai important al
Muresului din zona, raul Ampoi. Teritoriul GAL este marginit la E de municipiile Alba
Iulia si Sebes, la S de comuna Sugag si de orasul Cugir, la V de orasele Orastie, Geoagiu
si comunele Balsa si Buces(HD), iar la N de comunele Ciuruleasa, Bucium, Mogos,
Intregalde, Ighiu. Localitatile care configureaza aria geografica a teritoriului GAL sunt
orientate fie pe vaile Ampoiului si Muresului, fie pe vai secundare care se varsa in aceste
vai principale, avand atat caracteristici de zona montana cat si de lunca, in special pe
lunca Muresului.
Localitatile de pe Valea Muresului se aliniaza in stanga si in dreapta DN 7 iar cele de pe
Valea Ampoiului sunt strabatute de DN 74. Linia principala de cale ferata Arad-Bucuresti
strabate teritoriul GAL, la Vintul de Jos existand si un important nod de cale ferata.
Teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului este o zona de trecere intre
Marginimea Sibiului, Tinutul Padurenilor din Hunedoara si Mocanimea Apusenilor,
avand un caracter de zona de intalnire, data de caile de acces lesnicioase si de traditia
traseelor comerciale de pe vaile Ampoiului si Muresului, putandu-se identifica inca din
antichitate „drumuri” ale aurului sau ale sarii care starbat aceste vai.
Relieful predominant al teritoriului GAL este muntos si deluros,, adaugandu-se fasiile de
lunca aferente raurilor care-l brazdeaza. Altitudinea variaza de la cca. 270 m in lunca
Muresului pana la 1329 m in varful Dambaul de pe raza orasului Zlatna in Muntii
Metaliferi si 1680 in varful Tomnatic in Muntii Sureanu. Toate localitatile de pe teritoriul
GAL au acesta caracteristica de localitati din zona colinara sau piemontala cu mici
suprafete de lunca cultivabila.
Din punct de vedere geografic, teritoriul GAL cuprinde in prinipal Munţii Metaliferi, care
ocupă prin partea lor estică o suprafaţă însemnată din judeţul Alba. Sunt delimitaţi de
văile Abrudului şi Arieşului, de abruptul vestic al Munţilor Trascău şi de valea Feneşului
(est de oraşul Zlatna).
Limita lor urmăreşte în continuare Valea Ampoiului până la localitatea Şard, de unde se
întoarce către sud, apoi vest, formând versantul drept al Mureşului, până dincolo de
Şibot.
In partea de sud a teritoriului GAL se evidentiaza Masivul Surianului, care coboara de la
culmile Magura si Tomnatic cu inaltimi de 1680 m pana la lunca raului Mures, fiind
brazdat de vaile Sebesului, Pianului, Ciorii, Cugirului si Romosului.
II.2.1.2. Clima văii Ampoiului si văii Muresului mijlociu prezintă particularităţile
specifice munţilor mijlocii, fiind favorabilă dezvoltării pădurilor de foioase, sectorul
inferior al bazinului hidrografic încadrându-se în tipul de climat temperat continental
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moderat. Funcţionând, în cea mai mare parte, drept culoar de vale, şi mai puţin în cadrul
regiunii colinare, clima văii Ampoiului prezintă o mare varietate a modului de
manifestare a fenomenelor meteorologice precum şi a modului de manifestare a
elementelor climatice.
Astfel, radiaţia solară, factorul hotărâtor în derularea proceselor atmosferice,
prezintă valori cu variaţii cuprinse între 120 kcal/cm2/an în partea estică, unde se remarcă
o intensă circulaţie föehnală, şi 110 kcal/cm2/an în sectorul mijlociu şi superior al văii, cu
valoare maximă lunară în iulie şi minimă în decembrie şi cu diferenţe vizibile între
versanţii însoriţi şi cei umbriţi. Factorul radiaţie solară este în strânsă legătură cu durata
de strălucire a soarelui, aceasta fiind cuprinsă între 1900 şi 2100 ore pe an.
Temperatura medie anuală a aerului descreşte pe măsura înaintării spre amonte,
de la 9,5oC la Vintu de Jos, la 9oC în zona localităţii Ampoiţa, iar în continuare, la 8oC în
depresiunile Tăuţi şi Meteş, 6oC în depresiunea Zlatna. Acelaşi aspect de variaţie îl
prezintă şi temperatura medie a lunii ianuarie ( -4oC pe cursul mijlociu şi -5 până la -6oC
în cursul superior) precum şi cea a lunii iunie (20,5oC la Alba Iulia, 18-19oC în cursul
mijlociu, 17-18oC în depresiunea Zlatna).
În ceea ce priveşte amplitudinea termică, media valorilor acesteia scade de la 22oC
în zona culoarului Mureşului, la 21oC în sectorul mijlociu al văii.
Descreşterea temperaturii cu altitudinea prezintă un gradient termic mai mic decât
cel normal (0,6oC la 100 m) datorită frecvenţei şi intensităţii inversiunilor termice,
caracteristice ariilor depresionare şi fundului văii.
Umiditatea aerului se caracterizează prin valori medii ridicate, datorită pătrunderii
în zonă a maselor de aer umed, de origine oceanică. Cela mai mari valori ale umidităţii se
înregistrează iarna (între 86-90%), iar cele mai mici în lunile aprilie (74-76%) şi iulie
(74-77%), între aceste două minime încadrându-se un maxim secundar ce corespunde
perioadei cu ploi bogate.
Circulaţia generală a maselor de aer se înscrie, în mare, în circulaţia vestică,
întreţinută şi de zonele joase ale culoarelor Crişului Negru şi Crişului Alb prin care
pătrund mase de aer umed ce afectează unele aspecte climatice ale văii Ampoiului.
Masele de aer vestice ce pătrund pe culoarul văii şi afluenţilor acesteia, în mişcarea lor
descendentă se föehnizează, determinând creşterea temperaturilor şi diminuarea
precipitaţiilor.
Peste circulaţia generală se suprapune circulaţia din sectorul sudic şi sud-vestic,
favorizată de culoarul Mureşului şi, într-o măsură ceva mai mică, circulaţia din sectorul
nordic şi nord-estic, aceasta din urmă fiind resimţită îndeosebi în cursul inferior, unde
favorizează pătrunderea unor mase de aer mai reci. Viteza medie a vântului variază între
0,5-3 m/sec în zonele joase şi 2,5-5 m/sec. în zonele înalte, vitezele maxime putând
ajunge, mai ales în zonele înalte, până la 100-125 km/oră. O situaţie mai deosebită este
caracteristică zonelor de adăpost din cadrul ariilor depresionare, unde calmul atmosferic
are o frecvenţă cuprinsă între 40-50%.
Nebulozitatea atmosferică produce variaţii climatice destul de importante, prin
reducerea intensităţii radiaţie solare în timpul zilei şi diminuarea pierderii de căldură
noaptea şi dimineaţa, aspecte acre au ca efect o modelare a temperaturii aerului. Sub
aspect general, nebulozitatea creşte odată cu altitudinea, cunoscând un maxim principal
în decembrie şi unul secundar în aprilie-mai. Valorile minime sunt înregistrate la sfârşitul
iernii şi în perioada de trecere de la vară spre toamnă. Numărul zilelor cu cer acoperit
oscilează în limitele a 130 în sectorul superior şi 100 în sectorul inferior, resimţindu-se şi
influenţa föehnului în zona culoarului Mureşului.
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Precipitaţiile atmosferice prezintă o mare variabilitate în timp şi spaţiu, în ceea ce
priveşte cantitatea, durata şi forma acestora. Repartiţia anuală a precipitaţiilor prezintă un
maxim în luna iulie (100 mm/lună) şi un minim în perioada februarie-martie (45-60
mm/lună). Faţă de valoarea medie a precipitaţiilor, fluctuaţiile anuale evidenţiază atât ani
mai ploioşi şi ani mai secetoşi (cu diferenţe de ± 100 mm/an faţă de medie), precum şi
excepţii de ani foarte ploioşi sau foarte secetoşi, cu abateri de ± 200-300 mm/an faţă de
valorile normale.
Datele de pe ultimii 20 de ani pun în evidenţă faptul că cel puţin 20% din aceştia
s-au dovedit a fi fie foarte ploioşi, fie foarte secetoşi. Pe anotimpuri, cantităţile cele mai
mari de precipitaţii se înregistrează vara (35%) iar cele mai mici iarna (18%), în timp ce
primăvara şi toamna cantităţile de precipitaţii sunt moderate (22-25%). Aceste variaţii se
datorează, în cea mai mare parte, inversiunilor termice şi variaţiei circulaţiei maselor de
aer din sectorul vestic. Astfel, iarna şi toamna, pe fondul inversiunii termice şi slăbirii
circulaţiei vestice, cantităţile de precipitaţii sunt mai reduse, pe când primăvara, odată cu
intensificarea circulaţiei vestice, şi vara, pe fondul mişcărilor convective, cantităţile de
precipitaţii sunt mai mari.
Demn de remarcat este şi faptul că nu rareori se declanşează averse de precipitaţii
care înregistrează şi peste 100 l. în 24 de ore, acestea având un efect deosebit în ceea ce
priveşte declanşarea unor procese morfodinamice declanşate pe versanţi şi la nivelul
albiei minore.
II.2.1.3. Potenţialul biopedogeografic
Din prezentarea generală a caracteristicilor geomorfologice, hidrologice şi
climatice se desprinde cu uşurinţă ideea că potenţialul biopedogeografic al zonei se
caracterizează printr-un grad ridicat de complexitate, având în vedere faptul că acest
potenţial nu este altceva decât o rezultantă a interacţiunii dintre componentele specificate.
II.2.1.4. Solurile
Componenta pedologică din cadrul bazinului râului Ampoi se caracterizează
printr-o mare varietate a tipurilor de sol datorită influenţelor exercitate de factorii
climatici, geomorfologici, hidrologici şi litologici asociaţi cu componenta antropică,
aceasta din urmă putând avea atât efecte pozitive cât şi negative asupra procesului de
solificare şi de conservare a păturii de sol (Fig. 2.1.4). Ca urmare a caracteristicile
morfologice şi morfometrice ale elementelor reliefului, în cadrul căreia predomină
suprafeţele înclinate ale versanţilor, la care se adaugă suprafeţele plane ale luncii şi ale
unor podui de terase, peste care se suprapun influenţele climatului diferenţiat în funcţie
de etajarea altitudinală şi penetrarea pe cursul văii, spre amonte, a unor importante mase
de aer, o răspândire mai largă se remarcă în cazul solurilor cambice, argiloiluviale şi mai
puţin a molisolurilor şi umbrisolurilor. Comune zonei, pe alocuri, sunt şi solurile
azonale: hidromorfe, aluviale, regosoluri, protosoluri şi altele.
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Fig. 2.1.4 Harta pedologică a bazinului Ampoiului
II.2.1.5 Vegetaţia
Grupările vegetale din bazinul hidrografic al râului Ampoi reprezintă un rezultat al
influenţei climatului, determinat la rândul lui de etajarea reliefului şi al rolul de culoar al
văii, la care se adaugă factorii hidrici şi edafici zonali şi locali, precum şi schimbările
impuse de factorul antropic.
Bazinul hidrografic al Ampoiului se încadrează, sub aspectul asociaţiilor vegetale
caracteristice, etajului nemoral, caracterizat prin păduri de foioase mezofile de tip
central-european care cuprinde trei subetaje: subetajul gorunetelor, subetajul făgetelor şi
subetajul pădurilor de amestec foioase-răşinoase. Determinant însă în diferenţierea
vegetaţiei din zonă este etajarea altitudinală în lungul acesteia şi de la partea inferioară
până în zonele înalte ale versanţilor (Fig. .2.1.5).
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Fig. 2.1.5. Harta vegetaţiei bazinului Ampoiului

Vegetaţia de luncă, caracteristică părţii inferioare (joase) a zonei, grupează
asociaţiile hidrofile şi mezohidrofile dezvoltate pe soluri cu umiditate ridicată, de multe
ori chiar în exces în timpul creşterii nivelului apei din râuri şi pâraie, după perioadele cu
ploi intense.
Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin asociaţii de sălcii (Salix alba, Salix
fragilis, Salix cinerela, Salix trianda) şi plopi (Populus alba, Populus nigra, Populus
conescens) care se întâlnesc în apropierea malurilor albiei minore, mai ales în zonele
depresionare, cu panta scăzută a cursului.
Frecvent în luncă apare arinul (Alunus glutinosa) care populează zonele de contact
ale depresiunilor şi luncii cu terasele şi chiar versanţii, vegetând pe soluri aluvionare şi
coluvionare.
Stratul arbustiv este reprezentat prin arin negru şi alb iar cel ierbos este format din
specii mezohigrofile: rogozurile (Carex riparia, Carex acutiformis), stînjenelul de baltă
(Iris pseudocornus), limbariţa (Alisma plantago-acvatica), laptele câinelui (Euforbia
palustris), firuţa (Poa nemoralis), trifoiul (Trifolium campestre, Trifolium arvense), la
care se adaugă şi graminee (Festuca prathensis, Poa prathensis, Lolyum perenne,
Agrophyrum repens), acestea reprezentând o valoare economică destul de importantă,
cantitatea de biomasă obţinută fiind de 3-4 tone/an/ha.
Vegetaţia versanţilor cuprinde terasele mai înalte, acumulărilor piemontane,
versanţii propriu zişi şi zonele de racord cu suprafeţele înterfluviale specifice zonei.
Versanţii prezintă o vegetaţie tipică, diferenţiată într-o măsură oarecare de caracteristicile
lor: panta, gradul de fragmentare şi expunere etc.
De la partea inferioară spre altitudinile mai înalte, pe versanţii însoriţi, apar păduri
de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), dezvoltate îndeosebi pe podurile
teraselor mijlocii şi superioare, la care se adaugă, ca specie tipică, gorunul (Quercus
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patraea), mai ales pe versanţii cu înclinare mai redusă şi orientaţi spre sud şi sud-vest. La
înălţimi mai mari îşi fac apariţia asociaţiile formate predominant şi stejar pedunculat
(Quercus robur), carpen (Carpenus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus
procera) şi fag (Fagus silvatica).
Vegetaţia acestor păduri de tip mezofil este completată de speciile caracteristice
stratului arbustiv, care cuprinde asociaţia: porumbar (Prunus spinosa), alun (Corylus
avellana), corn (Cornus mas), lemn câinesc (Ligustrum vulgare) şi sânger (Cornus
sangvinea), şi cu cele ale substratului ierbos, respectiv: vioreaua (Viola aplina, Viola
odorata), brebenelul (Corydalis ceva), ghiocelul (Galanthus nivalis) şi altele. Gramineele
sunt reprezentate prin: păiuş (Festuca silvatica), obsigă (Branchiopodium silvaticum),
golomat (Dactylus poligama) etc.
Vegetaţia versanţilor umbriţi este formată din păduri de carpen, în amestec cu
gorun şi fag la un nivel mai coborât faţă de versanţii însoriţi. În zonele mai înalte ale
versanţilor umbriţi pădurile de fag sunt reprezentative, la acestea adaugându-se, în
proporţie mai mică, paltinul (Acer pseudoplatanus), mesteacănul (Betula nana) şi plopul
tremurător (Populus tremula), specii tipice central - europene de climat moderat.
Foarte bine reprezentat este şi stratul arbustiv, le nivelul acestuia regăsindu-se
specii de lemn râios (Evonium europaea), corn, alun, soc negru (Sambucus nigra), scoruş
şi altele.
Vegetaţia ierboasă a versanţilor umbriţi este formată din efemeroide de primăvară:
(vioreaua, brebenelul, ghiocelul), la care se adaugă diferite specii de rogozuri (Carex
piulosa şi Carex digitata), ferigi (Driopterix filix mas), iederă (Hedera helix), curpen de
pădure (Cleamatis vitalba) şi numeroase specii de graminee: păiuş, golomat, mărgeluţă
(Meluca milflora) etc.
Dintre speciile de arbori fagul deţine 60%, gorunul 18%, carpenul 6%, pinul şi
molidul 4% din suprafaţa ecosistemelor, celelalte specii fiind întâlnite în procente foarte
scăzute.
În urma doborâturilor de vânt şi a tăierilor în masă, pe locul pădurilor se instalează
o vegetaţie nouă care se schimbă cu timpul, fiind alcătuită cu preponderenţă din trestie de
pădure zburătoare, zmeur şi mur. Împăduririle recente introduc noi grupări vegetale care
modifică destul de mult structura asociaţiilor spontane specifice zonei.
II.2.1.6 Fauna
Etajarea reliefului şi a vegetaţiei din zonă introduce şi o etajare faunistică a carei
limite oscilează însă destul de mult faţă de limitele asociaţiilor vegetale. În zonele cele
mai înalte ale versanţilor şi a platourilor interfluviale, acoperite cu păduri de amestec şi
fagete, sunt comune un număr însemant de mamifere de talie mai mare, care pot fi
întâlnite atât în padurile de conifere cât şi în cele de foioase din zonele mai joase,
reprezentative fiind: ursul brun (Ursus arctus), mistreţul (Sus scrofa), lupul (Canis
lupus), căprioara (Capreolus capreolus) etc. La acestea se adaugă mamiferele de talie
mai mică şi rozătoarele, cum sunt: iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes),
jderul de pădure (Martes martes), veveriţa (Sciurus vulgaris), pârşul (Glis glis), şoarecele
de pădure (Apropeuns salbaticus), şobolanul negru (Rottus rottus) şi altele.
Păsările sunt reprezentate prin gaiţa (Gorrulus glandorius), cucul (Cuculus
cuculus), ciocănitoarea (Dryocopus medius), corbul (Corvux corvux), şorecarul (Buteo
buteo), ciuful de pădure (Asio otus) şi uliul găinilor (Accipiter niscus).
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În zonele mai joase ale versanţilor, ajungând de multe ori până în lunca văii în
cadrul pădurilor de stejar, gorun şi a zăvoaielor, trăiesc: şoarecele gulerat, pârşul de alun,
lupul, mistreţul, căprioara, vulpea, pisica sălbatică.
Păsările de talie mică prezintă o mare varietate, fiind frecvent întâlnite: turturica,
sturzul, mierla, ciocănitoarea, piţigoiul, huhurezul, privighetoarea şi altele.
Bine reprezentate sunt reptilele şi batracienii: broasca râioasă (Bufo viridis),
borasca săpătoare (Pelobotes fuscus), broasca săritoare (Rana oldustina) şopârla comună
(Lacerta comunus), şopârla cenuşie (Lacerta ogralis) guşterul (Lacerta viriolis), şi
salamandra (Salamandro salamandro).
În zona de luncă şi în vizuinele săpate în malurile apelor sunt prezente: vidra
(Lutra lutra), dihorul (Putorius putorius) şi lupul, iar dintre pasări: cucuveaua comună
(Athene noctua), bufniţa (Bubo bubo), mierla, gaiţa de pădure, uliul găinilor şi altele.
O mare varietate poate fi remarcată şi în grupele gasteropodelor, lepidopterelor şi
coliopterelor care trăiesc în frunzare, sub buştenii aflaţi la pământ sau sub coaja arborilor,
unde frecvent îşi fac apariţia: croitorul albastrul al fagului, gândacul de scoarţă şi de
frunză a fagului, molia stejarului, păduchele şi multe altele.
Fauna acvatică este reprezentată prin: păstrăv indigen (Psalmo trotto farlo),
zglăvoacă (Cotus gablo), clean (Leuciscus cepliolus), pe cursul inferior fauna piscicolă
fiind reprezentată prin: crap (Ciprinul carpio), mreană (Borbus borbus) şi lipan
(Thymallus thymallus).
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II.2.1.7 Hărţi – planul localizării teritoriului
GAL VALEA AMPOIULUI – VALEA MURESULUI
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II.2.1.8 Populaţie – demografie
Sursa informatiilor statistice prezentate mai jos o reprezinta informatiile obtinute
din datele publicate de Institutul National de Statistica prin Directia Regionala de
Statistica Alba, http://www.alba.insse.ro/cmsalba/files/statistici_judetene/ , in special
prin documentele de tip „Fisa Localitatii”. Datele au provenit de la INS fie direct din
anuare, fie din Strategiile sau Planurile de dezvoltare locala ale orasului Zlatna si ale
comunelor Almasu Mare, Ceru Bacainti, Metes, Pianu, Salistea, Sasciori si Vintu de Jos ,
si prin preluare directa de la primariile Blandiana, Romos si Sibot.
Datele absolute şi relative (%) ale principalilor indicatori pot scoate în evidenţă
unele aspecte privind evoluţia populaţiei din teritoriul GAL Valea Ampoiului-Valea
Muresului.
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Se observa tendinta de regresie a numarului de locuitori, tendinta datorata atat sporului
negativ al populatiei cat si migrarii spre centrele urbane din vecinatate, si, mai ales in
ultimii ani, migrarii in strainantate, in tari ale Uniunii Europene. In acest sens exista
diferente intre comunele care alcatuiesc componenta GAL Valea Ampoiului- Valea
Muresului, la unele dintre ele (Ceru Bacainti, Almasu Mare) tendinta fiind mai
accentuata decat la altele (Sasciori, Vintu de Jos).
Din coroborarea diversilor indicatori demografici reiese si tendinta de imbatranire a
populatiei de pe teritoriul GAL, fapt ce va afecta in viitor capacitatea de dezvoltare a
zonei.
II.2.1.9 Patrimoniu de mediu
Pe teritoriul GAL Valea Ampoiului- Valea Muresului sunt declarate 5 zone Natura 2000,
dintre care cele mai importante 3 se regasesc conform tabelului de mai jos si sunt
nominalizate 14 rezervatii naturale

Numele zonei
ROSCI 0253
TRASCAU

Suprafaţa în
ha
50.102

Caracteristici principale (clasificarea directivelor
privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări)
Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare
a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar
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ROSCI 0085
FRUMOASA

137.115

şi prin prezenţa unor specii de păsări ce se
regăsesc în anexa I din Directiva Păsări. În
interiorul acestui sit sunt localizate 31 de
rezervaţii naturale de interes naţional, declarate
prin Legea 5/2000.
În Munţii Trascăului şi Muntele Mare s-a
constatat extinderea până la altitudini destul de
mari a elementelor xerofile şi termofile, dar şi
coborârea unor elemente montane şi chiar arctoalpine până la altitudini destul de mici. S-au
format astfel unele complexe de vegetaţie de
mare
interes fitogeografic, cazul cel mai interesant
fiind cel de la Şesul Craiului - Scăriţa Belioara,
unde coboară la altitudini de circa 1300 m, câteva
elemente circumpolar arcto-alpine (Dryas
octopetala, Arcto staphyllos uva-ursi, Pinguicula
alpina, Gentiana clusii). În acelaşi aici timp se
întâlnesc specii submediteraneene, printre care
Saponaria bellidifolia, în cel mai nordic punct al
arealului său, precum şi o serie de specii
carpato-balcanice (de exemplu Dianthus
kitaibelii ssp. simonkaianus). Floarea de colţ
(Leontopodium alpinum) se găseşte la cele mai
mici
altitudini din ţară (Şuteu, 1968) la Cheile
Întregalde (550 m) şi Cheile Râmeţului (500 m).
Pe latura estică a Munţilor Trascăului se constată
pătrunderea masivă a unor elemente
mezoxerofile şi chiar xerofile în spaţiul muntos.
Remarcăm aici prezenţa stejarului pufos
(Quercus pubescens), care avea probabil o
extindere chiar mai mare în trecut.
Situl propus este compus din trei masive montane
(Cindrel, Lotru şi Şureanu) ce fac parte din grupa
munţilor Parâng. Aceste entităţi muntoase sunt
despărţite de râurile Sadu, Frumoasa şi Sebeş.
Forma întregului relief este rotunjită ca urmare a
sculpturii într-o alcătuire geologic uniformă din
şisturi cristaline. Situl prezintă un relief glaciar
bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic şi Iezerul
Şureanu fiind cele mai reprezentative circuri
glaciare din zonă.
Situl propus constituie una dintre cele mai
importante regiuni pastorale din Carpaţii
româneşti, această activitate tradiţională fiind
practicată din cele mai vechi timpuri fără a se
aduce prejudicii semnificative patrimoniului
16

ROSCI 0029
CHEILE CIBULUI
GLODULUI SI
MAZII

712

natural. În această arie au fost identificate 10
tipuri de habitate de interes comunitar ce acoperă
peste 80% din suprafaţa totală, din care cele mai
reprezentative sunt pădurile de molid perialpine,
jnepenişurile şi păşunile alpine şi subalpine. O
parte din păduri sunt virgine sau cvasivirgine,
acestea polarizând o mare diversitate biologică
terestră, constituind o avuţie naţională
inestimabilă. Multe dintre pădurile existente,
pure sau în amestec, au vârste medii de peste 120
şi chiar 160 de ani, fiind excelente habitate
pentru populaţii viabile de urs, lup şi râs.
Versantii acestor chei sunt acoperiti in cea mai
mare parte cu paduri de fag (Fagus sylvatica) in
amestec cu gorun (Quercus petraea. P[durea
este peticita de crestele si stancile de calcar si de
areale mici de ierburi si arbusti, in general pajisti
de stancarie calcaroasa.
Situl este important pentru conservarea a doua
habitate de interes prioritar, unul de pajişti de
stâncărie, iar celălalt de păduri de fag în amestec
cu păduri de gorun. Tot aici se conservă un
habitat important pentru specia Myotis myotis.

Rezervaţiile naturale
Necesitatea protejării şi conservării naturii trebuie să constituie o necesitate
stringentă, deoarece comunităţile umane nu pot trai si nu se pot dezvolta înafara şi
independent de ecosistemele naturale.
Pentru atingerea acestor deziderate, au fost adoptate diverse modalităţi de acţiune,
atât pe plan naţional cât şi internaţional, precum: adoptarea unei legislaţii a mediului în
conformitate cu preocupările în domeniu şi în acord cu legislaţia europeană şi
internaţională, înfiintarea şi activizarea organismelor şi organizaţiilor de mediu,
constituirea de arii protejate, întocmirea şi publicarea listelor roşii de specii ameninţate cu
dispariţia, monitoringul componentelor mediului, utilizarea tehnologiile nepoluante,
practicarea unei agriculturi ecologica, aplicarea principiului dezvoltării durabila,
reconstrucţia ecologică, şi nu în ultimul rând, educaţia ecologică.
Pornind de la aceste considerente, pe plan naţional a fost adoptată Legea nr.
5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - zone protejate,
în anexele ecesteia fiind cuprinse 5 zone protejate, situate pe teritoriul GAL, toate având
caracterul de rezervaţii geomorfologice de tip carstic (Fig. 2.7).
Cheile Ampoiţei reprezintă singura rezarvaţie de tip “exocarst” de pe teritoriul
GAL, fiind situate în bazinul mijlociu al râului cu acelaşi nume, în aval de localitatea
Lunca Ampoiţei.
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Valea Ampoiţei şi-a dezvoltat bazinul hidrografic la extremitatea sudica a barei
calcaroase a Ciumernei. Iniţial, râul s-a grefat în formaţiunile moi ale flişului cretacic, pe
care le-a înlaturat treptat, largindu-şi valea. În sectorul median al văii a fost intersectat un
olistolit masiv, pe care l-a despicat, formând actualele chei, flancate de dealul Vârtoape,
în versantul stâng, şi dealul Repausului, pe versantul drept.
Cheile au o lungime de circa 1300 m şi prezintă o desfăşurare pe direcţia NV-SE.
Versantul stâng este mai abrupt, prezintă numeroase cornişe ascuţite populate cu zimţi şi
grohotişuri. Versantul drept este mai domol şi mai bine împădurit.
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Fig. 2.7. Amplasarea rezervaţiilor naturale aferente comunei METES
Versantul drept adăposteşte cea mai lungă peştera din zona, Peştera Liliecilor, cu
o dezvoltare de 311 m. Peştera Liliecilor se are cădere inversă faţă de talvegul actual al
râului. Acest fapt indică un traseu subteran, instalat pe o fractură locală în masivul
calcaros, care a impus sensul drenajului. Peştera prezintă câteva ramificaţii care, după
profilul lor, sunt veritabile tunele de presiune. Peştera se dezvolta de la est la vest intre
cotele 605 si 575 m, prezentând aşadar o denivelare de 30 m. Are caracter vados şi este
săracă în concreţiuni, în schimb se găsec abundente cantităţi de guano. Deşi paralelă cu
râul, acesta n-a putut folosi vreodată cursul subteran al peşterii.
Celelalte peşteri, descoperite în chei, au dimensiuni mult mai reduse, sub 60 m
lungime.
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De natura epigenetica este şi defileul dezvoltat în aval de chei, în masa
magmatitelor bazice neojurasice care flanchează masivul calcaros, fiind caracterizat de
prezenţa versanţilor abrupţi a microreliefului ruiniform şi a grohotişurilor. Morfologia
văii în sectorul de îngustare este dominată de profilul transversal sub forma de pâlnie
evazată în treimea superioară şi în formă de „V” ascuţit, în cea inferioară.
Caracteristicile rezervaţiei, aşa cum apar în documentele oficiale, se prezintă astfe:
Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă, reprezintă un peisaj geografic
puţin modificat de om, conservând în bună parte elementele mediului natural. Relieful
accidentat datorat calcarelor compacte este în buna parte împădurit şi se remarcă printr-o
atractivitate turistică aparte. Cele câteva peşteri constituie un obiect de cercetare pentru
speologi, iar vegetaţia conţine unele elemente termofile şi mici pajişti stepizate datorate
curenţilor de aer descendenţi.
Situaţia administrativă: comuna Metes, satul Lunca Ampoitei.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: de stat, aflată în
administraţia Romsilva (Ocolul Silvic), şi parţial domeniu particular; pădure, neproductiv
(stancarie), poieni cu tufărişuri complexe.
Poziţia geografică: rezervaţia Cheile Ampoiţei se situează pe cursul mijlociu al
Pârâului Ampoiţa (afluent al Ampoiului pe partea stânga), între localităţile Lunca
Ampoitei şi Ampoiţa, în cuprinsul Munţilor Trascaului. Ocupând versanţii Văii
Ampoiţei, se desfăşoară între altitudinile de 530 m pe talveg şi 881 m în Vârful Hanjul (la
sud de pârâu).
Foaia de hartă şi coordonatele: L-34-71-D-b-l; 1:10000; 46°08'20" lalt. N;
23°23'50" long. E.
Căi de acces: pe DN 74 Alba lulia- Abrud- Brad , pâna la Gura Ampoiţei, de unde
se merge pe un drum comunal (DC68), ce urmează valea cu acelaşi nume. Pe primii 2
km, drumul este asfaltat, iar în continuare pietruit. De la Gura Ampoiţei până la intrarea
în rezervaţie sunt circa 9 km.
Suprafaţa şi limitele: 41 ha. Limita de sud corespunde cu ruptura de pantă de sub
Vârful Hanjului (881 m) şi cu marginea pădurii, având o lungime de 300 m. Limita de est
este marcată de talvegul vâlcelei de la est de acest vârf (dominată de dreapta de Colţul
Caprei), până la Valea Ampoiţei; de aici urmează în continuare, spre nord, talvegul unei
alte vâlcele până sub Muchia Cetatea, la altitudinea de 770 m.
Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1995, Hotărârea nr. 20 a
Consiliului Judeţean Alba.
Structura si evoluţia componentelor naturale:
Geologia. Cheile Ampoiţei îşi datorează existenţa adâncirii pârâului într-un bloc
(olistolitic) de calcare compacte de vârsta jurasică (jurasic superior). Acesta a fost
înglobat în masa flişului cretacic inferior, predominant în regiune, alcătuit dintr-o
succesiune ritmică de marne, şisturi marno-calcaroase, gresii şi conglomerate.
Relieful s-a adaptat formaţiunilor amintite şi prezintă particularităţi diferite, în
funcţie de tipul petrografic şi rezistenţa la eroziune. Acest fapt se reflecta chiar în panta
longitudinală a pârâului Ampoiţa, mai lină în amunte de chei, unde curge pe formaţiunile
de fliş, şi mult mai accentuată, prezentând mici repezisuri, în chei , unde s-a adâncit în
calcare.
Cheile Ampoţei au lungime de apoximativ 500 m (deşi îngustimea văii se continuă
în aval, dar cu peisaj mai puţin spectaculos) şi adâncime de 250- 300 m.
Deasupra altitudinii absolute de 850 m, care marchează marginea de sus a
versanţilor cheii, relieful are un aspect ondulat: culmi şi vârfuri rotunjite, aplatizate şi
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pante mult mai domoale. În contrast cu acestea, pereţii cheii sunt foarte înclinaţi şi
prezintă un relief accidentat, sculptat în văi torenţiale, muchii şi ţancuri stâncoase (Colţul
Caprei în versantul drept şi Piatra Buhii, în cel stâng).
În versantul drept s-au format peşteri, dintre care cea mai însemnata este Peştera
Liliecilor, cu lungime de 311 m, sub Vârful Hanjului. Celelalte trei nu depăşesc 60 m
lungime.
Vegetaţia este constituita din păduri de gorun (Quercus pertaea) şi fag (Fagus
sylvatica). În vegetaţia ierboasa din poieni şi pe pantele mai line de deasupra cheilor se
remarcă asociaţii de Poa nemoralis, Potentilla micrantha, Festuca drymeia etc, iar pe
terenurile stâncoase, specii calcofile ca: Festuca cinerea pallens, Sesleria rigida şi o
specie de ovăscior, endemică în Carpaţii Romaneşti, Helictotrichon decorum.
Modul de ocrotire: rezervaţia este inclusă, în mare parte, în perimetrele forestiere
supravegheate de brigadierii silvici; aceştia nu au însă în vedere şi celelalte elemente de
mediu (pajişti, relief, peşteri). Nu există table indicatoare care să solicite protecţia
mediului din rezervaţie.
Starea actuală a rezervaţiei este mulţumitoare, datorită distanţei mari faţă de
centrele aglomerate, a circulaţiei reduse pe drumul ce străbate cheia şi a accesului dificil
pe pantele abrupte ale cheii.
Pericole care ameninţă rezervaţia:- deschiderea de cariere pentru exploatarea
calcarului folosit la întreţinerea drumului (urmele unor astfel de cariere sunt vizibile pe
versantul stâng al cheii);
- procesele naturale de degradare a reliefului, mai ales pe porţiunile staâcoase,
neacoperite de pădure şi în vecinătatea Pârâului Ampoiţa;
- turismul neautorizat cu abatere de la poteca marcată;
- construcţii în apropierea rezervaţiei (la capătul din amonte al cheii, la numai
câţiva metri de firul apei, se găseşte fundaţia unei clădiri).
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: rezervaţia se
integrează într-un peisaj de munţi de mică altitudine, cu păduri, poieni şi suprafeţe
defrişate de multă vreme pentru culturi şi loc de păşune. Ea se detaşează printr-o oarecare
atracţie turistică, fapt care justifică drumul turistic Gura Ampoiţei-Cheile AmpoiţeiLacul Iezer.
Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
 marcarea şi instalarea de table indicatoare, atât la intrarea cât şi la ieşirea din
chei, pentru a se atrage atenţia turiştilor şi localnicilor asupra importanţei rezervaţiei şi
asupra sancţiunilor pentru cei care contravin dispoziţiilor; anunţarea autorităţilor locale şi
a brigadierului silvic, care vor primi câte o copie a prezentei fişe şi care vor supraveghea
ca rezervaţia sa nu fie afectată de activitatea antropică.
În rezervaţia propriu-zisă se interzic:
- efectuarea de săpături şi de exploatări de materiale în cariere;
- păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
- practicarea turismului pe poteci neamenajate.
Calcarele de la Ampoiţa (Pietrele Ampoiţei) reprezintă cea mai importantă
rezervaţie geomorfologică din categoria celor cu toponimicul “piatra” sau “pietrele”,
fiind situată în extremitatea sudică a Munţilor Trascău, pe versantul stâng al văii
Ampoiului (Fig. 2.8).
Accesul la acest monument al naturii nu este foarte facil, întrucât din satul
Ampoiţa, situat la 10 km. de Alba Iulia pe şoseaua Alba Iulia-Zlatna, la vărsarea râului
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Ampoiţa în Ampoi, se zăresc câteva stânci abrupte de calcar alb, în contrast puternic cu
panta domoală şi înverzită. La stânci se ajunge parcurgând circa 1 km. pe drumul
comunal ce urcă pe valea Ampoiţei, şi care trece aproape pe sub ele.
Pietrele Ampoiţei sunt reprezentate de trei masive izolate de calcare, dintre care
cel mai înalt are 25 m. înălţime relativă şi circa 200 m. în diametru, fiind situat în
versantul stâng al văii Ampoiţa, la circa 40 m. faţă de talveg. Spre vale prezintă pereţi
aproape verticali iar spre pantă se afundă treptat, fiind acoperit de conglomeratele şi
gresiile unităţii de Meteş, de vârstă Apţian sup.-Albian.

Fig. 2.1.9. Pietrele Ampoiţei
Din punct de vedere petrografic, formaţiunile sunt reprezentată de o brecie
constituită din elemente de calcare tithonice şi urgoniene, a căror vârstă este atestată de
resturile fosile pe care le înglobează. Cimentul breciei, tot de natura calcaroasă, conţine
resturi de orbitoline, fapt ce indică vârsta apţiană a procesului de formare a breciei. La
baza stâncii celei mai mari apare un nivel de brecii mai vechi, format din blocuri mari de
granit cu ortoză şi blocuri de roci eruptive bazice.
Pentru astfel de apariţii de blocuri de calcare de diferite dimensiuni V. UHLIG a
utilizat termenul de “klippe” care desemnează masivele izolate de roci străine în raport cu
formaţiunile înconjurătoare, asupra genezei lor existând cel puţin trei teorii:
- prima teorie, lansată de cecetătorii din anii de dinaintea primului război mondial,
consideră aceste manifestări drept apariţii la zi ale fundamentului pe linii de fractură sau
în sâmburi de anticlinal, eventual cu recutări ulterioare;
- a doua teorie, care a dominat în perioada interbelică, pleacă de la ideea existenţei
unei structuri în pânză de şariaj,. klippele reprezentând resturi ale unei cuverturi continue
de calcare ce ar fi acoprit tectonic, mai mult sau mai puţin integral, tot teritoriul, fiind
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aduse dinspre nord-vest, respectiv din Munţii Gilăului, unde au constituit iniţial cuvertura
sedimentară, erozoinea ulterioară dezmembrând placa de calcare din care au rămas doar
petice izolate;
- a treia ipoteză a început să câştige teren după anul 1950, klippele fiind
interpretate ca blocuri desprinse dintr-o faleză calcaroasă, alunecate pe taluzul continental
şi înglobate în formaţiunile detritice ale flişului cretacic în curs de depunere, aceste
blocuri numite “olistolite” indicând momente de sedimentare agitată, premergătoare unor
evenimente tectonice importante.
Din cauza sărăciei în calcare a formaţiunilor de fliş din sudul Trascăului, klippele
de calcare sunt ameninţate cu distrugerea rapidă prin exploatare ca materie primă pentru
obţinerea varului, mai ales că această operaţie este facilitată de proeminanţa lor în relief,
deci uşurinţa exploatării în carieră, fenoman care s-a întâmplat, în decursul secolelor cu
alte astfel de formaţiuni. Tocmai de aceea, cele rămase au fost puse sub protecţia legii
pentru a conserva mărturiile unor interesante procese geologice. Însă pe lângă interesul
geologic, klippele de calcare constituie şi interesante obiective turistice, prin peisajul
original pe care îl oferă.
Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă, reprezentată de trei blocuri mari
izolate de calcar, înalte de 44 m, 27 m şi 15 m, cu vegetaţie saxicolă calcoifilă.
Situaţia administrativă: comuna Meteş, satul Ampoiţa, la 2 km de sat şi la 8 km
nord-est de reşedinţa comunală. În preajma rezervaţiei, în lungul drumului, se află
cătunul Gura Ampoiţei.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: domeniu particular,
neproductiv, iar în jur fâneaţă şi pâlcuri de arbori.
Poziţia geografică: la marginea de sud a Munţilor Trascăului, pe versantul stâng
al pârâului Ampoiţa, afluent pe stânga al Ampoiului; altitudine maximă 393 m, altitudine
minimă 310 m.
Foaia de hartă şi coordonatele: L-34-71-D-b-4; 1:10000; 46°07'lO"lat.N,
23°28’45"long.E.
Căi de acces: pe DN74, Alba Iulia-Abrud, până la km 13, de unde se desface, la
dreapta, drumul comunal spre satul Ampoiţa, pe care se mai înainteaza circa l km,
precum şi pe calea ferată Alba lulia-Zlatna, cu acces prin halta Gura Ampoiţei.
Suprafaţa şi limitele: 0,2 ha. Zona strict protejată se restrânge la cele trei stânci
calcaroase, pe care s-a instalat o vegetaţie saxicolă calcofilă. Zona tampon are 4 ha şi
cuprinde pajiştile dintre cele trei stânci, în care este necesară ocrotirea asociaţiilor
vegetale specifice din preajma rezervaţiei geologice şi în care nu se admite amplasarea de
construcţii care să afecteze peisajul.
Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1969; Decizia 175/1969 a
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.
Structura si evoluţia componentelor naturale:
Geologia. Sunt constituite din trei klippe calcaroase, o prezenţă insolită în
depozitele flişului din Munţii Metaliferi, respectiv în depozitele de conglomerate şi gresii
haotice ale unităţii de Meteş, de vârsta Apţian superior-Albian. Ele s-au desprins dintr-o
faleză calcaroasă şi au alunecat pe taluzul continental, fiind insedimentate în formaţiunile
detritice cretacice de fliş. Blocurile au fost numite şi olistolite, fiind considerate mărturii
ale unor momente de sedimentare agitată, premergătoare unor evenimente tectonice.
Eroziunea selectiva ulterioară le-a detaşat în relief.
Relieful. Rezervaţia se înscrie în relieful de altitudine scăzută al prelungirilor sudestice ale Munţilor Trascăului în depresiunea Ampoi-Ampoiţa. Cele trei stânci abrupte de
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calcar alb se detaşează pregnant pe versantul stâng înverzit, cu pante domoale, dezvoltat
pe formaţiuni de fliş. Poziţia lor în versant, implantate într-o masă de formaţiuni mult mai
moi, sugerează caracterul lor alohton. Blocul cel mai mare are 200 m diametru şi o
înaltime, pe verticală, de 44 m, cel de-al doilea are 25 m, iar cel mai mic 15 m. Blocurile
sunt diaclazate, făgaşele de şiroire înscriindu-se tocmai în aceste diacleze, unele din ele
adânci pana la 0,5 m. Dezagregarea Pietrelor Ampoiţei este un proces îndelungat.
Acoperirea creştetului blocurilor cu un strat de sol, de tip rendzinic, relativ bine inierbat,
protejează aceste calcare.
Vegetaţia. Rezervaţia se încadrează în etajul pădurilor de gorun, reflectând un
regim topoclimatic termic mai blând şi mai uscat. Rezervaţia cuprinde 50 de specii de
plante vasculare, multe din ele caracteristice pentru vegetaţia de stâncărie, între care se
remarcă: Phleum montanum, Melica ciliata var. flavescens, Minuartia verna, Allium
flavum. Pe abrupturile stâncoase ale calcarelor apar asociaţii de Festuca tinerea ssp.
pallens. Condiţiile staţionare extreme au asigurat dăinuirea unui complex cenotic cu
caracter relictar, în care, pe fondul dominant eurasiatic (32%), se afirmă un contingent
remarcabil de elemente mediteraneene (18%) şi continentale (14%).
Modul de ocrotire: nu exista tabele indicatoare, nu este împrejmuită cu borne şi
nu are pază.
Starea actuală a rezervatiei este bună, nu sunt semne de degradare.
Pericole care ameninţă rezervaţia: exploatarea calcarelor ce reprezintă o sursă
ieftină de "piatră de var".
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: includerea întrun circuit turistic ce va urmări Valea Ampoiului, în lungul căreia mai există şi alte
rezervaţii interesante (Cheile Ampoiţei, Piatra Corbului de la Meteş, Piatra Bulbuci,
Calcarele de la Valea Mică, Cheile Caprei etc.), precum şi monumente de arhitectura
populară.
Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
- instalarea unei table indicatoare cu date esenţiale asupra rezervaţiei şi amplasarea
câtorva borne în jurul perimetrului strict protejat;
- anunţarea autorităţilor locale şi a brigadierului silvic din comuna Meteş, care vor
primi câte o copie după prezenta fişă şi vor supraveghea rezervaţia.
În rezervaţia propriu-zisă se interzic:
- recoltarea de eşantioane, roci sau alte materiale;
- exploatarea materialului din grohotişurile situate la baza versanţilor sau la baza
stâncilor izolate;
- executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de îmbunătăţiri
funciare;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
- practicarea turismului pe poteci neamenajate;
- efectuarea de lucrări agricole şi silvice de amploare (cosit şi păşunat intensiv,
tăieri de regenerare etc.).
Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului
Categoria şi importanţa rezervaţiei: geologică, reprezintă un bloc calcaros cu
orbitoline, cu importanţă ştiinţifică, oferind totodată un aspect original în peisaj. Este
considerată una dintre cele mai interesante formaţiuni geologice din Munţii Metaliferi.
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Situaţia administrativă: comuna Meteş, pe malul stâng al râului Ampoi, la circa 4
km de centrul comunei Meteş.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: de stat (Consiliul Local)
şi domeniu particular; neproductiv.
Poziţia geografică: în Munţii Trascăului, pe versantul stâng al Văii Ampoiului, la
marginea de vest a satului Tauti, la circa 60 m pe versant faţă de drumul naţional din
lungul acestei văi: altitudinea 335 m.
Foaia de hartă şi coordonatele: L- 34-71-D b-4; 1:10000; 46○05'55" latN;
23○27'30" long.E.
Căi de acces: pe DN 74, modernizat, ce uneşte Alba Iulia cu Abrudul până în satul
Tauţi, la 250 m de ultima casă spre Meteş, într-o curbă a acestuia, stânca este perfect
vizibila. Din drumul naţional nu există o potecă clară de acces până la blocul calcaros.
Tot aici se poate ajunge şi cu trenul local pe ecartament normal între Alba Iulia şi Zlatna,
până la halta Tăuţii Ampoiului, de unde este necesară parcurgerea pe şosea a distanţei de
1,2 km.
Suprafaţa şi limitele: 0,10 ha, blocul de calcar având dimensiunile 14 x 3,5 x 2 m.
Limitele zonei strict protejate sunt restrânse la aria imediat înconjurătoare
calcarelor. Zona tampon cuprinde terenul din jur pe o rază de 100 m, în care nu se admite
realizarea de construcţii, pentru a nu afecta efectul peisagistic.
Anul înfiinţării si documentul de constituire: 1969, Decizia nr. 175/1969 a
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.
Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Geologia. Reprezintă un strat de calcar fosilifer prins în mijlocul unei formaţiuni
tipice de wildflişs, depusăa haotic, în condiţii de instabilitate de sedimentare. Stratul a
fost sedimentat în marea Creaticului mediu, mişcările tectonice redresandu-l la verticală,
iar eroziunea dezgolindu-l şi detasandu-l în relief.
Relieful. Piatra Corbului de la Meteş este un martor de eroziune calacaros, puternic
diaclazat în toate direcţiile, cu precădere pe aliniamente orizontale şi cvasiverticale.
Poalele versantului, sub blocul calcaros, sunt încărcate de materialul desprins selectiv,
dar nefixat.
Vegetaţia este reprezentată de pajişti şi tufărişuri instalate pe soluri scheletice.
Modul de ocrotire: nu există nici o forma de împrejmuire, pază sau marcare a
rezervaţiei.
Starea actuala a rezervaţiei este precară, degradarea avansând rapid. Procesul de
distrugere este iremediabil.
Pericole care ameninţa rezervaţia: eroziunea mecanică şi dezagregarea sub
acţiunea factorilor climatici, condiţionată şi de caracterul geliv al calcarelor.

24

Fig. 2.1.9. Piatra Corbului
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: încadrarea întrun traseu turistic ce ar urma să străbată Valea Ampoiului, în cuprinsul căreia mai există şi
alte rezervaţii naturale interesante, precum şi o serie de monumente istorice şi de
arhitectură (ruinele cetăţii medievale de la Tăuţi, bisericile ortodoxe din Meteş, Presaca
Ampoiului, Feneş şi Zlatna), etc.
Propuneri privind dezvoltarea regionala durabilă:
- instalarea unei table indicatoare pentru a se atrage atenţia turiştilor şi localnicilor
asupra importanţei rezervaţiei şi asupra sancţiunulor pentru cei care contravin
dispoziţiilor;
- anunţarea autorităţilor locale şi a brigadierului silvic din comuna Meteş, care vor
primi câte o copie a prezentei fişe şi care vor supraveghea ca rezervaţia să nu fie afectată
de activitatea antropică.
În rezervaţia propriu-zisă se interzic:
- recoltarea de eşantioane, roci şi alte materiale;
- exploatarea materialului din grohotişurile de la baza versanţilor sau a stâncilor
izolate;
- executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de îmbunătăţiri
funciare;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
- practicarea turismului pe poteci neamenajate;
- efectuarea de lucrări agricole şi silvice de amploare (cosit şi păşunat intensiv,
tăieri de regenerare etc).
Piatra Varului
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Categoria şi importanţa rezervaţiei: geologică, reprezentată printr-un bloc
calacaros de forma piramidală, înalt de 48 m, ce răsare din pădurea de foioase de pe
malul drept al Ampoiului.
Situaţia administrativă: comuna Meteş, satul Văleni.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă al terenului: stânca propriu-zisă este
proprietate de stat, pădurea este administrată de Romsilva, iar păşunea este domeniu
particular.
Poziţia geografică: în partea sudică a Depresiunii Ampoi-Ampoiţa, la circa 300
m de râul Ampoi; altitudinea 350 m.

Fig. 2.1.10. Piatra Varului
Foaia de hartă şi coordonatele: L-34-71-D-b-3; 1:10000; 46○06'10" lat.N;
23 26'20" long.E.
Căi de acces: pe DN 74 Alba lulia- Abrud până la km 21, în centrul comunei
Meteş (Consiliul Local), de unde se traversează spre sud râul Ampoi în satul Văleni. Din
apropierea haltei CFR se urmăreşte poteca paralelă cu linia ferată ce merge spre Alba
Iulia, circa 1,2 km prin pădure până într-o poiană, de unde se urcă înca 250 m până la
Piatra Varului sau se merge pe drumul ce urcă prin pădure până la poiana unde se afla
stânca.
Suprafaţa şi limitele: 0,20 ha, blocul de calcar având dimensiunile de 50 m x 40
m.
Limitele. Rezervaţia propriu-zisă cuprinde numai blocul de calcar, dar zona
tampon se extinde pe 200-300 m în jur, incluzând atât pădurea, cât şi păşunea din partea
de nord şi nord- vest, în care nu se vor amplasa construcţii şi nu se vor exploata calcare.
Anul înfiinţării si documentul de constituire: 1995, Hotărârea nr. 20 a Consiliului
Judeţean Alba.
Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Geologia. Reprezintă o klippă de calcare jurasice, sub formă de olistolite, ce
domină formaţiunile sedimentare alcătuite din conglomerate, gresii, argilite (wildflisch)
cretacice inferioare, puternic erodate.
○
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Relieful. Piatra Varului împreună cu Piatra Bulbuci, Piatra Boului. Pietrele
Ampoiţei etc. sunt blocuri izolate de mari dimensiuni, desprinse dintr-o faleză calcaroasă,
alunecate pe talazul continental din partea de sud a Munţilor Trascăului şi insedimentate
în formaţiunile cretacice de fliş, detaşându-se în relief prin eroziune selectivă. Ele se
găsesc atât pe culmile şi versanţii suprafeţei de nivelare inferioare, cunoscută în Munţii
Apuseni sub numele de Feneş-Deva, cuprinsă intre 500-650 m, cât şi în cuprinsul
depresiunilor intramontane.
Vegetaţia din jurul blocului calcaros este alcătuită din păduri de gorun (Quercus
petraea) cu cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto) şi pajişti mezofile cu
asociaţii de Festuca rubra cu Agrostis tenuis şi local Nardus stricta, formate în urma
defrişării pădurilor . În fisurile blocurilor calcaroase şi pe poliţele cu pantă mai redusă sau înfiripat asociaţii ierboase pioniere calcicole.
Modul de ocrotire: nu există împrejmuire cu borne, table indicatoare şi nici pază.
Sarcina de a asigura paza revine Consiliului Local al comunei Meteş.
Starea actuala a rezervaţiei este relativ bună, deoarece în momentul de faţă nu se
mai exploatează calcarele pentru var.
Pericole care ameninţa rezervaţia: datorită poziţiei în apropierea localităţilor
Meteş, Văleni şi Tăuţi există pericolul reactivării exploatării calcarelor pentru var şi
construcţii.
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: prin pitorescul
ei, rezervaţia se poate încadra într-un traseu turistic ce ar urmări Valea Ampoiului, în
lungul căreia se întâlnesc numeroase obiective naturale şi antropice, vestigii romane şi
medievale, colecţiide obiecte etnografice etc.
Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
- instalarea unei table indicatoare cu date esenţiale asupra rezervaţiei şi amplasarea
câtorva borne în jurul perimetrului strict protejat;
- anunţarea autorităţilor locale şi a brigadierului silvic din comuna Meteş, care vor
primi câte o copie după prezenta fişă şi vor supraveghea rezervaţia.
În rezervaţia propriu-zisă se interzic:
- recoltarea de eşantioane, roci şi alte materiale;
- exploatarea materialului din blocurile calcaroase şi din grohotişurile situate la
baza versanţilor;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
- practicarea turismului pe poteci neamenajate.
Piatra Boului
Categoria şi importanta rezervaţiei: geologică, reprezentată printr-un bloc
calcaros în formă de creastă ascuţită, cu înălţimea de 45 m, ce domină versantul nordic şi
vestic al Dealului Fecioarei (542 m).
Situaţia administrativă: comuna Meteş, satul Tăuţi.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: stânca propriu-zisă este
proprietate de stat, pădurea este administrată de Romsilva (Ocolul Silvic), iar păşunea
este domeniu particular.
Poziţia geografică: în partea de nord- est a Depresiunii Ampoi-Ampoiţa, pe o
culme domoală cuprinsă între Valea Ampoiţei la nord şi Valea Ampoiului la sud;
altitudine 510 m.
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Foaia de harta şi coordonatele: L-34-71-D-b-3; 1:10000, 46°06'25" lat.N;
23°27'40" long.E.
Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia -Abrud până la km 16, în partea nordică a
satului Tăuţi, unde se bifurcă un drum comunal spre centrul satului şi spre halta de cale
ferată (spre sud) şi o potecă (spre nord) ce urcă pe Dealul Fecioarei circa 1,5 km până la
Piatra Boului.
Suprafaţa şi limitele: 0,60 ha, blocul de calcar având dimensiunile de 100 m x 60
m.
Limitele. Rezervaţia propriu-zisă cuprinde numai blocul de calcar, dar zona
tampon se extinde pe 200-300 m în jur, incluzând atât pădurea, cât şi păşunea din partea
de nord şi nodr-vest, în care nu se vor amplasa construcţii şi nu se vor exploata calcare.
Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1995, Hotărârea nr. 20 a Consiliului
Judeţean Alba.
Structura şi evoluţia componentelor naturale:
Geologia. Reprezintă o klippă de calcare jurasice, sub forma de olistolite, ce
domină formaţiunile sedimentare alcătuite din conglomerate, gresii, argilite (wildflisch)
cretacice inferioare, puternic erodate.
Relieful. Piatra Boului, împreună cu Piatra Bulbuci, Piatra Varului, Pietrele
Ampoiţei etc., sunt blocuri izolate de mari dimensiuni, desprinse dintr-o faleză
calcaroasă, alunecate pe taluzul continental din partea de sud a Munţilor Trascăului şi
însedimentate în formaţiunile cretacice de fliş, detaşându-se în relief prin eroziune
selectivă.
Vegetaţia din jurul blocului calcaros este alcătuită din pajişti mezofîle cu asociaţii
de Festuca rubra cu Agrostis tenius şi local de Nardus srticta, formate în urma defrişării
pădurilor de gorun cu cer şi gârniţă.
Modul de ocrotire: nu există împrejmuire cu borne, table indicatoare şi nici pază;
sarcina de a asigura paza revine Consilului Local Meteş.
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Starea actuală a rezervaţiei este foarte bună, nu apar semne de degradare antropică,
blocul calcaros Piatra Boului fiind ocrotit spontan de localnici, ca urmare a aspectului său
majestuos.
Pericole care ameninţă rezervaţia: datorită poziţiei izolate şi a distanţei relativ
mari faţă de căile de comunicaţie, nu se întrevede o posibilă exploatare a calcarelor.
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: prin pitorescul
ei, rezervaţia se poate încadra într-un traseu turistic ce ar urmări Valea Ampoiului.
Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă:
- instalarea unei table indicatoare pe DN 74 la km 16, unde se bifurcă drumul spre
Piatra Boului, cu date esenţiale asupra rezervaţiei şi amplasarea câtorva borne în jurul
perimetrului strict protejat;
- anunţarea autorităţilor locale şi a brigadierului silvic din comuna Meteş, care vor
primi cate o copie după prezenta fişă şi vor supraveghea rezervaţia.
În rezervaţia propriu-zisă se interzic:
- recoltarea de eşantioane, roci şi alte materiale;
- exploatarea materialului din blocurile calcaroase şi din grohotişurile situate la
baza versanţilor;
- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
- practicarea turismului pe poteci neamenajate.
Rezervaţia Naturală Cheile Cibului, înfiinţată în anul 1995 prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 20 şi reconfirmată prin legea 5/2000 este o arie
naturală protejată complexă şi corespunde categoriei IV IUCN şi anume arie de
gestionare a habitatelor/speciilor; arie protejată administrată în special pentru
conservare prin intervenţii de gospodărire.
Cheile Cibului sunt situate în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi, în Bazinul
Geoagiului (afluent al Mureşului), şi aparţine administrativ de Comuna Almaşu
Mare, sat Cheile Cibului, Judeţ Alba. Responsabilitatea administrării rezervaţiei
revine Asociaţiei de Turism şi Ecologie Trascău Corp, conform Convenţiei de
Custodie nr. 32/18.02.2004 încheiate cu Agenţia de Protecţie a Mediului Alba. Fac
parte dintr-un sistem amplu de chei formate prin fierestruirea a două culmi
calcaroase, Pleaşa Ardeului şi Pleaşa Mare cu o lungime de aproximativ 4-5 km de
către afluenţi ai râului Geoagiu: Cibul, Ardeul şi Mada (Balşa). Astfel s-au format
cinci sectoare de chei: Cibului, Băcâiei, Glodului, Ardeului şi Madei.
Au o orientare pe direcţia nord-sud şi o lungime de circa 1,4 km., situate în aval de
localitatea Cib, gospodării răzleţe fiind întâlnite şi în perimetrul cheilor, fapt
permis de lărgimea mare a luncii formate între cei trei versanţi cu orientare estică:
Piatra Ceretului, Piatra Mijlocie şi Vânătarea), respectiv vestică: Piatra Corbului şi
Cepturarul, cu o altitudinea maximă de 662 m.
Piatra Tomii este un afloriment de calcar Jurassic tarziu care formează un mic
deal de lângă satul Răcătau, com. Blandiana, judetul Alba, România. Este cel mai
bine cunoscut pentru exploatarea sa din neolitic pana la epoca bronzului
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2.1.12.Rezervaţia naturală “ Calcarele de la Valea Mică “.
a) Vegetaţia rezervaţiei complexe “ Cheile
Caprei “.
b) Rezervaţia naturală “ Cheile Caprei “.
c) Rezervaţia naturală “ Piatra Bulbuci “.
d) Rezervaţia naturală “Poiana Narciselor” –
cu acces din Valea Feneşului

II.2.1.10. Patrimoniu arhitectural şi cultural
Prezentam mai jos lista celor peste 65 de monumente istorice de pe teritoriul GAL
Valea Ampoiului – Valea Muresului, care se regasesc pe lista monumentelor istorice
publicata de Ministerul Culturii si Cultelor in anul 2004.
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
(extras)
Judetul Alba
Nr.crt. Cod LMI 2004 Denumire
Localitate
Adresa Datare
...
23 AB-I-s-B-00010 Asezare sat AMPOITA; comuna METES "La Pietrii” Epoca bronzului
24 AB-I-s-B-00011 Asezare sat AMPOITA; comuna METES "Piatra boului” sau "Stogurile popii” ,
Epoca bronzului
25 AB-I-s-B-00012 Villa rustica sat BACAINTI; comuna SIBOT "Obreje” Epoca romana
...
31 AB-I-s-A-00016 Necropola sat BLANDIANA; comuna BLANDIANA "În vii” sec. X - XI Epoca
medievala timpurie
32 AB-I-s-B-00017 Necropola sat BLANDIANA; comuna BLANDIANA "Depozitul MAN” Latene
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33 AB-I-s-B-00018 Asezare sat BLANDIANA; comuna BLANDIANA "Lunca popii” Epoca dacoromana
...
35 AB-I-s-A-00020 Cetatea dacica de la Capâlna sat CAPÂLNA; comuna "La Cetate” sec. I a. Chr. II p.
Chr. Latene
...
68 AB-I-s-B-00037 Asezare sat GALATI; comuna ZLATNA "Bulbuci” Epoca bronzului timpuriu
...
119 AB-I-s-B-00055 Situl arheologic de la Patrânjeni sat PATRÂNJENI; apartinator oras ZLATNA
120 AB-I-m-B-00055.01 Asezare sat apartinator PATRÂNJENI; oras ZLATNA Epoca romana
121 AB-I-m-B-00055.02 Necropola sat apartinator PATRÂNJENI; oras ZLATNA Epoca romana
...
125 AB-I-s-B-00057 Situl arheologic de la Pianu de Jos sat PIANU DE JOS; comuna PIANU "Podei”
126 AB-I-m-B-00057.01 Asezare sat PIANU DE JOS; comuna PIANU "Podei” Epoca bronzului
timpuriu
127 AB-I-m-B-00057.02 Asezare sat PIANU DE JOS; comuna PIANU "Podei” Neolitic
128 AB-I-s-B-00058 Situl arheologic de la Presaca Ampoiului sat PRESACA AMPOIULUI; comuna
METES
"Pestera Sura de Piatra”
129 AB-I-m-B-00058.01 Asezare sat PRESACA AMPOIULUI comuna METES ; "Pestera Sura de
Piatra” Epoca bronzului
130 AB-I-m-B-00058.02 Asezare sat PRESACA AMPOIULUI; comuna METES "Pestera Sura de
Piatra” Eneolitic
...
147 AB-I-s-B-00066 Cetatea medievala de la Sasciori sat SASCIORI; comuna "Cetate” Epoca medievala
...
181 AB-I-s-A-00078 Situl arheologic de la Tartaria sat TARTARIA; comuna SALISTEA "Gura Luncii”
Epoca bronzului timpuriu
182 AB-I-m-A-00078.01 Asezare sat TARTARIA; comuna SALISTEA "Gura Luncii” Neolitic
183 AB-I-m-A-00078.02 Asezare sat TARTARIA; comuna SALISTEA "Gura Luncii” Neolitic
184 AB-I-m-A-00078.03 Asezare sat TARTARIA; comuna SALISTEA "Gura Luncii” Epoca bronzului
timpuriu
...
202 AB-I-s-B-00087 Ruinele cetatii medievale a Zebernicului sat VALEA VINTULUI; comuna VINTU
DE JOS Epoca medievala
294 AB-II-m-B-00170 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat ACMARIU; comuna BLANDIANA 1768,
modif. sec.XIX
304 AB-II-m-A-00174 Biserica "Buna Vestire”-Joseni sat ALMASU MARE; comuna ALMASU MARE
ante 1418, transf. sec. XIX
305 AB-II-m-B-00175 Biserica "Schimbarea la Fata"-Suseni sat ALMASU MARE; comuna ALMASU
MARE 1822
306 AB-II-a-B-00176 Ansamblul bisericii "Cuvioasa Paraschiva” sat AMPOITA; comuna METES sec.
XVII-XIX
307 AB-II-m-B-00176.01 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat AMPOITA; comuna METES sec. XVII
...
313 AB-II-a-B-00180 Ansamblul "Biserica de piatra" sat BACAINTI; comuna SIBOT sec. XIII
314 AB-II-m-B-00180.01 Turnul "Bisericii de piatra" (ruine) sat BACAINTI; comuna SIBOT sec. XIII
315 AB-II-m-B-00180.02 Pivnita (ruine) sat BACAINTI; comuna SIBOT sec. XIII
...
337 AB-II-a-B-00192 Gospodarie taraneasca sat BRADET; comuna ALMASU MARE 16 sec. XIX
338 AB-II-m-B-00192.01 Casa de lemn sat BRADET; comuna ALMASU MARE 16 sec. XIX
339 AB-II-m-B-00192.02 Sura poligonala sat BRADET; comuna ALMASU MARE 16 sec. XIX
...
359 AB-II-m-B-00202 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIB; comuna ALMASU MARE 1750
...
384 AB-II-m-A-00218 Biserica "Nasterea Maicii Domnului” FENES, sat apartinator ZLATNA; oras
1750
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...
432 AB-II-m-B-00253 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat METES; comuna METES 1780, (1760)
...
444 AB-II-a-A-00261 Ansamblul bisericii evanghelice sat PIANU DE JOS; comuna PIANU sec. XIIIXIX
445 AB-II-m-A-00261.01 Biserica evanghelica sat PIANU DE JOS; comuna PIANU
sec. XIII-XV transf. 1798
446 AB-II-m-A-00261.02 Zid de incinta (ruine) sat PIANU DE JOS; comuna PIANU sec. XV
447 AB-II-a-A-00262 Ansamblul bisericii de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat PIANU DE SUS; comuna
PIANU În cimitir sec. XVIII - XX
448 AB-II-m-A-00262.01 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat PIANU DE SUS; comuna PIANU În
cimitir 1780
449 AB-II-m-B-00263 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat POIANA AMPOIULUI; comuna METES
1700-1761, modif. 1918
...
501 AB-II-m-A-00314 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”, a fostei manastiri Cioara sat; comuna
SALISTEA 1798
502 AB-II-m-B-00315 Casa Barcsay sat SALISTEA; comuna Str. Joseni sec. XVIII
...
585 AB-II-a-B-00371 Cetatea Tautiului (ruine) sat TAUTI; comuna METES sec. XIII-XVI
586 AB-II-m-B-00371.01 Donjon (ruine) sat TAUTI; comuna METES sec. XIII-XVI
587 AB-II-m-B-00371.02 Zid de incinta, cu bastion sat TAUTI; comuna METES sec. XIII-XVI
...
625 AB-II-a-A-00393 Ansamblul bisericii evanghelice sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS
sec. XIV-XIX
626 AB-II-m-A-00393.01 Biserica evanghelica sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS sec. XIVXIX
627 AB-II-m-A-00393.02 Zid de incinta sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS sec. XIV-XVII
628 AB-II-m-B-00394 Castelul Martinuzzi (ruine) sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS 1551,
cu modif. ulterioare
629 AB-II-a-B-00395 Manastirea romano-catolica sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS 1726
630 AB-II-m-B-00395.01 Biserica romano-catolica sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS 1726
631 AB-II-m-B-00395.02 Claustru sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE JOS 1726
632 AB-II-m-A-00396 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat VINTU DE JOS; comuna VINTU DE
JOS cca.1700
633 AB-II-a-A-00397 Ansamblul bisericii evanghelice sat VURPAR; comuna VINTU DE JOS 13001350, sec. XV- XVI
634 AB-II-m-A-00397.01 Biserica evanghelica sat VURPAR; comuna VINTU DE JOS 1300-1350
635 AB-II-m-A-00397.02 Zid de incinta sat VURPAR; comuna VINTU DE JOS sec. XVI
636 AB-II-m-B-00398 Conacul Kendeffy-Horvath sat VURPAR; comuna VINTU DE JOS sec. XVIII
637 AB-II-m-B-00399 Biserica "Sf. Nicolae" si " Nasterea Maicii Domnului” oras ZLATNA Str. Horea
23 1770-1780
638 AB-II-m-A-00400 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” oras ZLATNA Str. Horea 27 sec. XV
1696, 1744
...
653 AB-III-m-B-00416 Obelisc comemorativ al evenimentelor din anii 1848-1849 sat PRESACA
AMPOIULUI; comuna METES Pe D.N. 74 1898
...
657 AB-III-m-B-00420 Monumentul lui Pavel Chinezul erou al luptei de la Câmpul Pâinii , din 1479
sat SIBOT; comuna SIBOT În parcul garii 1929
658 AB-III-m-B-00421 Capela-troita sat SIBOT; comuna SIBOT În centru, lânga primarie 1899
...
668 AB-IV-m-A- Cimitirul cu stâlpi funerari al bisericii de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat PIANU DE
SUS; comuna PIANU sec. XIX-XX
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Vestigiile arheologice

Cele mai vechi vestigii ale localitatii Zlatna dateaza
de la sfarsitul Epocii Bronzului si inceputul Epocii
Fierului, constand dintr-un depozit de obiecte de
bronz.
Inceputurile istoriei localitatii mentionate in
.
izvoarele scrise se plaseaza in epoca daco-romana,
cand s-a numit Ampelum. Imparatii romani au luat
in stapinire minele de aur din aceasta zona printr-un
reprezentant direct numit “procurator aurariarum”
care isi avea sediul aici. Primul procurator instalat
de imparatul Traian s-a numit Marcus Ulpiu
Herminus.Prima atestare documentara sub
denumirea de Ampelum dateaza din anul 158 d. Hr.
pe vremea imparatului roman Antoninus Pius. In
timpul lui Septimius Sever, orasul Ampellum a fost
ridicat la rangul de municipium si a devenit cel mai
important centru din Muntii Apuseni, fiind pazit de
un detasament al Legiunii a XIII-a Gemina. Dupa
parasirea Daciei de catre romani, ramine un
important centru de continuitate si formare a
poporului si limbii romane si primeste toponimicul
de Zlatna, dupa bogatia lui in aur. Oraşul Zlatna este
numit “ Poarta de intrare în ŢARA DE PIATRĂ “
(Munţii Apuseni).

Atestată documentar pentru prima dată în anul 1338 cu numele de poss. Metesd,
comuna Meteş este cunoscută prin numeroase vestigii arheologice descoperite la
Ampoiţa şi Presaca Ampoiului dar şi prin cetatea Tăuţi. Prezenţa oamenilor pe teritoriul
comunei este semnalată încă de la sfârşitul epocii neolitice (cultura Coţofeni). În cursul
sec. I-III d.Hr., teritoriul comunei a făcut parte din provincia romană Dacia, fiind
descoperite urme de locuire (aşezări din epoca bronzului în Ampoiţa la Pietre şi Piatra
Boului - situl arheologic - Presaca Ampoiului - Peştera Şura de Piatră) şi traseul drumului
roman Apulum (Alba Iulia) – Ampellum (Zlatna) pe Valea Ampoiţei
Monumentele istorice
Pe teritoriul GAL există mai multe monumente istorice care pot fi considerate
atracţii turistice, şi anume:
Cetatea Medievală Tăuţi (sec. XIII-XVI). Cetatea Tăuţi a fost construită de
episcopul Petru al Transilvaniei în anul 1206, documentele vremii menţionând existenţa
unor castelani care deseori intrau în conflict cu populaţia satelor de pe valea Ampoiului,
însă cetatea este distrusă de către trupele austriece alungate din Transilvania;
Biserica Ortodoxă din Poiana Ampoiului;
biserica Cuvioasa Paraschiva şi cimitirul vechi al bisericii (sec. XVII-XIX)
– Ampoiţa;
biserica Cuvioasa Paraschiva (1780) – Meteş;
biserica Cuvioasa Paraschiva (1700- 761) - Poiana Ampoiului;
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Obeliscul comemorativ al evenimentelor din anii 1848-1849 - Presaca
Ampoiului. În localitatea Presaca Ampoiului au avut loc în anul 1849 lupte grele între
gărzile civile maghiare din Zlatna şi revoluţionarii lui Petru Dobra, locul acestora fiind
marcat printr-un monument, iar moviliţa de peste drum este mormântul comun al celor
căzuţi.
Bogata in obiective istorice si culturale, comuna Vintu de
Jos este un punct de atractie pentru practicarea turismului
cultural.
Unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice din
comuna Vintu de Jos este Castelul Martinuzzi. Datand din
1550, castelul a fost construit de Gh. Martinuzzi, episcop
de Oradea si guvernator al Transilvaniei. Constructia,
ridicata sub forma de cetate, era inconjurata cu valuri de pamant si santuri umplute cu
apa. Edificiul a fost ridicat pe fundatiile unei constructii mai vechi. Are o rezonanta
sumbra, pentru ca aici a fost asasinat guvernatorul din ordinul generalului Castaldo in
1551 si a stat inchis, iar apoi ucis, domnul Moldovei, Aron Tiranul (1595-1597).
Alte obiective istorice importante de pe teritoriul comunei sunt: ruinele Cetatii Medievale
Zebernic de pe Valea Vintului, Ansamblul Bisericii Evanghelice (sec. XIV-XIX),
Ansamblul Manastirii Romano-Catolice, (1726) si Biserica "Adormirea Maicii
Domnului" (1700) din Vintu de Jos, Ansamblul Bisericii Evanghelice, (1300-1350) si
conacul Kendeffy-Horvath, (sec. XVIII) din Vurpar.
Zona Zlatna se înscrie în aşa numitul “ Patrulater aurifer “, bogăţiile minerale din zonă
fiind cunoscute din cele mai vechi timpuri. În zonă nu sunt structuri de primire turistice,
structuri de agrement turistic sau structuri de tratament balnear.
Obiective de interes turistic, zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate :
a) Biserica “ Sf. Nicolae – Naşterea Maicii Domnului ” cu indicativul 01B298 –
monument de importanţă naţională excepţională – categoria A construită în anul 1424.
b) Biserica “ Adormirea Maicii Domnului “ cu indicativul 01B297 monument de
importanţă naţională excepţională – categoria B construită în anul 1630.
c) Conacul Kendeffi – Hortvath cu indicativ 01B297 - monument de importanţă
naţională excepţională – categoria B.
d) Aşezare din epoca bronzului “ La Bulbuci “ cu indicativ 01A036.
Pe baza informatiilor disponibile in momentul de fata,se poate concluziona ca,in
ansamblul descoperirilor arheologice din hotarul comunei Ceru-Bacainti se remarca
importanta asezare preistorica de la Piatra Tomii,ce stajuieste zona cea mai inalta,cu
vizibilitate asupra bazinelor Ampoiului si Muresului.Aceasta ilustreaza un tip de habitat
specific purtatorilor culturii Cotofeni din Transilvania,din perioada de trecere spre epoca
bronzului,ce reflecta o componenta a economiei pastorale,in care erau cautate,si preferate
astfel de inaltimi calcaroase inconjurate de pasiuni si izvoare legate de cresterea
animalelor.In acest caz,existenta unei surse de apa,chiar la poalele pietrei crea conditiile
optime dezvoltarii unei asezari stabile.Existenta resurselor de silex in chiar vecinatatea
asezarii asigura materia prima necesara confectionarii uneltelor din piatra cioplita.
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Chiar daca nu au fost descoperite urme de locuire din Bronzul timpuriu in asezarea
de pe Piatra Tomii, existenta tumulului cu invelisul din piatra ilustreaza faptul ca zona a
fost,daca nu locuita,cel putin traficata si in perioada de dupa disparitia culturii Cotofeni.
Marturie stau si urmele culturii Wietenberg si cele doua topoare din bronz,ultimele
descoperite la Valea Mare,ceea ce indica accesul in zona in cursul preistoriei si pe vaile
laterale mai mici.
De altfel, Piatra Tomii fiind pozitionata exact pe traseul ce scurteaza accesul dinspre
raul Mures spre Ampoi,prin Valea Blandianei suntem siguri si in alte epoci,cum este cea
romana,dovedita de prezenta ceramicii provonciale si,posibil,si cea dacica,aceasta a
construit un reper pentru cei care urmau ruta antica amintita.

II.2.1.11. Economia locală
Sursa informatiilor statistice prezentate mai jos o reprezinta informatiile obtinute
din datele publicate de Institutul National de Statistica prin Directia Regionala de
Statistica Alba, http://www.alba.insse.ro/cmsalba/files/statistici_judetene/ , in special
prin documentele de tip „Fisa Localitatii”. Datele au provenit de la INS fie direct din
anuare, fie din Strategiile sau Planurile de dezvoltare locala ale orasului Zlatna si ale
comunelor Almasu Mare, Ceru Bacainti, Metes, Pianu, Salistea, Sasciori si Vintu de Jos ,
si prin preluare directa de la primariile Blandiana, Romos si Sibot.
II.2.1.11.1 Repartizarea populaţiei active
Se evidentiaza repartizarea populaţiei active (personalului salariat) în principalele
domenii de activitate, conform tabelului de mai jos:

Total
%

Populaţia
activă

Sector
agricol

22071
100

12275
64,7

Sector
industrial şi
de artizanat
7034
29,6

Sector de
comerţ
1868
1,6

Sector
privind
serviciile
894
4,1

II.2.1.11.2 Agricultură
Urmărind modul de utilizare a suprafeţei agricole se constată ponderea ridicată a
fâneţelor şi, respectiv, a păşunilor, dar şi ponderea cu totul nesemnificativă a suprafeţelor
ocupate cu livezi sau vii, a căror suprafaţă a înregistrat o scădere dramatica in ultimii ani.
Cresterea animalelor ramane in continuare o ocupatie traditionala cu posibilitati
importante de crestere a efectivelor si de valorificare a terenurilor de pasuni si fanete larg
raspandite in toate comunele de pe aria de cuprindere a teritrriului GAL.
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Nr.capete
de animale

din care:
Terenuri
agricole
(Ha)

Total
%

106540
100

52190
100

Neproductiv
Productiv
e
e (Ha)
(Ha)
19620
37,6

1246

Păşuni
(Ha)
31056

Viţă de
vie şi
livezi
(Ha)
268

Păduri
(Ha)

60210

Suprafaţa arabilă a fost cultivată în special cu cereale, dintre care o pondere
importantă îi revine porumbului (circa 45%) şi grâului.
În ceea ce priveşte suprafaţa ocupată cu grâu, se observă o reducere importantă a
acesteia (de la 36% în 2003 la 24% în 2007), necompensată însă printr-o creştere
asemănătoare a altor culturi, ceea ce semnifică nelucrarea unei suprafeţe importante de
teren arabil. Suprafaţa cultivată cu cartofi s-a menţinut constantă, în timp ce suprafaţa
cultivată cu legume a crescut de-a lungul întregii perioade. Este de menţionat şi
renunţarea la cultivarea sfeclei de zahăr.
Evoluţia producţiilor totale obţinute este evidenţiată în tabelul următor.
Producţii totale obţinute
Producţii totale (tone)
Producţia totală de grâu şi secară
Producţia totală orzoaică de
primăvară
Producţia totală ovăz de primăvară
Producţia totală la porumb boabe
Producţia totală de cartofi
Producţia totală la sfeclă de zahăr
Producţia totală la legume
Producţia de struguri - total
Producţia de fructe - total

2000
5300
-

2003
8350
-

2007
3000
180

8860
2400
400
2500
140
580

12960
3600
300
5940
210
1200

60
17500
3600
2240
180
100

Se observă diferenţele importante în ceea ce priveşte producţiile, ca efect atât al
modificării suprafeţelor, cât mai ales al evoluţiilor meteorologice şi hidrologice din anii
luaţi în studiu.
Una dintre ocupaţiile tradiţionale ale oamenilor din teritoriul GAL a fost creşterea
animalelor, mai ales a ovinelor şi bovinelor. Acest fapt este reflectat şi prin situaţia
prezentată în continuare privind efectivele de animale deţinute de gospodariile din
comunele incluse in parteneriat.
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Efectivul de animale
Bovine total la sfârşitul anului -capete
Bovine în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul
anului
Porcine total la sfârşitul anului -capete
Porcine în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul
anului
Ovine total la sfârşitul anului -capete
Ovine în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul anului
Păsări total la sfârşitul anului -capete
Păsări în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul anului
Caprine total la sfârşitul anului - capete
Caprine în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul
anului
Cabaline total la sfârşitul anului - capete
Cabaline în gospodăriile populaţiei – la sfârşitul
anului
Familii de albine la sfârşitul anului
Familii de albine în gospodăriile populaţiei

2000
11290
11290

2003
11410
11410

2007
11390
11390

19080
19080

22080
22000

18020
18020

69100 68300 72110
69100 68300 72110
180000 190000 220050
180000 190000 220050
3900
3900
-

-

980
980

-

-

13000
13000

Se remarcă menţinerea relativ constantă a numărului de bovine, dar şi creşterea
importantă a numărului de ovine (în opinia noastră în legătură cu crearea asociaţiilor de
producători) şi, respectiv, a celui de păsări. Totodată se constată şi reducerea numărului
de porcine, cauzele principale constând în preţul scăzut de valorificare a cărnii, dar şi în
creşterea posibilităţilor de achiziţie a cărnii de porc.
Este de menţionat şi existenţa unui număr de 13000 de familii de albine, creşterea
acestora fiind favorizată de suprafeţele întinse de pajişti şi de cele acoperite de păduri.
Se remarcă o reducere importantă în ceea ce priveşte producţia de carne (una
dintre explicaţii este furnizată de reducerea efectivului de porcine), dar şi a producţiei de
lână. În ceea ce priveşte producţia de lapte, aceasta s-a menţinut relativ constantă (la fel
ca şi efectivul de bovine). De asemenea se constată o uşoară scădere a producţiei de ouă,
ceea ce reflectă trecerea spre creşterea într-o mai mare măsură a păsărilor pentru carne.
Pe teritoriul definit in parteneriatul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului sunt
incidente si zonele defavorizate pentru agricultura. Declararea zonelor defavorizate
(agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999. În baza acestuia s-au delimitat 3
tipuri de zone defavorizate: Zona Montana Defavorizata (ZMD), ZonaSemnificativ
Defavorizata (ZSD) si Zona Defavorizata de Conditii Naturale Specifice (ZDS).
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Lista UAT incluse în Zona Montana Defavorizata (extras)

Judete

SIRUTA

Comune/Orase

ALBA
…
2309
…
3397
…
3841
…
5577
…
6217
…
7099
…
1936

Almasu Mare
Blandiana
Ceru-Bacainti
Metes
Pianu
Sasciori
Zlatna

Lista UAT incluse în Zona Defavorizata de Conditii Naturale Specifice (extras)
Judete

SIRUTA

Comune/Orase

8826

Vintu de Jos

ALBA
…

II.2.1.11.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Industria din zona teritoriului GAL Valea Ampoiului-valea Muresului este
concentrata in mod special in orasul Zlatna, vechi centru de prelucrare a metalelor
neferoase. Din nefericire, economia zonei poate fi impartita in doua etape calendaristice
distincte: inainte si dupa anul 2000. Sfarsitul mileniului 2 si inceputul mileniului 3
consemneaza un puternic recul economic in zona, dupa ce aurul a polarizat interesul unor
imperii sau al unor investitori sute si sute de ani. Zlatna (orasul aurului) si-a datorat
existenta si chiar denumira acestui minereu. Pe masura dezvoltarii tehnicii subsolul
Zlatnei furnizeaza si alte metale. Industria extractiva isi are inceputurile pe vremea
dacilor. Extractia minereurilor de-a lungul timpului a impus si prelucrerea acestora, drept
pentru care s-au construit mai multe uzine de preparare in oras sau imprejurimi. O uzina
s-a construit si in localitatea Valea Dosului, azi Izvorul Ampoiului, unde se prelucra
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minereul de cinabru (mercur) existent in zona. Uzina de preparare de la Zlatna producea
concentrate aurifere, de plumb, zinc si pirita flotanta. Concentratele rezultate erau trimise
la Baia Mare, Tarnaveni, Copsa Mica, Navodari si la fosta interprindere metalo-chimica
pentru continuarea procesului de prelucrare. Unitatea extractiva de la Zlatna si-a inchis
insa portile din cauza nerentabilitatii exploatarii, desi rezerve de minereuri mai exista in
zona.

Aceeasi soarta a avut-o si SC Ampelum SA Zlatna. Si aceasta unitate, cu o istorie
de mai bine de un sfert de mileniu a ramas doar o amintire, cu toate ca din 1986 a
inceput construirea unei noi uzine de prelucrare in care cuprul se obtinea pe cale
electrolitica avand o puritate deosebit de ridicata (99.99%).
Influenta cresterii explozive a preturilor la materiile prime, gaze naturale, energie
electrica, carburanti, utilitatii, piese de schimb si altele a avut un impact negativ asupra
realizarilor financiare ale unitatii, lucru ce a condus in timp la falimentarea si inchiderea
societatii, la disponibilizarea a sute si sute de angajati. Au fost asalvate doar cateva
ateliere sau sectii de productie care, in urma privatizarii, isi continua activitatea
productiva. Unitatile respective realizeaza:
- produse si paste de aluminiu atomizat pentru beton celular autoclavizat
- pulberi si paste de aluminiu pentru lacuri si vopsele
40% din aceasta productie este destinata pietelor externe.
Si exploatarea forestiera a cunoscut un regres. Pana in ultimele decenii ale secolului
20, in zona se exploatau padurile de fag, stejar, gorun, molid, plop si alte specii pentru
obtinerea de traverse, doage, constructii rurale, stalpi, placi fibrolemnoase, celuloza,
busteni de gater si rulaj. Se mai obtineau si alte categorii de produse: mangal, obezi
pentru roti, araci pentru vie. Astazi, lemnul din padurile din zona teritoriului GAL si, in
general, din Muntii Apuseni este utilizat in cele cateva fabrici de mobila deschise sau pe
cale de a fi deschise in localitate.
Urmarind noua structura economica rezulta ca in Zlatna se dezvolta prin intermediul
unor interprinderi mici si mijlocii (IMM). O situatie asemanatoare a afectat si comuna
Almasu Mare, care a fost puternic afectata in dezvoltare de inchiderea exploatarii
miniere.
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O mare importanta pentru locuitorii din zona o au industriile dezvoltate in orasele si
municipiile care invecineaza comunele, respectiv orasele Cugir si Geoagiu si municipiile
Alba Iulia si Sebes, care ocupa o parte importanta din forta de munca din comunele de pe
teritoriul GAL.
In localitatile componente a GAL Valea Ampoiului Valea Muresului au putut fi
identificate un numar important de microintreprinderi
- industria de prelucrare a lemnului
- industria metalurgiei neferoase
- industria usoara ( confectii)
- industria alimentara
Structura industriei din zona este prezentată în tabelul de mai jos.
MicroTotal
Întreprinderi
întreprinde
întreprind
cu 10 - 50
ri cu 1-10
eri
salariaţi
salariaţi
Număr 428
406
19
%
100
94,8
4,4

Întreprinderi
Întreprinderi cu
cu 50 - 250
peste 250 salariaţi
salariaţi
3
0,8

0

II.2.1.11.4 Comerţ şi sector de servicii
În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de comerţ (industrial,
agricol, piscicol etc.) practicate pe teritoriul GAL. De asemenea sunt prezentate
principalele tipuri de întreprinderi care practică prelucrarea terţiară (a treia fază – stadiu –
de prelucrare) a produselor.

Tipuri de comerţ Număr

industrial

232

alimentar
veterinar
altele
Total

134
14
66
446

% din
numărul
total
52%
30%
3%
15%
100%

Întreprinderi din
sectorul terţiar
(servicii)
Ingrijire(frizerii,
SPA)
reparatii
juridice
altele

Număr
26
43
5
20
94

% din
numărul
total
28%
46%
5%
21%
100%

II.2.1.12 Servicii şi infrastructuri medico-sociale
II.2.1.12.1 Echipamente prezente sau accesibilitate
Conform tabelului de mai jos, s-au identificat principalele servicii de sănătate, educaţie,
recreare etc., care funcţionează pentru populaţie şi infrastructura medico – socială
existentă
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Servicii

Categorii

Observatii*

Invăţamânt

Primar

63

Secundar

38

Universitar

nu

Altele...

-

Medic

37

Cabinet stomatologic

16

Spital

1

Altele....

-

Terenuri sportive (de
fotbal, tenis...)

29

Sala de Sport

7

Piscine

0

Altele...

-

-

-

Medicale

Sportive

Altele...

Activitatea sanitara din orasul Zlatna se desfasoara in cadrul unui spital cu 45 de
paturi si mai multe cabinete medicale ce apartin celor 5 medici de familie. Acestora li se
adauga doua cabinete stomatologice si doua farmacii. Spitalul orasenesc din Zlatna se
afla intr-una dintre cele mai vechi cladiri din localitate unde a functionat Domeniul
Zlatni, Camara, Eurariul.
Activitatile spitalicesti se desfasoara in trei sectii si un serviciu.
Sectiile aflate in spital sunt:
- medicina muncii, unde se tratau si se mai trateaza bolile profesionale-silicoza,
bronsitele si plumbemiile
- interne
- pediatrie
Serviciul aflat in componenta spitalului este cel de radiologie. Activitatea este asigurata
atat de medici din Zlatna, cat si de medici ce-si desfasoara activitatea si la Spitalul
judetean din Alba-Iulia.
a. Starea de sănătate a populaţiei
În ce priveşte sănătatea, majoritatea problemelor de sănătate sunt datorate
îmbătrânirii sau afecţiunilor mai puţin grave.
b. Servicii de ocrotire a sănătăţii
Ocrotirea sănătăţii locuitorilor se face prin dispensare medical, în localitatatile
centru de comuna, şi cabinete/puncte sanitare, în satele componente. Alături de acest
dispensar funcţionează un punct farmaceutic privat
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Distributia serviciilor de ocrotire a sănătăţii
Cabinete
Dispensare
Puncte
Farmacii
stomatologice
Teritoriul
/cabinete
sanitare
GAL
medicale
stat privat stat
privat
Total
24
17
0
21
0
16
Din discuţiile purtate cu liderii comunitari a reieşit necesitatea mai multor
cabinete stomatologic (însă nici un cadru medical de specialitate) şi a unor puncte
permanente farmaceutice.
Activitatea cadrelor medicale, dintre care multe fac naveta de la Alba Iulia, se desfăşoară
în general in cadrul a trei zile de program.
Existența cabinetelor medicilor de familie în multe dintre localitățile componente
ale comunelor asigură desfășurarea în bune condiții a activității de asitență medicală
Primara.

Scoala de arte si meserii Zlatna (fotografie de epoca)
II.2.1.13 Activităţi sociale şi instituţii locale
Cele 11 consilii locale de pe teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului
sunt implicate in gasirea celor mai bune solutii de dezvoltare locala. In 8 din cele 10
comune si in orasul Zlatna au fost elaborate si adoptate strategii de dezvoltare locala care
au fost dezbatute intr-un cadru larg cu cetatenii din localitatile componente si cu irmele si
organizatiile din fiecare localitate.
In afara obligatiilor legale care tin de sustinerea financiara acordata invatamantului
sau sanatatii au fost promovate numeroase initiative de priecte sociale, in special pentru
categorii defavorizate (batrani, copii, persoane cu handicap, etc.)
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Ansamblul de dansuri populare „Calusarii” din Almasu Mare
Mai multe proiecte au fost derulate in parteneriat de administratia publica locala si
de ONG-uri din comunele de pe teritoriul GAL. Astfel in comuna Pianu, proiectul „Casa
din munte” de la Strungari, derulat cu sprijinul organizatiei „Sprijiniti copii” a permis
evitarea abandonului scolsr pentru cateva zeci de copii din zona de munte.
In orasul Zlatna prin FRDS au fost finantate 3 proiecte sociale, derulate in
parteneriat de catre consiliul loca cu ONG-urile locale, adresandu-se si copiilor si
batranilor din zona. Proiectele au permis prezenta copiilor din zonele mai indepartate la
program prelungit si la asigurarea in acest sens a mesei de pranz, iar pentru batrani
asistenta sociala si medicala de specialitate si posibilitate de gazduire pe perioade
limitate,
Au fost avute in vedere si cresterea capitalului social si implicarea mai multor
parteneri sociali in proiecte(biserica, ONG-uri, alte categorii de beneficiari si familiile
acestora).
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Caminul Cultural din Almasu Mare
Anexa nr. 6 Lista localitatilor in functie de gradul de saracie (extras)

SIRU
TA

Denumire
localitate

2309
3397
3841
5577
6217
7044
7099
7810
8826
9099
4

Cod
judet

Cod
regi
une

Denumi
re judet

Denumire
regiune

Numar
gospodari
i la
recensamant

Numar
persoane
in
gospodari
i la
recensamant

Rata
saraci
-ei

Profun
-zimea
saraciei
(Deficit
-ul de
consum
)Index

Seve
ritat
ea
sarac
iei Inde
x

Nr.
saraci

ALMASU
MARE
BLANDIANA
CERUBACAINTI
METES
PIANU

1

7

ALBA

Centru

584

1674

30,5%

8,9%

4,0%

511

1
1

7
7

ALBA
ALBA

Centru
Centru

402
128

1187
373

36,5%
42,5%

11,0%
12,8%

5,0%
5,7%

433
158

1
1

7
7

ALBA
ALBA

Centru
Centru

996
1011

3181
3349

30,6%
29,5%

9,0%
8,7%

4,0%
3,9%

975
987

SALISTEA
SASCIORI
SIBOT
VINTU DE
JOS
ROMOS

1
1
1
1

7
7
7
7

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

Centru
Centru
Centru
Centru

778
1525
898
1584

2353
5683
2471
5287

35,2%
36,0%
27,2%
26,3%

10,6%
12,1%
8,7%
7,8%

4,7%
5,8%
4,1%
3,5%

829
2.045
671
1.389

20

5

HUNEDOARA

Vest

1006

2855

30,4%

9,3%

4,1%

867

II.2.1.14 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu
Pe teritoriul definit de parteneriatul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului au
existat in ultimii ani o serie de initiative de accesare a programelor de dezvoltare locala,
atat din initiativa administratiei publice locale cat si din initiative private. Astfel au fost
implementate sau se afla in curs de implementare proiecte finantate prin fonduri
SAPARD, programe finantate de catre Banca Mondiala prin FRDS si proiecte finantate
prin PNDR.
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Prezentam in tabelul de mai jos o parte a proiectelor implementate in ultimii 5 ani,
precum si proiecte pentru care s-au semnat contractele de finantare si se afla in
implementare:
Proiectul

Finantator Valoarea
proiectului
UE și
54.000 Euro
Guvernul
României

Perioada
Principalele obiective
implementarii
.2009
- organizarea unui cabinet
medical dotat conform
standardelor
- informaţie şi educaţie
sanitară
- înfiinţarea unui ONG al
romilor
2.974.530lei 2006-2008
- modernizarea drumurilor
comunale
din
Șibot,
Balomiru de Câmp

1

„Împreună pentru
sănătatea ta”
Proiect social in
comuna Sibot

2

Modernizare artere
principale și de acces
în comuna Șibot

Guvernul
României

3

Alimentare cu apă
comuna Sibot

Guvernul
României

497.033 lei 2009-2010

-alimentarea cu apă a
localității Balomiru de
Câmp

4

Aducțiune cu apă
potabilă comuna
Sibot

Guvernul
României

117.890 lei 2010

- aducțiunea cu apă potabilă
a localității Sărăcsău

5

Modernizare drum si
alte elemente de
infrastructura in
Romos, jud. HD
Modernizare ferma
agricola Romos
Modernizare dotare
utilaje, SCA Vintana
Vintu de Jos
Pietruire drum acces
sat Dumbrava, Zlatna
Impietruire drum
local - Dealul Roatei,
Zlatna
Pietruire drum acces
in satul Rusi, Zlatna
Refacere drum Ceru
Bacainti
Impietruire drum
local Dobrot, Zlatna
Piata agroalimentara
Zlatna
Tamplarie Valtori,
Zlatna
Impietruire drum
local sat Izvorul

SAPARD

1.000.000 2008
EUR

Asfaltarea drumului de 6
km dintre Romos si satele
Vaidei si Romosel

SAPARD

75.000 EUR 2006

SAPARD

625.000 2005
EUR

Achizitie de utilaje la ferma
SC PRICHI SRL Romos
Achizitii
masini
si
echipamente agricole la SA
Vintana Vintu de Jos
Pietruire drum acces sat
Dumbrava

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

FRDS

2005
48447 USD

FRDS

2006
40586 USD

FRDS

2006
66866 USD

FRDS

2005
83942 USD

FRDS

Impietruire drum local Dealul Roatei
Pietruire drum acces in
satul Rusi
Refacere drum Ceru
Bacainti

2005
75909 USD

FRDS

Impietruire drum local
2008

48000 USD
FRDS

Piata agroalimentara
2007

53534 USD
FRDS

2006
97120 USD

Tamplarie Valtori
Impietruire drum local sat
Izvorul Ampoiului
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Ampoiului, Zlatna
16 Centru comunitar de
servicii sociale Zlatna
17 Centru social
multifunctional
Zlatna
18 Ferma apicola Zlatna
19 Sprijin pentru
comunitate, Zlatna
20 Construire pod peste
Valea Cibului,
Almasu Mare
21 Reabilitare DC 66
Zlatna
22
Imbunatatiea cond.
de viata pentru romi
Salistea
23
Pentru o viata mai
buna a romilor din
Rachita, Sasciori
24

25

26

27

28

29

30

Casa de munte, Pianu
Îmbunătăţirea
infrastructurii fizice
de bază şi accesul la
servicii publice în
Comuna
Săliştea,
judeţul Alba
Imbunatatirea
infrastructurii fizice
de baza si a accesului
la servicii publice
pentru populatia din
comuna
Pianu,
Judetul Alba
Modernizarea
si
dezvoltarea comunei
Vintu de Jos, judetul
Alba
Alimentare apa si
canalizare,
jud.
Hunedoara
Dezvoltarea si
modernizarea
stupinei Iancu, in
satul Valtori, Zlatna,
jud. Alba.
Dezvoltarea si

FRDS

2008
116054USD

FRDS

FRDS
FRDS
FRDS

2009
80492 USD
69514 USD 2009
2009
108241USD
2009
90532 USD

FRDS

2010
159786USD

FRDS

2009

118256USD
FRDS

2010

125035USD
FRDS

PNDR,
Masura
322

Centru comunitar de
servicii sociale

2006
33726 USD
10.757.001 2010
lei

Centru social
multifunctional
Ferma apicola sat Galati
Sprijin pentru comunitate
Construire pod peste Valea
Cibului
Reabilitare DC 66
Trampoiele - Rupturi
Proiect integrat de mica
infrastructura si social
pentru romii din Salistea
Deal
Proiect integrat de
regularizare a paraului si de
imbunatatire a curateniei in
satul Rachita
Casa de munte Strungari
pentru copii din catunele
din munte a
Modernizare drumuri în
Comuna Săliştea, judeţul
ALBA

PNDR,
Masura
322

10.757.000 2010
lei

Imbunatatirea
infrastructurii fizice de
baza si a accesului la
servicii publice pentru
populatia
din
comuna
Pianu, Judetul Alba

PNDR,
Masura
322

10.558.000 2010
lei

Modernizarea
si
dezvoltarea comunei Vintu
de Jos, judetul Alba

PNDR
Masura
322
PNDR,
Masura
112

9.350.000 2010
lei
275.339 lei 2009

Alimentare cu apa si
canalizare
in comuna
Romos si in satul Vaidei
Dezvoltarea si
modernizarea stupinei
Iancu, in satul
Valtori

326.999 lei 2009

Dezvoltarea

PNDR,

si
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31

32

33

34

35

36

37

38

modernizarea
stupinei Mamaligan,
in satul Galati, Zlatna
jud.Alba
Dezvoltarea fermei
apicole in urma
preluarii conducerii
de catre solicitantul
Beldean Marius
Calin, Zlatna
Dezvoltarea si
modernizarea
stupinei Tut in satul
Fenes, Zlatna, judetul
Alba
Imbunatatirae
performantelor
generale ale
exploatatiei.
Achim Stefan
Decebal "Apis
Carpatica"
Almasu Mare
Achizitie de utilaje
agricole, Oana Vasile
Claudiu,Com. Sibot,
jud. Alba.
Extindere si
modernizare grajd,
localitatea Sibot,
jud. Alba
Infiintare livada pomi
fructiferi,
imprejmuire
si activitate procesare
fructe SC Sarmi
Fruct SRL Stauini,
Vintu de jos
Construire ferma de
crestere gaini
ouatoare in sistem
extensiv(ecologic,
nonprofesional)
SC Agrotonea SRL
ALBA Sasciori, sat
Tonea
Modernizare ferma
vaci prin achizitie de
utilaje si echipamente
SC Agrostea Product
SRL ALBA Pianu de

Masura
112

modernizarea
stupinei
Mamaligan, in satul Galati

PNDR,
Masura
112

3.167.915 2009
lei

Dezvoltarea fermei apicole
in urma preluarii conducerii
de catre Beldean Marius
Calin, Zlatna

PNDR,
Masura
112

3.339.671 2009
lei

Dezvoltarea si
modernizarea stupinei Tut
in satul
Fenes,

PNDR,
Masura
112

4.609.101 2010
lei

Imbunatatirae
performantelor generale ale
exploatatiei.
Achim Stefan
Decebal "Apis
Carpatica"

PNDR,
Masura
112

36.189.483 2010
lei

PNDR,
Masura
112

37.698.102 2010
lei

Achizitie de utilaje
agricole, Oana Vasile
Claudiu,Com. Sibot, jud.
Alba.
Extindere si modernizare
grajd, localitatea Sibot,
jud. Alba

PNDR,
Masura
121

76.087.357 2009
lei

PNDR,
Masura
121

206.622.695 2009

PNDR,
Masura
121

232.098.736 2009

Infiintare livada pomi
fructiferi, imprejmuire
si activitate procesare
fructe SC Sarmi
Fruct SRL Stauini, Vintu
de jos
Construire ferma de
crestere gaini ouatoare in
sistem
extensiv(ecologic,
nonprofesional)
SC Agrotonea SRL
ALBA Sasciori, sat
Tonea
Modernizare ferma vaci
prin achizitie de
utilaje si echipamente
SC Agrostea Product SRL
ALBA Pianu de Jos
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Jos
39 Pensiune
PNDR,
agroturistica, com.
Masura
Pianu, sat Pianu de
313
Sus, jud. Alba(proiect
integrat)/AL. Tomi
OctaviaGabriela I.I.,

40 Construire pensiune
Turistica S.C.
ASCUNZATOAREA
HAIDUCILOR SRL
com.Sasciori
41 Construire pensiune
turistica, com, Sibot,
loc. Saracsau,
SC Salcamul Verde
SRL Sat Saracsau,
com.Sibot, jud.Alba
42 Construire cladire cu
facilitați de cazare
pentru vacanța
S.C. HANUL
DACILOR Pianu
S.R.L., loc. Pianu
de Sus
43 Construire pensiune
agroturistica ,
extravilan sat Laz,
comuna Sasciori
Alexa Ana Petronela
Sasciori
44 Construire
agropensiune
turistica prin
extindere locuinta
cu schimbare de
destinatie Oana
Vasile Claudiu PFA
Sibot, jud. Alba

299.915 2010

PNDR,
Masura
313

14.873.814 2009

PNDR,
Masura
313

23.327.684 2010

PNDR,
Masura
313

24.176.784 2010

PNDR,
Masura
313

42.516.529 2010

PNDR,
Masura
313

42.817.137 2010

Pensiune agroturistica
,com.
Pianu, sat Pianu de Sus,
jud.
Alba(proiect integrat)
AL. Tomi Octavia
Gabriela I.I.
Construire pensiune
Turistica S.C.
ASCUNZATOAREA
HAIDUCILOR SRL
com.Sasciori
Construire pensiune
turistica, com, Sibot, loc.
Saracsau,
SC Salcamul Verde SRL
Sat Saracsau, com.Sibot,
jud.Alba
Construire cladire cu
facilitați de cazare
pentru vacanța
S.C. HANUL DACILOR
Pianu S.R.L., loc. Pianu
de Sus
Construire pensiune
agroturistica ,
extravilan sat Laz,
comuna Sasciori
Alexa Ana Petronela
Sasciori
Construire agropensiune
turistica prin extindere
locuinta
cu schimbare de destinatie
Oana Vasile Claudiu PFA
Sibot, jud. Alba

In comunele de pe teritoriul GAL Valea Ampoiului Valea Muresului sunt in
derulare peste 100 de proiecte finantate pe masura 141 din PNDR, de sprijinire a fermelor
de semisubzistenta, dintre care numai in comuna Metes sunt peste 50 astfel de finantari.
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II.2.1.15 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului
Definirea teritoriului GAL Valea Ampoiului Valea Muresului in aspectele sale
esentiale poate beneficia de un impuls in dezvoltare prin accelerarea demararii proiectului
de autostrada aferenta culoarului IV european, fiind anuntata deja licitarea lucrarilor pe
tronsonul Orastie-Sibiu, care va strabate teritoriul a 6 dintre comunele de pe teritoriul
GAL.
Aceasta investitie va fi un factor de dezvoltare atat prin valorificarea superioara a
unor terenuri cat si prin santierele de constructie care vor fi amplasate in zona, care vor
antrena forta de munca locala si vor contribui la cresterea substantiala a bugetelor locale.
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PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT

După elaborarea analizei – diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile
obţinute, se identifica în continuare, principalele elemente sub formă de puncte tari/slabe
(interne teritoriului) şi de oportunităţi/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie
în parte.
Am propus interlocuturilor in cadrul sesiunilor de analiza si a focus-grupurilor mai
multe teme de interes privind dezvoltarea locala, urmand ca pe fiecare dintre temele
analizate sa identificam obiectivele de dezvoltrepentru strategia GAL.
Datorita diferentelor de viziune intre diferiti actori care au participat la acest
exercitiu de planificare strategica (APL, ONG, firme, beneficiari ai masurii 141, alti
participanti ) am efectuat o preluare mai extensiva a propunerilor colectate, de natura sa
ofere un tablou complet al opiniilor exprimate.

ASPECTE FIZICO-GEOGRAFICE
PUNCTE TARI
 Pozitie geografica favorabila
dezvoltarii agriculturii
 Distanta mica fata de centrele
urbane si industriale importante:
Alba Iulia, Sebes si Cugir
 Accesibilitate mare la drumurile
nationale si judetene DN1, DN 7 –
E68, DN 74, DJ107A, DJ107C,
DJ705B si DJ705C
 Densitatea medie a populatiei, cca
32 locuitori/kmp
 Climă continentală moderată
 Rezervă de teren pentru amenajări
investitionale
 Reţea hidrografică bogată
OPORTUNITATI


Programe ale autorităţilor judeţene
şi centrale destinate mediului rural

PUNCTE SLABE
 Acces dificil in perioada de
iarna in unele localitati

AMENINTARI
 Riscuri naturale: inundatii, vai
torentiale, alunecari de teren,
eroziuni de maluri si zone
mlastinoase
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
 Transport feroviar bine dezvoltat
 Drumuri nationale si judetene care
traverseaza teritoriul aflate in stare
buna
 Existenta retelelor de alimentare cu
gaz si energie electrica, care
necesita insa reabilitari,
modernizari si extinderi

OPORTUNITATI
 Programe comunitare ale Uniunii
Europene pentru sprijinirea
dezvoltarii infrastructurii in mediul
rural
 Programe guvernamentale pentru
incurajarea initiativelor locale

PUNCTE SLABE
 Drumuri comunale aflate in
stare precara
 Lipsa unui sistem centralizat
de alimentare cu apa
 Lipsa gazelor naturale in
anumite sate de pe teritoriul
GAL
 Lipsa unei retele de canalizare
 Reteaua de telecomunicatii si
televiziunea prin cablu nu
acopera in intregime
localitatile apartinatoare
AMENINTARI
 Orientarea programelor
europene şi guvernamentale
spre alte zone considerate
prioritare
 Lipsa interesului investitorilor

POPULATIA SI RESURSELE UMANE
PUNCTE TARI
 Densitate medie a populatie
 Numar mare de salariati ocupati in
sectorul tertiar
 Forta de munca ieftina
 Rata somajului este mai mica decat
media somajului inregistrata in
mediul rural

PUNCTE SLABE







Sate cu efectiv foarte redus
de populatie
Tendinta de crestere a
procentului populatiei cu
varste de peste 65 ani
Tendinta de migrare a
tinerilor spre centrele urbane
apropiate
Spor natural negativ
Venituri salariale modeste
Ponderea mare a persoanelor
care nu au absolvit nici o
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scoala si a celor care au urmat
doar invatamantul primar
 Mentalitatea populaţiei faţă de
schimbare în general şi
reconversie profesională în
special
OPORTUNITATI
 Existenţa unor programe de
finanţare pentru reconversie
profesională
 Existenţa unor exemple de succes
ale unor localnici cu iniţiativă
 Existenţa unor terenuri posibil a fi
utilizate de către întreprinzători pentru
demararea unor afaceri locale

AMENINTARI
 Tendinta de migrare a
tinerilor spre centrele urbane
apropiate
 Migrarea fortei de munca din
mediul rural
 Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative
asupra pieţei muncii şi
economiei locale datorită
fiscalităţii ridicate
 Creşterea şomajului în rândul
tinerilor absolvenţi

AGRICULTURA
PUNCTE TARI
 Potenţial agricol ridicat atât în ceea
ce priveşte zootehnia, cât şi
producţia vegetală
 Suprafeţe agricole întinse care
permit cultivarea diferitelor
categorii de culturi agricole
 Cresterea productiei la unele culturi

OPORTUNITATI
 Cererea la export pentru produse
traditionale, agricole ecologice si
naturiste

PUNCTE SLABE
 Predomina exploatatiile
comerciale de mici
dimensiuni, lipsite de dotari
corespunzatoare
 Piaţă de desfacere
neorganizată pentru produsele
agricole, care creează
dificultăţi în valorificarea
produselor agricole
 Preturi necompetitive la
productiile agricole
 Utilizarea de utilaje agricole
invechite
AMENINTARI
 Incapacitatea producatorilor
agricoli de a-si valorifica
productia
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 Diversificarea activitatilor agricole:
apicultura, sericicultura, cultivarea
si procesarea ciupercilor, etc.;

 Lipsa de receptivitate şi
flexibilitate la cerinţele pieţei
care determină decalaje
economice mari, greu de
recuperat
 Degradarea constanta a
terenurilor agricole cauzate de
secete prelungite si lipsa
fertilizantilor naturali corelat
cu inexistenta planificarii
culturilor agricole prin
sistemul rotatiei culturilor

INDUSTRIE SI COMERT
PUNCTE TARI
 Structura economica diversificata
 Sector industrial relativ diversificat
cu activitati specifice fabricarii
incaltamintei, tabacirii si finisarii
pieilor, a prefabricatelor, fabricarea
materialelor
de
constructii
(boltarilor, statie de betoane, statie
de
sortare
si
balastiera),
transporturilor rutiere de marfuri
grele
agabaritice,
prelucrarii
lemnului si industriei alimentare
 Forta de munca calificata in
industria prelucratoare
 Infratiri
cu
localitati
din
Comunitatea
Europeana
–
deschiderea administratiei fata de
investitori
OPORTUNITATI
 Existenţa unor programe de
finanţare pentru IMM-uri
 Dezvoltarea de relaţii de parteneriat
economic şi administrativ cu unităţi
teritoriale (similare sau
asemănătoare) din ţară şi străinătate
 Spirit antreprenorial
 Atragerea de investitori straini

PUNCTE SLABE
 Capacitatea limitata in
atragerea si utilizarea
fondurilor europene
utilizabile pentru dezvoltare
 Zone economice slab
dezvoltate
 Ritm lent al crearii unor noi
activitati economice adecvate
potentialului localitatii
 Lipsa unei strategii de
dezvoltare locala
 Insuficienta promovare a
produselor locale pe plan
national si international
 Sectoare neacoperite în
domeniul serviciilor
 Slabă utilizare a serviciilor
bancare
AMENINTARI
 Lipsa de receptivitate şi
flexibilitate la cerinţele pieţei
care determină decalaje
economice mari, greu de
recuperat
 Fluctuatii ale preturilor la
materii prime, materiale,
energie electrica, gaze
naturale, generate de procese
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inflationiste sau rate de
schimb LEU / EURO
nefavorabile
 Modificari frecvente ale
Codului Fiscal si ale
legislatiei in domeniu
 Birocratia

ADMINISTRATIE
PUNCTE TARI
 Consilii locale si functionari publici
competenti,
OPORTUNITATI
 Dezvoltarea de relaţii de parteneriat
economic şi administrativ cu unităţi
teritoriale (similare sau
asemănătoare) din ţară şi străinătate
 Sprijin pentru perfectionarea
continua a functionarilor publici

PUNCTE SLABE
 Circulatia lenta a fluxurilor
informationale intre nivelul
central si local
AMENINTARI
 Schimbari rezultate din
ciclurile electorale

TURISM
PUNCTE TARI
 Relieful diversificat permite
dezvoltarea turismului de agrement
 Obiectivele culturale existente
permit dezvoltarea turismului
cultural

OPORTUNITATI
 Prin punerea în valoare a bogatului
patrimoniu cultural şi istoric al
comunei se vor atrage turisti
 Utilizarea programelor de finanţare

PUNCTE SLABE
 Potential turistic insuficient
valorificat
 Slaba promovare a
obiectivelor turistice din zona
 Resurse financiare
insuficiente
 Pregătire profesională de
slabă calitate în domeniul
serviciilor turistice
AMENINTARI
 Orientarea investitorilor spre
alte zone de interes
 Fiscalitatea şi birocraţia
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a UE şi autorităţilor pentru
dezvoltarea turismului rural

SANATATE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Nevoile de asistenta medicala sunt
acoperite prin serviciile oferite

OPORTUNITATI
 Politici favorabile in domeniul
sanatatii care vor avea ca rezultat
atragerea de cadre medicale tinere
prin oferirea de facilitati

 Fondurile alocate pentru acest
sector sunt insuficiente
 Educaţia sanitară şi acţiuni de
prevenţie insuficiente
 Servicii de urgenta deficitare
 Numarul redus de cabinete
medicale,
 Lipsa spatiilor si a dotarilor
corespunzatoare pentru
cabinetele medicale
AMENINTARI
 Migrarea cadrelor sanitare
medii si superioare spre urban
sau in strainatate
 Costuri mari ale asistentei
medicale

EDUCATIA
PUNCTE TARI
 Exista suficiente unitati de
invatamant care permit accesul
populatiei la urmatoarele forme de
invatamant: gradinite, invatamant
primar, invatamant gimnazial.
 Existenta unui procent ridicat de
promovare in randul elevilor din
invatamantul primar si gimnazial.

PUNCTE SLABE
 Ponderea mare a celor ce nu
au absolvit o scoala in totalul
populatiei este mai ridicata
decat cea din mediul rural sau
urban, 7,6%
 Accesul scazut la educatie a
populatiei din satele izolate de
centrul comunelor
 Cladirile in care se desfasoara
procesul de invatamant nu
corespund standardelor
europene
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OPORTUNITATI

AMENINTARI

 Programe de finanţare accesibile
unităţilor şcolare în parteneriate cu
autorităţi publice (Socrates,
Comenius, Leonardo da Vinci)

 Migrarea cadrelor didactice
spre mediul urban
 Tendinta copiilor de a parasi
sistemul de invatamant

MEDIU
PUNCTE TARI
 Diversitatea si varietatea mediului
natural
 Calitatea naturala buna a factorilor
de mediu

OPORTUNITATI
 Utilizarea “tehnologiilor curate” in
industrie
 Utilizarea programelor UE
destinate reabilitării condiţiilor de
mediu din mediul rural
 Extinderea colaborării şi implicarea
organizaţiilor neguvernamentale şi
a şcolilor în programe comune de
educaţie ecologică

PUNCTE SLABE
 Lipsa unui sistem de colectare
a deseurilor determina
depozitarea neecologica a
deseurilor menajere in
comune;
 Poluarea cu gaze de
esapament;
 Lipsa de educatie privind
protectia mediului
 Fonduri insuficiente alocate
pentru protecţia mediului
 Neefectuarea de lucrări de
stabilizare în zonele ce
prezintă pericole de alunecări
de teren

AMENINTARI
 Indiferenta cetatenilor fata de
protectia mediului
 Neconformarea cu cerintele
legate de mediu a agentilor
economici sau a cetatenilor
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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 s-au implicat toţi actorii cheie din teritoriu şi au fosti elaborate mai multe scenarii
alternative
CONSIDERATII GENERALE
Dezvoltarea sau regenerarea unor asezari rurale este determinata semnificativ de
schimbarile care se produc in structura economiei locale, in structura populatiei si in
cultura comunitara. Pe de alta parte, dezvoltarea comunitatii este substantial influentata
de aplicarea unui management adecvat si axat pe trei tinte principale :
 dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului la infrastructura;
 protectia mediului ambiant;
 diminuarea saraciei.
Totodata, dezvoltarea comunitatii trebuie sa tina cont de caracterul limitat al
resurselor (de capital uman, natural si financiar) ce impiedica parteneriatul creat sa
gestioneze toate tipurile de probleme ale comunitatii, precum si de alocarea echilibrata a
acestora.
Trebuie sa se evalueze permanent oportunitatea realizarii unor investitii, nu numai
in raport cu resursele sale financiare prezente, dar si cu cele viitoare, precum si cu
optiunile populatiei, astfel incat sa incurajeze responsabilitatea comunitara si individuala,
precum si parteneriatul in realizarea proiectelor de dezvoltare locala.
Respectarea directiilor strategice se intemeiaza pe aplicarea unui management care
sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare, planificare strategica, precum si realizarea
programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
 dezvoltarea durabila a comunelor, astfel incat pe termen lung sa se produca
schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de
catre populatie si operatori economici;
 intarirea capacitatii institutionale prin management eficient, precum si definirea si
structurarea serviciilor oferite in raport cu resursele financiare atrase, cu
obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii;
 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;
 realizarea acelor programe si proiecte pe care partenerii din GAL le considera ca
prioritati;
 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare si umane;
 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare in baza planurilor de urbanism general, ca instrumente de planificare
spatiala;
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 evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;
 identificarea nevoilor comunitatilor locale si a prioritatilor acestora; corespondenta
intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatilor;
 protectia mediului;
 realizarea unor programe sau proiecte in parteneriat, pentru a transfera costurile
unor investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;
 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice,
informatii statistice, regulamente de urbanism, planurile de urbanism general si
planurile de urbanism zonal).

PROBLEME, OBIECTIVE SI DIRECTII STRATEGICE
Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului pe
termen mediu si lung este influentata de urmatoarele procese externe:
- procesul post aderare europeana;
- procesul de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a celor publice;
- procesul de schimbari tehnologice si informatice;
- procesul de dezvoltare durabila;
- procesul de urbanizare continua;
- principiile descentralizarii, programarii si subsidiaritatii;
- procesul de respectare a principiului de concentrare si aditionalitate.
Principiile descentralizarii si subsidiaritatii, parteneriatul transparent si eficient au
fost, sunt si vor fi respectate atat pe perioada analizei, cat si pe cea a implementarii,
caracterul participativ fiind o cerinta de baza acceptata de catre structurile locale de
sustinere a strategiei.
Analiza nevoilor identificate in comunitate, a definit scopurile si obiectivele
strategiei, care prioritizate sunt definite astfel:
Cadrul necesar unei evolutii socio – economice pentru perioada 2010-2013,
identificat pe baza analizei resurselor locale, a problemelor cu care se confrunta
comunitatea, a necesitatilor si prioritatilor de dezvoltare, propune urmatoarele domenii
cheie si obiective strategice - care vor fi tratate ca prioritati majore pentru comunitatea
locala si vor fi realizate in cadrul unor termene scurte si medii.
Acestea sunt:
- dezvoltarea si competitivitatea economica;
- infrastructura locala;
- mediul inconjurator;
- dezvoltarea comunitara si a resurselor umane;
- administratia publica locala.
In vederea determinarii relevantei si aplicabilitatii, acestea ar trebui revizuite anual.
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DOMENIUL CHEIE NR. 1 – DEZVOLTARE SI COMPETITIVITATE
ECONOMICA
A. Probleme strategice
 Faramitarea proprietatii si in special cea care priveste terenurile agricole
 Utilaje agricole invechite
 Lipsa centrelor de valorificare a produselor locale
 Servicii bancare insuficiente
 Numar redus de intreprinderi mici si mijlocii relevante sub aspectul cifrei de
afaceri si a numarului de forta de munca angajata
 Interesul scazut pentru investitii in zonele rurale izolate
 Agricultura de subzistenta
 Incapacitatea producatorilor agricoli de a-si valorifica optim productia
 Degradarea terenurilor agricole cauzate de secete prelungite si lipsa fertilizantilor
naturali corelat cu inexistenta planificarii culturilor agricole prin sistemul rotatiei
culturilor
 Investitii limitate in dezvoltarea capitalului uman, cultura antreprenoriala si
manageriala limitata.
B. Obiectiv strategic
 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de
afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 sustinerea activitatilor din domeniul agricol si silvic
 formarea profesionala continua in special pentru meserii legate de dezvoltarea
sectorului agroindustrial
C. Directii de dezvoltare
 inventarierea activelor (cladiri, terenuri, zone de agrement) aflate in patrimoniul
comunelor care pot fi utilizate pentru proiecte economice
 promovarea partenerului public/privat pentru proiecte economice
 promovarea si sustinerea initiativelor private locale sau atrase, inclusiv potentiali
investitori straini pentru derularea de proiecte investitionale economice
 identificarea si legiferarea prin hotarari ale Consiliului Local de facilitati si scutiri
de taxe si impozite pentru investitii realizate cu un consum valoric prestabilit si
creare de noi locuri de munca
 infiintarea in cadrul GAL a unui centru de consultanta in afaceri
 finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole, intocmirea hartilor
cadastrale pentru terenurile agricole si inchiderea de cadastru
 completarea Registrului Agricol in colaborare cu specialisti locali (inginer Camera
Agricola, agent agricol, medic veterinar etc.) prin inventarierea averii imobile si
mobile a tuturor proprietatilor din localitatile comunei
 reorganizarea si ameliorarea fondului agricol cu destinatie de pasuni, in regim
public si/sau privat, si exploatarea acestora in mod eficient
 asistenta acordata investitorilor locali in promovarea unor proiecte pentru
colectarea si procesarea produselor agricole
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 cursuri de initiere, calificare, specializare si perfectionare pentru meserii legate de
dezvoltarea economica a comunitatii.
DOMENIUL CHEIE NR. 2 – INFRASTRUCTURA LOCALA
A. Probleme strategice
 Drumuri comunale si vicinale aflate in stare precara
 Insuficienta fondurilor la nivelul autoritatii publice locale
 Retea insuficienta de telefonie si telecomunicatii
B. Obiective strategice
 imbunatatirea infrastructurii rutiere, a drumurilor comunale, vicinale, si a celor
aferente exploatatiilor agricole si silvice
 dezvoltarea utilitatilor publice
 identificarea si legalizarea patrimoniului public si sprijinirea celui privat
 actualizarea periodica si permanenta a PUG-urilor, - planurile urbanistice generale
prin integrarea PUZ-urilor, - planuri urbanistice zonale si PUD-uri – planuri
urbanistice de detaliu, propuse si aprobate
C. Directii de dezvoltare
 extinderea si sistematizarea intravilanului prin preluarea initiativelor de dezvoltare
rezidentiala, zonelor de turism si a spatiilor destinate sectorului de dezvoltare
agroindustriala
 realizare PUZ pentru asigurare utilitati infrastructurale (drumuri, servicii, utilitati)
in zona destinata dezvoltarii activitatilor agroindustriale si economice nonagricole
 asigurarea unor cai de circulatie corespunzatoare pentru toate localitatile
apartinatoare (drumuri comunale, forestiere si de hotar) modernizate, pietruite sau
asfaltate
 repararea strazilor interioare din localitati
 modernizarea si extinderea sistemului de iluminat stradal, in toate localitatile
comunei
 sprijinirea dezvoltarii retelelor de telecomunicatii (inclusiv televiziune prin cablu
si servicii internet) atat prin retele fixe cat si mobile
 cartarea si intocmirea cadastrului proprietatii publice si constituirea unei baze de
date cu puncte si repere topografice proprietate a Consiliului Local
 intocmirea Cadastrului Verde
 finalizarea procesului de identificare a proprietatii publice si private si
inventarierea acesteia prin inscrieri in Cartile Funciare
DOMENIUL CHEIE NR. 3 – MEDIUL INCONJURATOR
A. Probleme strategice
 lipsa unui sistem de colectare selectiva si reciclare a deseurilor;
 lipsa unui amplasament pentru depozitarea deseurilor;
 utilizarea necontrolata a ingrasamintelor in agricultura;
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 slaba educatie ecologica a populatiei, datorata nivelul scazut al colaborarii dintre
autoritatea de mediu, liderii comunitari, ONG-uri si institutii de invatamant.
B. Obiectiv strategic
 imbunatatirea calitatii mediului, protectia mediului si cresterea standardului de
viata in zona GAL Valea Ampoiului Valea Muresului;
 protectia padurilor, imbunatatirea implementarii regimului silvic de exploatare.
C. Directii de dezvoltare
 infiintarea unui deponeu ecologic pentru colectarea deseurilor menajere si
industriale si introducerea unui sistem de reciclare a deseurilor;
 extinderea zonelor impadurite cu rol de protectie, inclusiv de valorificare a
materialului lemons provenit din plantatii cu crestere rapida;
 regularizari de vai si terenuri expuse torentilor si alunecarilor de terenuri, inclusiv
intretineri de santuri si rigole;
 extinderea spatiilor verzi prin infiintarea de parcuri, alei inierbate squaruri si
plantari de arbori, arbusti si plante ornamentale (trandafiri, iedera etc.);
 asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor in cazul producerii de diferite
dezastre prin dotarea corespunzatoare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta;




realizarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute de planurile de amenajare silvică, sau strâns
legate de acestea şi care contribuie la creşterea valorii economice a pădurilor şi pentru
investiţii în echipament de recoltare a produselor lemnoase.
Producerea de puieţi forestieri în pepinierele silvice în condiţiile în care pepiniera face
parte din exploataţia forestieră

 cresterea nivelului de implicare a comunitatii in rezolvarea problemelor de mediu
prin promovarea legislatiei de mediu;
 sustinerea industriilor verzi, nepoluante, regenerabile de tip:
- energie termica prin folosirea panourilor solare, centralelor de rumegus sau
biogaz;
- energie electrica prin folosirea celulelor fotovoltaice sau centrale
hidroelectrice de putere mica si valorificare a fortei eoliene;
- organizarea de actiuni educative in spiritul protectiei mediului.

DOMENIUL CHEIE NR. 4 – DEZVOLTARE COMUNITARA SI A
RESURSELOR UMANE
4.1. SERVICII DE SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
4.2. SISTEMULUI EDUCATIONAL, CULTURA SI SPORT
Probleme strategice
 lipsa cadrelor de specialitate in domeniul medico-sanitar si a facilitatilor acordate
acestora;
 educatia sanitara si actiuni de preventie insuficiente;
 dificultati in accesul la medicamente compensate;
 servicii de urgenta neadecvate;
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 incapacitatea administratiei publice locale de a face fata tuturor nevoilor sociale
din comunitate;
 lipsa serviciilor permanente de specialitate si a serviciilor de urgenta;
 oferta de servicii sociale, insuficienta;
 dotarea unitatilor scolare insuficienta pentru un invatamant modern;
 inexistenta Parteneriatului local pentru scoala – parinti, biserici, scoli, societatea
civila – pentru progresul scolar al elevilor;
 lipsa unor conditii adecvate pentru recreere si activitati sportive;
 lipsa activitatilor culturale din initiativa proprie.
B. Obiective strategice
 promovarea de parteneriate la nivelul comunitatilor locale si intercomunale, cu
ONG-uri si alte forme ale societatii civile (parohii, mas-media, etc.) pentru
cresterea capitalului social la nivelul comunitatlor
 dezvoltarea politicilor sociale in vederea imbunatatirii starii de sanatate si calitatii
vietii comunitatii locale;
 consolidarea si dezvoltarea calitativa a actului educativ – catalizator al dezvoltarii;
 consolidarea si dezvoltarea calitativa a actului cultural;
 punerea in valoare a resurselor istorice si culturale locale;
 cresterea contributiei turismului la dezvoltarea zonei, respectand principiile
dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;
 dezvoltarea activitatilor sportive in contextul ridicarii gradului de sanatate si
confort social a cetatenilor.

C. Directii de dezvoltare
 asistenta pentru infiintarea de cabinete/puncte medicale si puncte farmaceutice in
toate localitatile comunei;
 sprijin si facilitati pentru cadrele medicale si de asistenta sociala care-si stabilesc
domiciliul in comunitate;
 sustinerea unor programe educative in domeniul sanatatii si igienei, pentru
populatia de varsta scolara;
 dezvoltarea de programe sociale pentru populatia de etnie roma
 sprijinirea prin parteneriate a organizatiilor neguvernamentale cu caracter nonprofit care activeaza in domeniul social;
 identificarea persoanelor cu venituri sub limita subzistentei, fara posibilitati
materiale si cuprinderea acestora in programe locale de asistenta sociala;
 prioritate acordata investitiilor in repararea si modernizarea spatiilor de invatamant
prescolar, primar si gimnazial, inclusiv dotarea acestora cu tehnici de calcul si
acces internet;
 sprijinirea si facilitati pentru cadrele didactice care-si stabilesc domiciliul in
localitate;
 implicarea copiilor si a tinerilor in activitatile comunitare, prin organizarea de
actiuni specifice si in principal cele legate de calitatea Romaniei de stat integrat in
Uniunea Europeana;
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 crearea unei legaturi sistemice si eficace a scolilor cu comunitatea economica si
comunitatea locala prin parteneriate sociale;
 revitalizarea traditiilor;
 permanentizarea actiunilor culturale specifice comunei;
 identificarea si promovarea unor noi actiuni culturale cu specific local (obiceiuri
pastorale, sezatori, nunti , etc.);
 valorizarea caminului cultural;
 reluarea si valorificarea contactelor cu „fii ai satului” in scopul promovarii
comunei pe plan regional, national si international;
 sprijinirea cetatenilor de etnie rroma in organizarea de actiuni culturale specifice
etniei;
 sustinerea activitatilor sportive si de agrement la nivelul comunei si in sistem
competitional;
 stimularea organizarii de competitii sportive scolare la nivelul comunei cu
implicarea sponsorilor locali;
 promovarea investitorilor interesati in dezvoltarea bazelor sportive si a zonelor de
agreement;
 sprijinirea formelor asociative care au ca obiect sustinerea activitatilor sportive.
DOMENIUL CHEIE NR. 5 – ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
A. Probleme strategice
 formarea insuficienta a personalului;
 lipsa unor birouri de reprezentare in localitatile componente care genereaza o
circulatie lenta a fluxurilor informationale intre nivelul central si local.
 constrangeri legale si formale, existenta unui numar crescut de proceduri ce
incadreaza operatiile, autonomie scazuta a managerilor in luarea deciziei;
 volumul mare de munca nu este intotdeauna proportional cu numarul de personal;
 lipsa unui sistem de evaluare prin indicatori de performanta stabiliti si asumati;
B. Obiectiv strategic
 cresterea capacitatii administratiei publice locale pentru asumarea unui rol
proactiv in dezvoltarea durabila a localitatii, prin:
 profesionalizarea resurselor umane prin formare profesionala continua;
 promovarea transparentei administratiei publice locale si a informarii
cetatenilor;
 certificarea standardizarii procedurilor administrative;
 promovarea imaginii institutiei;
 dezvoltarea parteneriatelor si a proiectelor de infratire institutionala.
C. Directii de dezvoltare
 adoptarea si implementarea de programe de pregatire a functionarilor publici
pentru furnizarea catre cetateni a unor servicii de calitate;
 conceperea unor politici si proceduri detaliate pentru asigurarea unor servicii
certificate prin sisteme autorizate (ISO);
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 implementarea unui sistem informatizat de inregistrare si colectare a taxelor si
impozitelor locale
 dezvoltarea in cadrul GAL Valea Ampoiului Valea Muresului a unui birou si
personal pregatit pentru consultanta si asistenta orientata pentru accesarea
programelor de finantare destinate spatiului rural;
 infiintarea de centre de informare a cetatenilor si/sau birouri de relatii publice ale
Primariei la nivelul fiecarei localitati componente apartinatoare;
 crearea de comitete cetatenesti consultative permanente si reprezentative la nivelul
fiecarei localitati apartinatoare;
 arondarea unei anumite zone/localitati din comuna fiecarui consilier local, de care
acesta sa raspunda si sa o reprezinte in relatia cu autoritatile publice;
 incurajarea parteneriatelor strategice de tip: public – public, public – privat si
internationale;
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PARTEA A – IV – A: MĂSURA
A fost elaborat planul de dezvoltare locala, care cuprinde priorităţile, obiectivele acestora
şi măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
Pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile Regulamentului
Consiliului nr. 1698/2005 s-a respectat intensitatea ajutorului prevăzută pentru măsura
respectivă.
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
Masurile 41 si 421, prin intermediul carora, se implementeaza strategiile de dezvoltare
locala de catre GAL, în teritoriile selectate, ofera posibilitatea atingerii obiectivelor
axelor 1, 2 si 3 din FEADR, în concordanta cu strategia elaborata la nivel local, ce se va
materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri sau
parteneriate.
- Masura 431, divizata în doua sub-masuri, respectiv:
- Sub-masura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea
strategiilor de dezvoltare locale si pregatirea Planului de Dezvoltare Locala în vederea
participarii la selectia GAL-urilor;
- Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de
functionare, animare si dobândirea de competente.
Masura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale
Obiective operationale
a) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii
competitivitatii sectoarelor agricol si forestier,
b) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea imbunatatirii
mediului si a spatiului rural,
c) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii calitatii
vietii si diversificarii activitatilor economice din spatiul rural.
d) incurajarea actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi,
introducerea si dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piata, modernizarea
activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.).

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare
Obiectiv operational - Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de
cooperare
Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de cooperare transnationala (intre
România si alte state membre sau nu) si inter-teritoriala (in cadrul României) intre GALuri si alte grupuri/parteneriate. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea
unui GAL coordonator.
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Principalele categorii de cheltuieli eligibile:
- cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice,
intâlniri,
seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente
- cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune
- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire
Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienta neconcretizat intr-o actiune
comuna (intrucât se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurala).
Masura 431 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de
competente si animarea teritoriului
Obiective
Masura urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare
locala prin:
a) Constructie institutionala la nivel local;
b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii
Grupurilor de Actiune Locala;
c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si
implementarii strategiilor de dezvoltare locala;
d) Animarea teritoriului.

Sub-masura 431.2 - Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului
a) Activitatile necesare functionarii GAL;
b) Instruirea managerilor/animatorilor implicati in implementarea strategiei de dezvoltare
locala;
c) Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promotionale destinate
informarii si promovarii strategiei locale in spatiul rural precum si prin alte metode
specifice fiecarui teritoriu.
Beneficiari – Grupuri de Actiune Locala
Cheltuieli eligibile:
I. cheltuieli de personal
- salarii pentru personalul GAL
- deplasari in tara si strainatate necesare imbunatatirii cunostintelor
II. cheltuieli materiale si servicii
- intretinere si gospodarire (pentru inchirierea locatiilor/sediilor);
- materiale si prestari servicii cu caracter functional (cheltuieli cu materiale consumabile
si servicii - telefon, caldura, lumina, etc.);
- achizitionarea de echipamente (hard, soft, etc.);
- reparatii curente;
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- instruirea membrilor/managerilor/animatorilor din cadrul GAL pentru elaborarea si
implementarea proiectelor care corespund strategiei de dezvoltare rurala – managementul
proiectului, pentru managementul GAL, pentru efectuarea activitatilor de animare pe
teritoriul GAL;
- informare si promovare a strategiei, metode de implementare a acesteia.
III. cheltuieli de capital
- achizitionarea de mijloace fixe (autoturisme, mobilier, aparatura birou).
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia sau constructia de cladiri, precum si
achizitionarea de teren.
Proiectele preconizate, in acord cu obiectivele strategice fixate ca urmare a analizelor
si consultarii de pe teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului se pot grupa in
cadrul masurilor finantate prin AXA IV LEADER, in concordanta cu masurile din
AXELE I-III ale PNDR, ceea ce rezulta in tabelele de mai jos.
Se are in vedere promovarea acelor proiecte care pot fi incadrate in doua masuri
ale PNDR, cum ar fi proiecte in parteneriat public- privat de realizare a unor investitii de
infrastructura pe domeniul public (drumuri, aductiune de apa, canalizare) pe masura 125
sau 322, in parteneriat cu un proiect turistic privat (pensiune) pe masura 313. De
asemenea se vor sustine acele proiecte care asigura beneficii de marketing si branding
pentru firmele si initiativele publice si private de pe eritoriul GAL, prin implementarea de
proiecte cu o componenta substantiala de promovare locala, prin valorificarea
patrimoniului geografic, de mediu, cultural, istoric al zonei.
O atentie speciala se va acorda proiectelor de dezvoltare rurala propusa de
beneficiarii masurii 141 din PNDR, pentru ridicarea statutului fermelor de
semisubzistenta la nivelul unor IMM-uri in domeniul agricol, prin accesarea masurii 121
din PNDR sau/si prin acordarea de consultanta, consiliere si programe de formare
profesionala.
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Anexa nr. 2
Măsura M 111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 formarea profesionala continua in special pentru meserii legate de dezvoltarea sectorului agroindustrial
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
1. Oferirea de programele de formare profesională din domeniile agricol, silvic şi alimentar
2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes,
evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau
pentru acţiuni de schimb deexperienţă etc.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici: Privaţi: beneficiari ai masurii 141, fermieri, asociatii agricole, composesorate, ocoale silvice, firme de prelucrare primara a produselor
agricole
Evaluarea numărului: 150 persoane
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale : onorarii experti, inchirieri spatii, imprimari materiale informative, etc.
Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie
de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării
cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi
inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate’ etc. Acţiuni de informare şi
difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.
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Măsura M 143 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Scopul măsurii este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de consiliere şi consultanţă învederea restructurării şi îmbunătăţirii performanţelor
generale ale activităţii acestora.Consilierea va contribui la diseminarea şi înţelegerea practică a aplicării şi respectării bunelorpractici agricole şi de
mediu, asigurând condiţiile de protejare a mediului înconjurător şi utilizareaunor practici agricole prietenoase cu mediul. De asemenea, consilierea va
contribui şi laelaborarea planurilor de afaceri necesare pentru accesarea fondurilor în vederea stabilirii tinerilorfermieri în mediul rural şi pentru
fermele de semi-subzistenţă.Consultanţa va contribui la buna informare a agricultorilor pentru modernizarea fermelor,reorientarea calitativă a
producţiei, diversificarea fermelor, aplicarea practicilor de producţiecompatibile cu conservarea şi promovarea peisajului, pentru protejarea mediului,
respectareastandardelor de igienă şi bunăstare animală şi pentru dobândirea aptitudinilor manageriale
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, Privaţi, asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii,:
Evaluarea numărului:150
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile : salarii, onorarii consultanti, documentatie,
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Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 sustinerea activitatilor din domeniul agricol
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul “Tipuri de investiţii”;
c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;
e) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi
culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea
directă a acestora.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : fermieri, beneficiari ai masurii 121
Evaluarea numărului: 6-8 ferme
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- construcţii;
-masini, instalatii si echipamente agricole
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Anexa nr. 2
MăsuraM122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 protectia padurilor, imbunatatirea implementarii regimului silvic de exploatare.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Prin această măsură se sprijină investiţiile în pădurile care se supun regimului silvic şi pentru care s-au elaborat planuri de amenajare silvică, potrivit
legislaţiei naţionale şi care sunt obligatorii. Sprijinul se va acorda proprietăţilor forestiere pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute de
planurile de amenajare silvică, sau strâns legate de acestea şi care contribuie la creşterea valorii economice a pădurilor şi pentru investiţii în echipament
de recoltare a produselor lemnoase. Producerea de puieţi forestieri în pepinierele silvice este de asemenea sprijinită prin această măsură numai în
condiţiile în care pepiniera face parte din exploataţia forestieră şi este situată în pădure.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : consilii locale
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : composesorate, ocoale silvice private
Evaluarea numărului: 6-8
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
- salarii;
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- construcţii; amenajari silvice, pepiniere, etc
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Măsura M123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 sustinerea activitatilor din domeniul agricol
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Realizarea de investiţii în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole pentru:
a) Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii;
b) Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
c) Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de piaţă;
e) Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare;
f) Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar;
g) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică;
h) Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă.
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor forestiere
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : firme de prelucrare produse agricole
Evaluarea numărului: 2-3 firme
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile : - construcţii;echipamente industriale, masini, utilaje, etc.
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Anexa nr. 2
Măsura M125. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 Imbunatatirea infrastructurii rutiere, a drumurilor comunale, vicinale, aferente exploatatiilor agricole si silvice
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a exploataţiilor agricole;
b. modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor existente de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare;
c. lucrări de corectarea torenţilor situate în fondul funciar agricol.
d. construirea, extinderea şi modernizarea drumurilor forestiere;
e. lucrări de corectarea torenţilor situate în pădure.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : composesorate, ocoale silvice private
Evaluarea numărului: 4-5 proiecte
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
-studii de impact, studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
- construcţii; amenajari
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Măsura M 221 Prima împădurire a terenurilor agricole
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 sustinerea activitatilor din domeniul agricol si silvic
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Scopul acestei măsuri este de a creşte suprafaţa pădurilor la nivel naţional prin împădurirea de terenuri agricole. Această măsură are un caracter
compensatoriu.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) :proprietari de terenuri agricole
Evaluarea numărului:
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- lucrari de impadurire
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Anexa nr. 2
Măsura M 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării microîntreprinderilor atât nou create cât şi existente.
i. Investiţii în activităţi non-agricole productive
ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local
(prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
iii.
Servicii pentru populaţia rurală
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : IMM, PFA
Evaluarea numărului:11
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
-sofware
- salarii;
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
- construcţii;instalatii, masini si utilaje, dotari
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Anexa nr. 2
Măsura M 313. Încurajarea activităţilor turistice
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 cresterea contributiei turismului la dezvoltarea zonei, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Sprijinul prin acesta măsură vizează investiţii în spaţiul rural:
a) Investiţii în infrastructura de primire turistică;
b) Investiţii în activităţi recreaţionale;
c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.;
d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) :intreprinderi mici si mijocii, PFA, ONG
Evaluarea numărului:11 proiecte
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
- documentatii
- salarii;
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
- construcţii; amenajari turistice, marcajeturistice, etc.

Anexa nr. 2
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Măsura M 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 imbunatatirea infrastructurii rutiere, a drumurilor comunale, vicinale, si a celor aferente exploatatiilor agricole si silvice
 dezvoltarea utilitatilor publice
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru:
a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală;
c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) :
Evaluarea numărului: 14 proiecte
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- construcţii;
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Sinteza obiective si masuri cu alocarea finaciara

AXA 4 LIDER - Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare

AXA Obiective
generale
Promovarea
potenţialului
endogen al
teritoriilor

Obiective specifice

Masuri

Participarea membrilor
comunităţilor rurale la procesul de
dezvoltare locală şi încurajarea
acţiunilor inovative prin
implementarea strategiilor de
dezvoltare locală (Măsura 41)

Măsura 411. Creşterea competitivităţii
sectoarelor agricol şi forestier
Măsura 412. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului
rural
Măsura 413. Calitatea vieţii şi diversificarea
economiei rurale
Total masura 41

Publica

Îmbunătăţirea
Stimularea formării de
guvernanţei locale parteneriate, pregătirea şi
asigurarea implementării
strategiilor de dezvoltare locală

Privata

Total

940000

690000

1630000

250000

15000

265000

1078000

50000

1128000

2268000

755000

3023000

68500

11500

80000

Măsura 431. Functionarea GAL-urilor,
dobandirea de competente si animarea teritoriului:

520000

0

520000

Sub-măsura 431.2 Funcţionarea Grupurilor de
Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului

520000

0

520000

Componenta a - Funcţionarea GAL (max. 16%)

405.000

0

405000

Componenta b - Instruire şi animarea teritoriului
după selecţia GAL (min.4%)

115000

0

115000

2856500

766500

3623000

Încurajarea actorilor de la nivel
Măsura 421. Implementarea proiectelor de
local de a lucra împreună cu
cooperare
reprezentanţii altor comunităţi din
interiorul sau exteriorul ţării

TOTAL AXA 4 - LEADER

Alocari financiare <EURO>
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1

2

Cursuri de formare Fermieri (preponderent
Submasura 411.1 crescatori de animale)
Formare profesionala profesionala si
consiliere
individuali sau in asociere,
si consiliere

Submasura 411.2 Infrastructura de
acces, crestere
animale, procesare
primara, turism si
protectia naturii

profesionala si
dezvoltarea
afacerilor
Drum vicinal si/sau
forestier si
amenajari pentru
crescut animale si
procesare primara,
turism rural si/sau
protectia naturii.

firme sau asociatii de turism,
firme sau asociatii de
protectia naturii
CL,fermieri (preponderent
crescatori de animale)
individuali sau in asociere,
firme sau asociatii de turism,
composesorate si ocoale
silvice, firme sau asociatii de
protectia naturii

2

30000

60000

60000

60000 Cuprinde elemente
din masurile111,114
si 143

11

80000

880000

25000

400000 Cuprinde elemente
din masurile125,121,
122, 123 si 313

TOTAL
Nr. crt.

1

Măsura 412.
Îmbunătăţirea
mediului şi a spaţiului
rural
Submasura 412.1 Protectia si regenerare
terenuri agricole si
silvice in zone
defavorizate si situri
Natura 2000

TOTAL

940000
DESCRIERE
SUCCINTA

Amenajare torenti si
aparare maluri,
intretinere pajisti si
inpaduriri terenuri
degradate si pentru
perdele de protectie

BENEFICIARI

CL,utilizatori de terenuri
agricole si silvice in zone
defavorizate si situri Natura
2000

Nr.
proiecte

5

Alocare Valoare Valoare Valoare
medie <EURO> minima
maxima
<EURO>
<EURO> <EURO>
50000

250000

5000

OBSERVATII

100000 Cuprinde elemente
din masurile 122,
125, 221 si 223

250000
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Măsura 413. Calitatea
Nr. crt. vieţii şi diversificarea DESCRIERE SUCCINTA
economiei rurale

1

2

2

TOTAL

Submasura 413.1 Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rurale

Investitii in drumuri comunale si
strazi, alimentare cu apa si canalizare,
cladiri edilitare (primarii, scoli,
dispensare camine culturale,…) si
servicii sociale, piete si tirguri, parcuri
si alte locuri de sport si agrement,
conservare monumente ale naturii,
situri arheologice, monumente
aritecturale si traditionale specifice,
infrastructura de turism si valorificare
a potentialului natural si arhitectonic
local.

Alocare
Nr.
Valoare
BENEFICIARI
medie
proiecte
<EURO>
<EURO>

Sustinerea evenimentelor culturale
traditionale, activitatilor de marketing
si promovare a serviciilor si
produselor traditionale locale si a
competitiilor sportive specifice zonei

Valoare
maxima
<EURO>

11

CL,utilizatori
de terenuri
agricole si
silvice in zone
defavorizate si
situri Natura
2000

OBS

Cuprinde elemente din
masurile 313 si 322

CL,ONG-uri,
persoane fizice
si juridice,
proprietari de
situri

Submasura 413.2 Investitii in servicii si producere de
Persoane fizice
Dezvoltarea economiei bunuri (agroturism, servicii specifice si juridice
nonagricole locale
diverse-intretinere masini, producerea
de produse artizanale specifice si
bunuri de larg consum,…..
Submasura 413.3 Promovarea
activitatilor culturale
traditionale, turistice
si sportive locale.

Valoare
minima
<EURO>

75000

825000

5000

400000

Cuprinde elemente din
masurile 312 si 313
11

15000

165000

1000

20000

Cuprinde elemente din
masura 313
11

8000

88000

500

10000

1078000
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1

Submasura 421.1 Cooperare cu GAL din
judetele Alba si Hunedoara
pentru marketing si
promovare

Realizare unui CL,ONG-uri,
centru de
persoane fizice si
promovare in
juridice,
zona Alba Iulia

2

22500

45000

20000

50000 cooperare
intraregionala si
actiuni de
marketing pentru
produse traditionale

Submasura 421.2 -Cooperare Sustinere
CL,ONG-uri,
internationala pentru
participare la o persoane fizice si
marketing si promovare
retea de
juridice,
promovare si
marketing
TOTAL

1

23500

23500

10000

40000 cooperare
internationala cu
implementare de
know-how din
sudul Germaniei

2

Sub-măsura 431.2
Funcţionarea Grupurilor de
Acţiune Locală, dobândirea
de competenţe şi animarea
teritoriului
1 Componenta a Funcţionarea GAL (16%)
2 Componenta b - Instruire şi
animarea teritoriului după
selecţia GAL (4%)
TOTAL

Nr. crt.

DESCRIERE
SUCCINTA

Functionare
GAL 5 ani
Instruire
membri
executiv GAL

68500

BENEFICIARI

Nr. ani

Alocare Valoare
Valoare
Valoare
medie <EURO> minima
maxima
<EURO>
<EURO> <EURO>

Membri executiv
GAL
Membri executiv
GAL

5

81.000

405.000

75000

160000

5

23.000

115.000

10000

40000

OBS

520000
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Anexa nr. 3 - Planul de finanţare

Numele teritoriului :
Data întocmirii planului :

GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA MURESULUI
12.11.2010
Sume în €
Ponderea măsurii în
planul de finanţare

Contribuţii publice
Contribuţii naţionale

Cost total

Denumirea măsurii
% din
costul total

% de
contribuţie
FEADR

Contribuţii private

FEADER
Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

1. M 411 Cresterea
competitivitatii sectoarelor
agricol si forestier

43%

60%

1.560.000 €

100%

940.000 €

60%

0€

0%

620.000 €

40%

2.M 412 Imbunatatirea
mediului si a spatiului rural

7%

94%

265.000 €

100%

250.000 €

94%

0€

0%

15.000 €

6%

31%

96%

1.128.000 €

100%

1.078.000 €

96%

0€

0%

50.000 €

4%

2%

86%

80.000 €

100%

68.500 €

86%

0€

0%

11.500 €

14%

16%

89%

582.500 €

100%

520.000 €

89%

0€

0%

62.500 €

11%

100%

79%

3.615.500 €

100%

2.856.500 €

79%

0€

0%

759.000 €

21%

3. M 413 Calitatea vietii si
diversificarea economiei rurale
4. M 421 Implementarea
proiectelor de cooperare
5. M 431 Functionarea GAL,
dobandirea de competente si
animarea teritoriului
TOTAL
Zone de calcul automat
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Strategia de dezvoltare locala
PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL
V.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală
Activitatea
1 . Activitatile de informare au fost incepute din luna ianuarie de catre cei 2 consultanti
Coriolan Baciu si Ramona Puiulet si consultantul coordonator Vasile Moisa, fiecare in 3 sau
4 comune si orase, cu ajutorul grupurilor de lucru formate din 4-6 persoane in fiecare
localitate. Acestia au distribuit materialele informative individual, la diverse evenimente si
la intalniri de informare – promovare si animare cu diverse persoane din localitati. Incepand
cu luna iunie 2010 s-a implicat in procesul de constituire GAL si Constantin Barsan in
calitate de administrator public al comunei Sibot.
2. Activitatile de mobilizarea si sensibilizare a actorilor locali (continuarera activitatilor de
informare) au fost realizate de consultanti, impreuna cu grupurile de lucru si au urmarit in
prima faza extinderea parteneriatului, atat ca teritoriu, cat mai ales ca numar si diversitate a
partenerilor din teritoriu. Au participat la cursurile de informare GAL primarul comunei
Sibot, Tomus Ilie si d-na Oana Marinela.
3.Documentarea pentru prezentarea sintetica a teritoriului prin situarea acestuia in
contextul in care se afla si intr-un ansamblu mai larg, cu o descriere generala a
caracteristicilor geografice, fizice si de relief;
4.Consultarea comunitatilor din teritoriu prin chestionare aplicate cu un pas constant in
fiecare comunitate si 2-5 focus –grupuri in fiecare localitate pentru a afla problemele cu
care se confrunta comunitatile au fost realizate de catre consultanti;
5.Dupa centralizarea chestionarelor si datelor culese si realizarea studiului de amenajare a
teritoriului s-a procedat la realizarea unui seminar in fiecare localitate in care un grup
reprezentativ (ales prin nominalizarile din chestionare) a realizat analiza SWOT, finalizand
astfel analiza diagnostic (prezentarea teritoriului si analiza SWOT). Acest lucru a permis
stabilirea in cadrul seminarului a prioritatilor si obiectivelor in legatura cu proiectele de
dezvoltare rurala a localitatilor.
6.Centralizarea analizelor diagnostic, a prioritatilor si obiectivelor la nivelul teritoriului
GAL si stabilirea masurilor cu sprijinul expertului LEADER, rezultand un proiect de
strategie de dezvoltare locala ( SDL) a GAL
7.Proiectul de strategie de dezvoltare locala a GAL a fost supus unei dezbateri largi in
comunitati de catre consultanti cu sprijinul grupurilor de lucru si cu ocazia unui seminar in
fiecare localitate, in care grupul reprezentativ ales prin nominalizarile din chestionare, a
realizat o analiza a proiectului de strategie.
8.Proiectul de strategie de dezvoltare locala a GAL la care se adauga observatiile din
dezbaterea publica a fost supus aprobarii Adunarii Generale a Membrilor GAL iar pana la
sfarsitul lunii septembrie 2010 s-a redactat si s-a tiparit brosura cu prezentarea Strategiei de
Dezvoltare Locala a GAL
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V.2 Prezentarea parteneriatului decizional
V.2.1 Descrierea partenerilor

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

PARTENERI PUBLICI
Denumirea sau numele şi prenumele
Reprezentată de
ORAŞUL ZLATNA
PONORAN SILVIU
COMUNA ALMASU MARE
ZAHARIA ARON
COMUNA METES
URSALES TRAIAN NICOLAE
COMUNA CERU BACAINTI
TRIF IOAN
COMUNA SIBOT
TOMUS ILIE
COMUNA BLANDIANA
GHERMAN NICOLAE
COMUNA VINTU DE JOS
DANCIU ALEXANDRU
COMUNA SASCIORI
MORAR NICOLAE FLORIN
COMUNA PIANU
CARUT MIHAI
COMUNA SALISTEA
STANILA AUREL EMIL
COMUNA ROMOS
ARDEAN ELENA TATIANA
PARTENERI PRIVAŢI
Denumirea sau numele şi prenumele
Reprezentată de

PFA MATEI EUGENIA VIORICA Sibot
SC ALITEND SRL Blandiana
PFA OANA MARINELA Sibot
SC MATEI SRL Sibot
SC MONTANA AMPOITA SRL Metes
Composesoratul „VALEA MARE” Presaca
Ampoiului, Metes
7 PFA GAVRILA NICOLAE TRAIAN Metes
8 SC DORA SRL Almasu Mare
9 SC MARC GHEORGHE SNC Almasu Mare

10 SC LAUREAN SRL Almasu Mare
11 SC TRASCAU TURISM SRL Zlatna
12 Composesoratul urbarial „AMPELLUM” Zlatna
13 Regia autonoma locala „Ocolul Silvic Valea
Pianului” RA, Pianu

MATEI EUGENIA VIORICA
TENDEA CAMELIA
OANA MARINELA
MATEI ANCUTA MARIA
SCHORK FLORINA
ROMAN CONSTANTIN
GAVRILA NICOLAE
TRAIAN
SDIRA MIRCEA VIOREL
MARC GHEORGHE
MARC LAUREAN
NICOLAE
PUIULET ADRIAN
PASCULET NICODIM
SAVA IOAN GHEORGHE
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14 SC MILONIS&DANIS SRL Sasciori
15 SC MARTINI PAN SRL Sasciori
16 Grupul de producatori SC MURESUL CEREALE
SRL Vintu de Jos
ONG-uri
Nr. Denumirea sau numele şi prenumele
crt.
1 Asociatia pentru Ecologie si Turism „NASAPISTE”
Cugir
2 Asociatia pentru integrarea rromilor Sibot
3 Asociatia „CAPRIROM ALBA” Metes
4 Asociatia „MIORITA” Poiana Ampoiului, Metes
5 Biroul de Consiliere pentru Cetateni Cugir
6 Asociatia de Turism Montan „CHEILE CIBULUI”,
Almasu Mare

DAN ANA
MARTIN EMILIA
NEMES NICOLAE
Reprezentată de
BARSAN CONSTANTIN
MIHAIU STEFAN
MARGINEAN IOAN
HARAGUS NICOLAE
BARSAN DANIELA
ONC SABIN
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V.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului
GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului urmeaza a se constitui si functiona ca un
parteneriat public – privat dupa un proiect de statut al carui continut il prezentam mai
jos:
Statutul Grupului de Actiune Locala Valea Ampoiului - Valea Muresului
Proiect
ART. 1
(1) Grupul de Actiune Locala din zona vailor Ampoiului si Muresului, prescurtat GAL
VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI, parteneriat de tip public-privat definit in
conformitate cu capitolul 5.3.4. “Implementarea Axei LEADER” din Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, materializat printr-o asociere în conformitate cu
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si
completările ulterioare, va functiona, incepind cu data inscriere in registrul asociatiilor si
fundatiilor conform hotaririi judecatoresti de inscriere, in conformitate cu ordonata mai
sus mentionata, actul de constituire si prezentul statut.
(2) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este persoana juridica de drept
privat, fara scop patrimonial.
(3) Sediul GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este in comuna Sibot, str.
Principala, nr. 36, jud. Alba.
(4) Patrimoniul iniţial al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este de
minim 600 lei si se constitue prin aportul membrilor fondatori.
(5) Durata de functionare a GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este
nelimitata.
(6) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI are sigla proprie.
ART. 2
(1) Scopul GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este dezvoltarea durabila
a comunitatilor din zona vailor Ampoi si Mures si adiacenta acesteia, zona numita
incontinuare “teritoriul parteneriatului” .
(2) Prin aceasta intelegem realizarea in teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite
prin strategia de dezvoltare locala, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de
actiune ale dezvoltarii durabile si anume lupta impotriva saraciei si a exluderii sociale,
productia de bunuri si servicii durabile si protectia mediului si care vor viza:
 dezvoltarea ecomomica a comunitatilor;
 reconstructia ecologica si conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura
2000;
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restaurarea si conservarea siturilor;
protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunitati;
promovarea valorilor traditionale morale, culturale si de cult;
promovarea principiilor democratiei, ale statului de drept si egalitati de sanse;
dezvoltarea fizica si intelectuala a tinerilor;
promovarea parteneriatelor nationale si internationale.

ART. 3
(1) Membrii GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI cuprind reprezentanţi
din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate in teritoriul parteneriatului ai
sectoarelor:
a) Public:
consilii locale pentru comune si unul sau mai multe orase, cu conditia ca populatia din
aceste oraşe să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori si sa nu depăşeasca 25% din
numărul total de locuitori;
institutii si servicii publice descentralizate (de educatie, servicii sociale, de sănătate,
de mediu.etc.)
b) Privat:
sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);
organizaţii de întreprinzători;
societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (servici privind utilitatile, culturale,
radio, TV, etc.,).
organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii
culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
persoane fizice si grupuri de persoane neînregistrate oficial.
(2) Membrii GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI din sectorul privat vor
reprezenta peste 50% din numarul total al membrilor, urmând ca partea publică să
reprezinte mai puţin de 50%.
(3) Inscrierea ca membru al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI se face
printr-o cerere insotita de urmatoarele documente:
 hotarirea Consiliului Local sau Consiliului Judetean de aderare in cazul administraţie
publică la nivel local respectiv judeţean, decizii ale organelor de conducere ale serviciilor
publice, intreprinderilor comerciale, organizatiilor si ONG-urilor si o simpla adeziune a
persoanelor fizice .
 dovada achitari taxei de inscriere in GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI.
Inscrierea ca membru al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI se va
aproba de Consiliul Director tinind cont de urmatoarele:
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 in cazul consiliilor locale solicitantul sa faca parte din teritoriul parteneriatului si sa
fie vecin cu teritoriu din GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI la acel
moment pentru a se pastra coeziunea teritoriului iar pentru restul solicitantilor sa aiba
responsabilitati in teritoriul parteneriatului;
 in cazul oraselor acceptarea solicitantului sa nu duca la mai mult de 20.000 de
locuitori populaţia din oraşe in cadrul GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI si la depăşirea a 25% din numărul total de locuitori ai GAL VALEA
AMPOIULUI-VALEA MURESULUI;
 in cazul solicitantilor din partea publică, acceptarea lor sa nu duca la cresterea peste
50% a ponderii lor in GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI.
ART. 4
(1) Drepturile membrilor:
a) să aibă acces la informatiile privind programele, proiectele si activitătile desfasurate;
b) să beneficieze de rezultatele programelor, proiectelor si activitătilor desfasurate;
c) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere a GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI;
d) să participe la aprobarea rapoartelor anuale si a exercitiului bugetar anual si
e) să participe la stabilirea bugetului, a programelor, proiectelor si activitătilor asociatiei.
(2) Obligaţiile membrilor:
a) să respecte prezentul Statut;
b) să plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala;
c) să participe la realizarea scopului si obiectivelor GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI;
d) să promoveze principiile GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI;
e) să nu aducă daune materiale sau morale GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI sau membrilor acesteia;
II. Organizarea si functionarea GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI
ART. 5
Organele de conducere si control GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI
sunt:
a) Adunarea Generala a Membrilor GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI,
prescurtat AGM;
b) Consiliul Director GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI, prescurtat
CD;
c) Comisia de Cenzori GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI, prescurtat
CC.

88

ART. 6
(1) AGM este organul de conducere, alcatuit din reprezentantii ai tuturor membrilor.
Reprezentantii membrilor care provin din oraşe si a celor care provin din afara teritoriului
nu vor avea o pondere mai mare de 25% in AGM.
(2) Competenta AGM cuprinde:
a) aprobarea SDL;
b) aprobarea planului de activitati anuale si a bugetului de venituri si cheltuieli
c) aprobarea raportului anual de activitati, a executari bugetului de venituri si cheltuieli si
a bilantului contabil anual;
d) alegerea si revocarea membrilor CD si CC;
e) modificarea statutului;
f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase
dupa lichidare;
g) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
(3) AGM se intruneste cel putin o data pe an, nu mai tirziu de 15 martie. Ea poate fi
convocata in sedinte extraordinare prin decizia CD din initiativa proprie si/sau la
solicitarea a 1/3 din membrii GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI.
Convocarea se va face cu minim 14 zile inainte de data propusa.
(4) Participarea reprezentantilor membrilor la AGM este directa si obligatorie, cu
exceptia cazurilor cand un membru are o motivatie obiectiva de a nu fi reprezentat direct.
In aceasta situatie poate mandata in scris un reprezentant al altui membru activ sa-l
reprezinte. Un reprezentant al unui membru activ nu poate fi mandatat de mai mult de doi
membri care nu pot fi reprezentati direct si este obligat sa respecte mandatul scris
incredintat pentru luarea tuturor deciziilor adunarii.
(5) Materialele propuse spre dezbatere in AGM sunt difuzate spre analiza fiecarui
membru al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI odata cu convocarea
AGM.
(6) AGM se organizeaza si functioneaza dupa urmatoarele reguli:
a) ordinea de zi este propusa de CD si supusa modificarii si aprobarii AGM prin vot
deschis cu majoritate simpla;
b) presedintele CD are rolul de moderator daca AGM nu desemneaza pe altcineva;
c) delibereaza valid si voteaza deschis aplicand regula „dublului cvorum” conform
caruia trebuie să fie prezenţi cel puţin 50% din membri, din care peste 50% să fie din
mediul privat si hotaraste cu majoritate simpla asupra orientarilor GAL VALEA
AMPOIULUI-VALEA MURESULUI si asupra altor puncte din ordinea de zi daca nu
sunt expres stipulate in statut alte modalitasti sau nu decide ea insasi altfel;
d) alege componenta CD si CC prin vot secret cu majoritate simpla;
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e) aproba structura Biroului Executiv si a Comitetului de Selecţie propuse de CD prin
vot deschis cu majoritate simpla ;
f) voteaza deschis si hotaraste dizolvarea si lichidarea GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI cu 2/3 din numarul membrilor.
ART. 7
(1) Reprezentantul unui membru care, intr-o anumita problema supusa hotararii AGM,
este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie
colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la
deliberare si nici la vot.
(2) Reprezentantul unui membru care incalca dispozitiile Art. 7 alin. (1) este raspunzator
de daunele cauzate GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI daca prin votul
sau se obtine majoritatea ceruta pentru aprobarea hotariri care aduce daune. Daunele se
vor recupera de la respectivul reprezentant.
ART. 8
(1) Hotararile luate de AGM, in limitele legii si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si
pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
(2) Hotararile AGM, contrare legii si/sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in
justitie de catre oricare dintre membrii GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au
cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data
cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Solutionarea se face conform legii.

ART. 9
(1) CD este format din 15 membri. Componenta sa este numai din reprezentanti ai
membrilor GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI. Reprezentantii
membrilor care provin din oraşe si a celor care provin dinafara teritoriului nu vor avea o
pondere mai mare de 25% in CD. Reprezentantii membrilor care provin din sectorul
privat vor avea o ponderea de peste 50% in CD. Structura CD cuprinde:
a) Presedinte;
b) Secretar si
c) 13 membri.
(2) CD se formeaza prin alegerea in AGM a celor 15 reprezentanti dupa cum urmeaza:
- din sector public:
3 pentru consiliile locale ale comunelor din teritoriul parteneriatului;
1 pentru consiliile judetene cu competente in teritoriul parteneriatului;
1 pentru consiliile locale ale oraselor din teritoriul parteneriatului;
1 pentru institutiile publice descentralizate cu competente in teritoriul parteneriatului;
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- din sector privat cu profit:
1 pentru sectorului comercial;
1 pentru sectorului financiar;
2 pentru sectorului agricol;
1 pentru societăţilor de furnizare a serviciilor comunitare si
- din sector privat nonprofit:
4 pentru ONG-uri.
(3) Dintre cei 15 reprezentanti desemnati in CD se alege presedintele si secretarul de
catre AGM prin vot direct
(4) CD asigura punerea in executare a hotararilor AGM GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI.
(5) In exercitarea competentei sale, CD:
a) prezinta pentru aprobare AGM proiectul SDL, raportul de activitate pe perioada
anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil amual si
proiectul planului de activitati si bugetului de venituri si cheltuieli;
b) aproba incheierea de acte juridice in numele si pe seama GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de AGM;
f) stabileste schimbarea sediului asociatiei si a adreselor de corespondenta.
(6) CD se intruneste cel putin o data la sase luni si ori de cate ori este convocat de
presedinte sau de cel putin o treime din membrii sai. Hotararile se vor adopta in prezenta
a jumatate plus unu dintre membrii CD si se valideaza cu majoritate simpla a voturilor.
CD va elabora proiecte de regulament intern de functionare si de strategie de dezvoltare
locala.
(7) Pentru administrarea GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI si pentru
aplicarea SDL, CD numeste un Birou Executiv cu respectarea prevederile privind
realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor prevazute de Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata.
Structura Biroului Executiv, prescurtat BE, aprobata de CD, cuprinde cel putin 3
membri:
o director executiv;
o contabil si
o secretar.
In functie de amploarea si complexitatea avtivitatilor GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI, BE mai poate cuprinde, conform organigramei aprobate de CD
si sefi de departament cum ar fi:
o sef departament animare;
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o sef departament evaluare, supervizare si monitorizare;
o sef compartiment protectia mediului;
o sef compartiment coordonare proiecte propii, e.t.c.
(8) BE are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza si administreaza bunurile GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI;
b) deruleaza proiectele si programele GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI;
c) anima si consiliaza potentiali beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locala;
d) evalueaza, supervizeaza si monitorizeaza proiectele de dezvoltare locala si
e) intocmeste pentru sedintele CD GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI
rapoarte privind activitatile si situatia financiara.
(9) Pentru aplicarea SDL, CD numeste Comitetul de Selecţie a proiectelor, numit
prescurtat CS.
(10) BE si CS, structuri executive ale GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI, sunt independente si cu roluri complementare in aplicarea strategiei de
dezvoltare locala. Administratorul GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI
si CS sunt independente si cu roluri complementare in aplicarea strategiei de dezvoltare
locala.
(11) Functionarea in detaliu a BE si a CS se stabilesc in regulamentul de organizare si
functionare a GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI, numit in continuare
ROF, si in SDL aprobate de AGM la propunerea CD.
(12) Pentru buna functionare a unor departamente ale GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI, pentru elaborarea de strategii si studii, se pot infiinta Consilii
Stiintifice Consultative, a caror functionare in detaliu va fi stabilita prin ROF
ART. 10
(1) Controlul financiar intern al asociatiei se exercita de catre Comisia de Cenzori.
(2) In realizarea competentei sale, CC:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul GAL VALEA AMPOIULUIVALEA MURESULUI;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta AGM;
c) poate participa la sedintele CD fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de AGM, conforme
legilor.
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(3) CC este alcatuita din 1-3 membri. Membrii CD, ai BE sau ai Administratorului GAL
VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI si ai CS nu pot fi cenzori.
(4) CC isi poate elabora un regulament intern de functionare supus aprobarii AGM.
ART. 11
Costurile operationala legate de fuctionarea tuturor structurilor de conducere, executive si
control se vor asigura preponderent prin derularea de proiecte.
III. Asocierea
ART. 12
(1) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI se poate asocia cu doua sau mai
multe persoane fizice sau juridice pentru a constitui asociatii informale sau formale, non
profit, fara scop patrimonial.
(2) In cazul asocierii GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI isi pastreaza
propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
(3) In cazul dizolvarii asociatiilor la care participa, bunurile ramase in urma lichidarii
revin GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI in cote proportionale cu
contributia initiala si de pe parcursul functionarii federatiei.
(4) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI va face demersurile necesare
pentru a fi recunoscuta ca asociatie de utilitate publica.
ART. 13
(1) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI poate infiinta societati
comerciale si poate fi asociat sau actionar in societati comerciale. Dividendele obtinute
din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati
comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor GAL
VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI.
(2) GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI poate desfasura activitati
economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul
principal al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI. Veniturile din aceste
activitati se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor GAL VALEA
AMPOIULUI-VALEA MURESULUI.
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IV. Veniturile
ART. 14
(1)Veniturile GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI provin din:
a) contributia la constituirea patrimoniul iniţial al GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA
MURESULUI
b) taxa de inscriere in GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI
c) cotizatiile anuale ale membrilor;
d) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
e) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii;
f) venituri realizate din activitati economice directe;
g) donatii, contributii, sponsorizari sau legate;
h) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
i) alte venituri prevazute de lege si
j) finantari de proiecte de la persoane fizice sau juridice, romane sau straine.
(2) Contributia la constituirea patrimoniul iniţial al
VALEA MURESULUI este de 100 lei.

GAL VALEA AMPOIULUI-

(3) Taxa de inscriere in GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI este de 100
lei.
(4) Cotizatiile anuale ale membrilor se stabilesc in adunarea membrilor fondatori pentru
aprobarea statutului si actului constitutiv pentru primul an si de AGM anuale in fuctie de
proiectul planului de activitati si bugetului de venituri si cheltuieli aprobate.
(5) Contributia la constituirea patrimoniul iniţial, taxa de inscriere si cotizatiile anuale ale
membrilor GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI se vor folosi
preponderent pentru sustinerea derularii proiectelor proprii de finantare si ale membrilor
GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI daca acestea asigura functionarea
lui si/sau realizarea si implementarea SDL. Aceste sume asigura, pentru cei mentionati
mai sus, finantarea proiectelor pina la recuperarea cheltuielilor conform contractelor de
finatare si poate acoperi contributia propie la finantarea proiectelor si cheltuielile
neeligibile in cuantumuri aprobate de CD sau AGM, in fuctie de marimea contributiei
necesare, regula stabilito prin ROF. Contributia propie si cheltuielile neeligibile pentru
beneficiari, persoane fizice sau juridice, in cazul proiectelor generatoare de profit se va
acoperi de beneficiari in totalitate sau proportional cu valoarea finatari componentei
generatoare de venit in cazul unor proiecte complexe cu rezultate de interes public
nomprofit si cu rezultate de interes privat cu profit.
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VI Dizolvarea si lichidarea
ART. 15
Dizolvarea si lichidarea GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI se face in
conformitate cu legea si prezentul statut.
ART. 16
In cazul dizolvarii, bunurile GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI vor fi
transmise catre asociatii neguvernamentale din din teritoriul parteneriatului GAL
VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI, numite prin hotarirea AGM GAL
VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI luata prin vot deschis si cu minim 2/3 din
numarul membrilor.

O importanta deosebita in functionarea GAL o reprezinta Comitetul de selectare a
proiectelor.
Modul de stabilire şi de funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor. Comitetul
de selectare va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor
care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali,
precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din
parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca
responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale,
furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25%. Dacă unul din
proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această
situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea
comitetului respectiv.
Comitetul de selectie va fi nominalizat in acord cu prevederile statutului la prima
adunare generala de constituire a GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI

III.3.1 Resurse umane
La nivelul GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA MURESULUI se vor desfăşura
următoarele activităţi :
a) informare – comunicare;
b) apel pentru proiecte;
c) sprijinirea depunătorilor de proiecte;
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d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
e) monitorizarea proiectelor.
Pentru fiecare angajat si colaborator al GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA
MURESULUI se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse toate activitatile la
care care participa si atributiile lor in cadrul acestor activitati.
Prezentam anexat CV-ul si documentele care atesta pregatirea in materiea d-lui
Barsan Constantin, precum si diplomele de participare la sesiunile de instruire LEADER
pentru Ilie Tomus si Marinela Oana.
Prezentam si CV-ul si documentele de studii ale d-lui Baciu Grigore Coriolan, si a
d-nei Ramona Puiulet, care au calitatea de experti externi in cadrul parteneriatului GAL
III.3.2 Descrierea resurselor materiale
Se va inchiria un spatiu de functionare pentru 8 persoane(4 permanente si 4
colaboratori) echipat cu birouri,scaune, biblioteca, calculatoare. Este de asemenea nevoie
de o masina pentru deplasarea la beneficiari.
Spatiul necesar a fost deja identificat in comuna Sibot, str. Principala, nr.36, intr-o
cladire a carei amenajare este finalizata si care este in proprietatea comunei Sibot.
Exista si posibilitatea de a deschide un punct de lucru
III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului
Venituri :
- Cotizatii membri
- Alocare masura
- Alte finantari(proiecte derulate)
TOTAL
Cheltuieli :
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.
TOTAL

Suma
<EURO>
4500
81000
8000
93500
61000
17000
3000
4000

1500
5000
2000
93500
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III.4 Implementarea proiectelor 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;
In cadrul implementari se va respecta urmatoarea distributie a sarcinilor:
Sarcină

GAL

Informare

X

Sprijinirea elaborării proiectelor

X

Lansarea apelului pentru proiecte

X

Selectarea proiectelor

X

Controlul administrativ al
dosarelor
Decizie

Agenţia de Plăţi

X

X

X

X

X

Notificarea către beneficiar
Monitorizare

DADR

X

X

Plată

X

Control
Arhivare

X

X

X

Pentru realizarea activitatiilor de inplementare vom elabora un manual de proceduri cu
scopul de a furniza furnizeze personalului GAL MMRMM cu atributii specifice in
implementarea SDL mijloacele necesare pentru o implementarea cat mai eficienta.
In cadrul acestui Manual de proceduri se descrie procedura de lucru privind repartizarea
atribuţiilor şi responsabilităţilor între structurile şi organismele implicate, documentele
utilizate şi termenele ce trebuiesc respectate.
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Descrierea fluxului procedural privind lansarea, evaluarea si contractarea
proiectelor
Lansarea licitatiei de proiecte
Informarea potentialilor beneficiari
Animarea potentialilor beneficiari
Primirea scrisorilor de intentie
Evaluarea scrisorilor de intentie
Animarea beneficiarilor cu scrisori de intentie acceptate
Evaluarea de birou a proiectelor
Evaluarea pe teren a proiectelor
Selectarea proiectelor de catre xcomitetul de selectoie.
Notificarea beneficiarilor privind selectarea Cererii de Finantare si incheierea Contractului
de Finantare;
Intocmirea angajamentului bugetar si intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;
Elaborarea si semnarea Contractului de Finantare incheiat intre APDRP- CRPDRP si
Beneficiari;
Avizarea solicitarii de modificare a Contractului de Finantare, daca este cazul;
Elaborarea si semnarea Actelor Aditionale la Contractul de Finantare incheiat intre
APDRP - CRPDRP si Beneficiari;

Criteriile locale de selectie ale proiectelor
Proiectele care se vor primi pentru a fi finantate vor respecta si o serie de criterii locale de
selectie, care vor fi stabilite printr-un regulament de selectie. Enumeram cateva dintre
posibilele criterii de selectie:
1. Proiectele vor trebui sa fie in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite
prin prezentul plan de dezvoltare locala.
2. Proictele vor avea o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva de
dezvoltare durabila a zonei
3. Se va acorda prioritate proiectelor depuse de tineri sub 40 de ani si de femei
4. Se va acorda prioritate dezvoltarii fermelor de semisubzistenta pentru a putea sa
evolueze, trecand la un statut de IMM sau societate agricola
5. Se va acorda prioritate proiectelor depuse de grupurile de producatori, de asociatii
si de grupuri informale(persosne defavorizate)
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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.
Activitatiloe de cooperare intreprinse de GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA
MURESULUIN cu vor fi prezentate in tabel de mai jos:
Nr Partenerul/partenerii
Tematica
Obiective
.
cooperării
crt
.
1
Potentiale GAL-uri
Promovare
Centru de
din judetul Alba
specific local promovare,
culturala si
marketing
comercial
2
Gal-uri din M-tii
Promovare
Schimburi
Padurea Neagra
specific local culturale
Germania
Promovare turism

Valoarea
proiectului/proiectelor
de cooperare (euro)
45000

35000

III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei
Din fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR), este cunoscut
faptul că aceasta va pune la dispoziţia GAL-urilor o serie de facilităţi prin care acestea
vor beneficia de participare în cadrul acţiunilor desfăşurate de RNDR (training,
informare, comunicare etc.).
Chiar măsura de cooperare naţională şi transnaţională, va fi facilitată de sprijin
metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua rurală din România şi reţeaua
europeană. Astfel, prin intermediul acestor reţele, GAL-urile care doresc să întreprindă
proiecte de cooperare vor putea consulta baza de date şi îşi vor alege GALul/parteneriatul pe care îl doresc ca partener în elaborarea/implementarea proiectului.
În acest context, dupa adunarea generala de constituire a GAL Valea Ampoiului-Valea
Muresului, teritoriul va preciza modul în care intenţionează să participe la crearea şi
implementarea reţelei la nivel naţional şi european, resursele pe care intenţionează să le
aloce, iniţiativele pe care le va avea pentru a-şi face cunoscute teritoriul şi acţiunile pe
care le realizează. Acesta se va angaja să participe la activităţile aferente creării şi
implementării reţelei, care i se vor propune.
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