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I. INTRODUCERE
GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord
Axa LEADER reprezintă pentru poteţialul GAL « Asociaţia Transilvană Braşov
Nord » oportunitatea de a valorifica resursele din teritoriu, de a genera dezvoltare şi de a
îmbunătăţi guvernanţa locală.
Implementarea unor acţiuni integrate prin intermediul axei LEADER va contribui la consolidarea
coerenţei teritoriale şi la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale.
Parteneriatul care a elaborat prezentul plan de dezvoltare este alcătuit din 14 autorităţi publice
locale, 34 reprezentanţi ai mediului privat şi 20 reprezentanţi ai societăţii civile.
Partenerii sunt încrezători că impactul acţiunilor implementate prin abordarea de tip LEADER, va fi
unul ridicat şi se va adresa unui număr important de beneficiari. Metoda participativă şi abordarea
de tip « bottom-up » au permis partenerilor şi comunităţilor locale din zona de nord a judeţului
Braşov să identifice un grup coerent de măsuri şi acţiuni concrete, adaptate priorităţilor identificate
în teritoriul lor, pentru a pune în valoare potenţialul endogen.
Acţiunile inovative aplicate în agricultură, turism sau în economia locală vor avea o contribuţie
deosebită la dezvoltarea acestor sectoare. Inovaţia va consta în transferarea şi adaptarea inovaţiei
generate în alte zone, modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi
soluţii la problemele rurale persistente.
Cele treisprezece localităţi - Apaţa, Augustin, Buneşti, Caţa, Hoghiz, Homorod, Jibert, Ormeniş,
Măieruş, Racoş, Rupea, Ticuşu, Ungra – acoperă un teritoriu omogen din punct de vedere
geografic, caracterizat de diversitate etnică şi multiculturalitate, determinate de prezenţa şi
convieţuirea comunităţilor de români, maghiari, saşi şi romi, care şi-au pus amprenta asupra
arhitecturii, tradiţiilor, evenimentelor şi gastronomiei locale.
Teritoriul dispune de un patrimoniu cultural bogat şi un peisaj natural, ce oferă potenţial pentru
dezvoltarea turismului, în special a formelor alternative (ecologic, cultural, rural). Există, însă,
resurse insuficient valorificate: monumente istorice, produse locale, arii naturale protejate, situri
Natura 2000, situri istorice etc.
Consolidarea potenţialului economic al regiunii este importantă pentru stoparea creşterii
şomajului, în special în rândul tinerilor şi al femeilor, dar şi al etnicilor romi. Economia locală este
dependentă de un număr scăzut de întreprinderi, făcând-o vulnerabilă în faţa schimbărilor
economice bruşte (ex. criza economică) şi a pierderilor locurilor de muncă care rezultă din acestea.
Teritoriul este, în ciuda resurselor de care dispune, cea mai săracă regiune a județului.
Agricultura reprezintă încă, în mare măsură, principala ocupaţie a locuitorilor. Practicarea
meşteşugurilor – prelucrare lemn, fier, olărit, zidărie, dulgherie, producere cărbuni, ţesături din
lână naturală – se îmbină inedit cu munca în agricultură şi reprezintă pentru o parte din locuitori o
sursă alternativă de venit.
În teritoriul din zona de nord a judeţului Braşov există, de asemenea, un deficit în infrastructură şi
în serviciile sociale de bază şi o parte a populaţiei din zonă riscă să rămână izolată ca urmare a
lipsei mijloacelor de transport public.
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Având în vedere toate aceste caracteristici ale teritoriului, strategia de dezvoltare aleasă este bazată
pe îmbunătăţirea calităţii vieţii prin intermediul unei abordări rezultată din necesităţile existente
- de valorificare a potenţialului local în domeniile: agricultură, turism şi economie.
Viziunea de dezvoltare a teritoriului este:
Zona de nord a judeţului Braşov – un teritoriu cu tradiţii, agricultură şi un mediu economic
revitalizate, care oferă condiţii bune de viaţă locuitorilor săi şi turiştilor.
Priorităţile strategiei sunt:
- Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii
- Dezvoltarea turismului şi punerea în valoare a patrimoniului rural
- Diversificarea economiei rurale
Cele 3 priorităţi au un obiectiv transversal - Creşterea calităţii vieţii
Prezentarea sintetică a teritoriului şi a planului de dezvoltare pentru zona de nord a
judeţului Braşov:
1. Numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul pentru care se depune planul: 37.232 de locuitori
2. Densitatea populaţiei: 32 locuitori/km²
3. Situaţia zonelor sărace/defavorizate, zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată
(HNV), zone afectate de restructurare industrială, cuprinse în teritoriu:
 în zonă există 7 situri Natura 2000 – 2 situri de importanţă comunitară (SCI)
- 5 situri de protecţie avifaunistică (SPA)
 zone cu valoare naturală ridicată (HNV) sunt prezente în toate cele 13 localităţi – Apaţa,
Augustin, Buneşti, Caţa, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruş, Ormeniş, Racoş, Rupea, Ticuşu,
Ungra
 zone sărace (rata de sărăcie): Apaţa – 49,5%, Buneşti – 46,9%, Caţa – 44%, Hoghiz –
35,8%, Homorod – 41,4%, Jibert – 43,7%, Măieruş – 52,9%, Ormeniş – 55,9%, Racoş –
49,8%, Ticuşu – 53,8%, Ungra – 46,6%
 localităţi incluse în lista - Zona Montană Defavorizată: Apaţa, Buneşti, Hoghiz,
Măieruş, Ormeniş
4. Existenţa în componenţa teritoriului a unor zone cuprinse în judeţe diferite (da sau nu): NU
5. Denumirea grupurilor minorităţilor etnice cuprinse în parteneriat: Asociaţia «Po Amaro
Mistimo»,
6. Ponderea reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul organizaţiilor ce
formează parteneriatul: 31,25%
7. Ponderea femeilor ca reprezentanţilor legali în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul:
25%
8. Ponderea grupurilor ce includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul
parteneriatului: 79%
9. Denumirea grupurilor ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor de
producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai
organizaţiilor de mediu cuprinse în cadrul parteneriatului
Organizaţii agricole:
 Asociaţia Crescătorilor de Taurine, filiala Ormeniş
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Asociaţia Crescătorilor de Taurine, Jibert
Grup de producători:
 Asociaţia Crescătorilor de Bovine Caţa – Grup de producători recunoscut de MADR
Reprezentanţi ai sectorului forestier:
 Composesoratul de Pădure şi Păşune Racoş
Reprezentanţi ai sectorului economic:
 SC Abeona SRL, SC Agrosap SRL, SC RMC Rupea SRL, SC Cominter Dumbravă SRL
 SC Dumbravă Junior SRL, SC Valea Fenişului SRL, SC Milenium Construct SRL
 SC Mobisound Prod SRL, SC Ana Proiect SRL, SC Reps SRL, SC Vioserb SRL
 SC A.P. Construct SRL, SC Com-Matis SRL, SC Dragan Izol Construct SRL
 SC Alpar Serv SRL, SC Trandafirul SRL, SC Apateana Prod Forest SRL
 SC Agrolemn SRL, SC Apmez-Prod SRL, SC Prod Impex Olimpia SRL
 SC Context Architecture SRL, SC Mobila SA Rupea, SC Mezei Trans SRL
 SC GTT Construct SRL, SC Ajnaf SRL, SC Auto Veritas SRL, SC Com Bodi SRL
 SC Ferma D 2010 SRL, SC Zoris SRL, SC Bilti SRL, SC Kadar Electric SRL
 SC Luckedith SRL, SC Mil Spedition SRL, SC Calaretul SRL
Organizaţie de mediu:
 Asociaţia Geopark Perşani
Denumirea acţiunilor inovative prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală:
 proiecte pilot – târguri/caravane de promovare a produselor locale;
 punerea în valoare a poveştilor/legendelor locale în vederea creşterii numărului de turişti;
 crearea de trasee tematice (retragerea aureliană, drumul olăritului etc.);
 crearea unui brand regional;
 înfiinţarea unei şcoli de ospitalitate în teritoriu - cursuri şi practică;
 înfiinţare de mici magazine de desfacere a produselor meşteşugăreşti;
 înfiinţarea de magazine de desfacere a produselor tradiţionale.
Denumirea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală
 acţiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu tradiţie din sudul Transilvaniei
Denumirea obiectivelor operaţionale care sunt adresate fermierilor de semi-subzistenţă
 sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă
Denumirea obiectivelor operaţionale adresate tinerilor
 dezvoltarea capitalului uman, în special a tinerilor
 încurajarea micilor întreprinzători, în special a tinerilor şi a femeilor
Denumirea obiectivelor operaţionale legate de mediu
 conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural
 promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie


10.

11.
12.
13.

14.
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II.

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ
II.1. Lista localităţilor cuprinse în teritoriu

Codul
comunelor
INSSE

Numele localităţii
Comune

Oraşe

Nr. locuitori
Sate

Total
teritoriu

Densitate
loc./km2

40526

Apaţa

Apaţa

3.237

54,29

60

42498

Augustin

Augustin

1.725

12,82

135

40704

Buneşti

2.473

142,99

17

40768

Caţa

2.721

118,12

23

41177

Hoghiz

5.166

174,16

30

41248

Homorod

2.286

119,61

19

41284

Jibert

2.433

165,82

15

41382

Măieruş

Buneşti, Criţ,
Meşendorf, Roadeş,
Viscri
Caţa, Beia, Drăuşeni,
Ioneşti, Paloş
Hoghiz, Bogata Olteană,
Cuciulata, Dopca,
Fântâna, Lupşa
Homorod, Jimbor,
Mercheaşa
Jibert, Dacia, Grânari,
Lovnic, Văleni
Măieruş, Arini

2.797

65,07

43

41541

Ormeniş

Ormeniş

2.118

35,14

60

41701

Racoş

Racoş, Mateiaş

3.445

77,78

44

5.651

75,19

75

984

69,54

14

2.196

67,38

33

37.232

1.178

32

-

-

-

40394

Rupea

Rupea, Fişer

42076

Ticuşu

Ticuşu Vechi, Cobor

42156

Ungra

Ungra, Dăişoara

Total
% locuitori
oraşe din
total
locuitori
(≤25%)

6

Din
oraşe

Suprafaţa
totală
km2

5.651

5.651
-

-

-
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II.2. Planul de dezvoltare a teritoriului
Partea I – Prezentarea Teritoriului – Analiza Diagnostic
II.2.1. Prezentarea geografică şi fizică
II. 2.1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice
Situat în Regiunea 7 Centru şi în partea de nord a judeţului Braşov, teritoriul potenţialului Grup
de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” are în componenţă 13 unităţi
administrativ teritoriale: un oraş - Rupea şi 12 comune – Apaţa, Augustin, Buneşti, Caţa, Hoghiz,
Homorod, Jibert, Măieruş, Ormeniş, Racoş, Ticuşu şi Ungra.
Târgul Rupea, atestat documentar din 1433 a dezvoltat de-a lungul timpului, în zona centrală, o
arhitectură cu destinaţie comercială. Aici au funcţionat ateliere meşteşugăreşti, prăvălii şi băcănii
de unde oamenii din împrejurimi îşi cumpărau diferite mărfuri îndeosebi pentru uzul gospodăresc,
precum şi accesorii pentru costumul românesc şi săsesc.
Includerea oraşului Rupea, un oraş mic, a cărui populaţie reprezintă 15% din populaţia totală a
teritoriului, este justificată de nevoia de a asigura coerenţa teritorială şi masa critică din punct
de vedere al resurselor economice şi financiare. Oraşul Rupea reprezintă centrul acestei zone şi
concentrează o serie de servicii importante destinate populaţiei (învăţământ liceal, spital, agenţii
bancare etc.) şi în jurul căruia gravitează activitatea economică şi comercială.
Suprafaţa totală a teritoriului din zona de nord a judeţului Braşov este de 1.178 de km², iar
limitele acestuia sunt reprezentate de următoarele sate:
-

în nord, satul Beia – comuna Caţa
în sud – satul Arini – comuna Măieruş
în est – comuna Augustin
în vest, satul Văleni - comuna Jibert

La nord, teritoriul potenţialului Grup de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” se
învecinează cu judeţele Harghita şi Mureş, la vest cu judeţul Sibiu, iar la est cu judeţul Covasna.
Zona este traversată de Drumul Naţional DN13 (Drumul European E60), care face legătura între
municipiile Braşov şi Sighişoara, dar şi de una dintre cele mai importante magistrale feroviare
ale ţării (Bucureşti – Braşov – Sighişoara - Arad – Nădlac) care leagă capitala de vestul Europei
(Budapesta – Praga – Berlin). Oraşul Rupea, centrul zonei de nord a judeţului Braşov, este situat la
70 de km de municipiul Braşov şi 57 de km de Sighişoara.
În zona de nord a judeţului Braşov se întâlnesc trei unităţi de relief majore la nivel regional,
respectiv:
- zona montană – Munţii Perşani (Grupa Centrală şi Nordică)
- zona de culoar al Oltului şi alte zone depresionare
- zona de podiş şi dealuri – Podişul Hârtibaciului şi dealurile din bazinul hidrografic Paloşu
Zona montană se află pe teritoriul comunelor Apaţa, Augustin, Homorod, Hoghiz, Măieruş,
Ormeniş şi Racoş şi cuprinde Munţii Perşani, Grupa Centrală şi Nordică. Altitudinea medie a
Perşanilor este de 726 m, fapt care îi plasează în categoria munţilor scunzi. Această zonă reprezintă
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aproximativ 32% din teritoriu şi este traversată de la est la vest de Olt, în zona care se numeşte
Defileul Oltului (la Racoş).
Structura geologică a Perşanilor este una dintre cele mai complexe de pe teritoriul României, aici
existând o varietate mare de tipuri de roci, reflectate într-o diversitate de forme de relief:
- defilee - cazul Oltului între Augustin şi Racoş;
- chei, cum sunt cele din zonele: Dopca, V. Hotarului, V. Morii şi V. Remeţea;
- zone de carst, cum este zona Peşterii Bârlogul Ursului;
- vârfuri piramidale cum sunt dealurile Tipia Ormenişului şi Tipia Racoşului.
Zona de culoar al Oltului şi alte zone depresionare se regăsesc pe teritoriul următoarelor
comune: Măieruş, Apaţa, Ormeniş, Augustin, Racoş, Hoghiz, Ungra (Culoarul Oltului) şi Caţa,
Homorod (Depresiunea Homoroadelor) şi reprezintă 40% din suprafaţa teritoriului.
Zona de podiş şi dealuri, cu o suprafaţă de aproximativ 28%, este caracteristică pentru oraşul
Rupea şi comunele Buneşti, Caţa, Jibert, Ungra şi Ticuşu, fiind situată în zona estică a Podişului
Hârtibaciului, care are altitudini cuprinse între 500 şi 650 m.
Jumătatea estică a regiunii din nordul judeţului Braşov corespunde climatului munţilor joşiMunţii Perşani. Aceştia, datorită poziţionării lor şi altitudinilor scăzute, sunt situaţi în zona de
trecere de la clima specifică bazinului Transilvaniei la cea a versanţilor nord vestici ai Carpaţilor de
Curbură.
Solul este acoperit cu zapadă peste 70 zile din an, iar grosimea medie a stratului de zăpadă
depăşeşte 60 cm, riscul înzăpezirii fiind redus.
Jumătatea vestică corespunde regiunii climatice de dealuri şi podişuri înalte. Temperatura medie
anuală este de circa 70C (în zona Perşanilor este de 4-60C, iar în zonele de culoar, depresionare, deal
şi podiş în intervalul 6-80C), fiind frecvente inversiunile de temeperatură. În ceea ce priveşte
temperaturile minime absolute înregistrate, ele se situeză în intervalul -300 şi -31, 90C.
Arealul regiunii din nordul judeţului Braşov este o zonă cu vulnerabilitate mare la lapoviţă şi
zăpadă umedă, vulnerabilitate mixtă la viscol, vulnerabilitate mixtă la ploi torenţiale şi o
vulnerabilitate mare la ceaţă.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de bazinul hidrografic al Oltului, cursul său mediu, mai
exact tronsonul cuprins între Măieruş şi Ungra, şi afluenţii acestuia.
Afluenţii cei mai importanţi sunt :

 Homorodul Mare - colectează apele unităţii adminstrativ teritoriale Caţa;
 Homorodul Mic - colectează apele unităţii administrativ teritoriale Homorod. Un alt afluent
important tot în aria comunei Homorod este Valea Mare rezultat din unirea pâraielor Fişer şi
Cozd (pe teritoriul comunei Jibert);

 Pârâul Bogata izvorăşte din Munţii Perşani şi este principalul afluent al Oltului de pe malul
stâng.
Alţi afluenţi ai Oltului sunt pârâul Măieruş, pârâul Bozom, Valea Lungă, Remeţea, pârâul Ormeniş,
râul Cormos, Valea Frumoasă, Carhaga, pârâul Sărat, Podul Mare, Feneş, Valea Topului şi Pârâul
Cetăţii.
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Condiţiile naturale de sol, clima, umiditatea şi substratul geologic, au determinat formarea şi
evoluţia mai multor tipuri de sol. Solurile podzolice sau brune gălbui de pădure sunt solurile cele
mai evoluate, fiind formate pe depozite piemontane vechi (miocene) şi pe depozite piemontane noi
(cuaternare). Pe terasele mai joase, solurile podzolice sunt asociate cu solurile brune.
Solurile din lunca Oltului s-au dezvoltat, în cea mai mare parte, pe depozite stratificate,
predominând adesea carbonatele, iar pe văile care coboară din munţi, depozitele sunt grosiere şi
lipsite de carbonaţi. Acolo unde nivelul pânzei freatice este mai aproape de suprafaţă, au luat
naştere soluri aluvionare – gleizate şi puternic humifere şi soluri aluviale pseudo-gleizate,
necesitând lucrări de înlăturare a excesului de umiditate.
Pe terenurile în pantă, defrişările au favorizat acţiunea de eroziune şi de degradare a solului, iar pe
alocuri, unde substratul este argilos, în perioadele cu regim hidric excedentar, se produc alunecări
de teren.
Evoluţia solurilor din această zonă a fost influenţată, pe de o parte, de intervenţia omului –
defrişarea vegetaţiei forestiere şi folosirea terenurilor pentru agricultură, iar, pe de altă parte, de
procesul de eroziune.
Teritoriul GAL-ului “Asociaţia Transilvană Braşov Nord” acoperă o zonă bogată în resurse naturale,
regenerabile sau neregenerabile. În categoria resurselor regenerabile, cu potenţial ridicat,
intră energia eoliană, biomasă şi energia hidroelectrică.
Energia eoliană. Prezenţa vânturilor din nord vest poate favoriza amplasarea unor turbine eoliene,
care ar putea contribui considerabil la reducerea costurilor cu producerea energiei electrice.
De asemenea, zona are un potenţial ridicat pentru producerea energiei din biomasă, aici existând
terenuri care ar putea fi utilizate pentru a cultiva salcie energetică, în vederea producerii de
biomasă. În acelaşi scop ar putea fi valorificate deşeurile provenite din agricultură.
Potenţialul bazinului hidrografic al Oltului este deosebit de important pentru producerea de
energie prin intermediul micro-hidrocentralelor.
În ceea ce priveşte resursele neregenerabile, în zona de nord a judeţului sunt prezente bazaltul,
calcarul şi argila. Primele două sunt exploatate atât în zona Munţilor Perşani, cât şi în comunele
Racoş şi Hoghiz, fiind folosite ca materie primă pentru construcţii (ciment, piatră), în timp ce argila
este exploatată în zonele de deal şi de podiş şi poate fi folosită pentru industria ceramicii şi
revitalizarea acestui domeniu tradiţional.
O altă resursă naturală importantă a teritoriului este reprezentată de izvoarele minerale de la
Băile Homorod, a căror valorificare ar putea avea o contribuţie importantă la creşterea
atractivităţii turistice a zonei.
Particularităţile reliefului, climei şi solului imprimă vegetaţiei de pe teritoriul GAL-ului o serie de
caracteristici aparte.
Baza înălţimilor muntoase este îmbrăcată de păduri de fag, care pot să coboare până la 700-500 m.
În cazul munţilor scunzi, a măgurilor şi a piemonturilor, pădurea de fag poate să urce chiar până la
1.350-1.500 m. O zonă de maximă dezvoltare a fagului este pe versantul vestic al Perşanilor, care
este şi mai expus maselor de aer umed, unde precipitaţiile ating 800-900 mm.
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II.2.1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului
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Teritoriul format din cele 13 localităţi este traversat pe axa SE-NV de Drumul Naţional DN13
(Drumul European E60) care face legătura între Constanţa–Bucureşti-Valea Prahovei–BraşovSighişoara-Târgu Mureş – Cluj – Oradea.
În teritoriu, drumul european E60 străbate comunele Măieruş, Ungra, Hoghiz, Rupea şi Buneşti.
Restul comunelor (Apaţa, Racoş, Caţa, Ungra, Homorod) se află la distanţe mai mici de 10 km de
acesta, cele mai îndepărtate fiind comunele Augustin, Ormeniş şi Ticuşu Vechi, aflate la aproximativ
20 km.
Zona este uşor accesibilă datorită drumului european, fapt ce facilitează promovarea acesteia şi
creşte oportunitatea locuitorilor de a comercializa produsele locale. Prezenţa Cetăţii Rupea în
imediata apropiere a drumului, creşte, de asemenea, interesul trecătorilor pentru vizitarea zonei.
Un rol similar cu DN13/E60 îl are şi magistrală feroviară care străbate teritoriul, trecând prin
Măieruş, Apaţa, Ormeniş, Augustin, Racoş, Rupea, Homorod şi Caţa. Aceasta este şi una dintre cele
mai importante magistrale feroviare ale ţării, avâd rolul de legătură între capitală şi vestul Europei
(Budapesta – Praga – Berlin).
Râul Olt traversează zona din partea de SE, prin comuna Măieruş, ocolind prin Apaţa – unde râul
face graniţă naturală între judeţele Braşov şi Covasna, şi din est, de la Augustin trece prin Ormeniş,
Racoş, Hoghiz şi Ungra spre zona Făgăraş. Prezenţa Oltului şi a afluenţilor lui, răspândiţi pe întreg
teritoriul, pe lângă funcţiile de bază, reprezintă încă o resursă pentru dezvoltarea turismului,
pescuitul sportiv şi de agrement fiind deja practicate în această zonă.
Bogăţia patrimoniului cultural şi a celui de mediu este confirmată de prezenţa tuturor celor
douăsprezece comune pe Lista comunelor cu potenţial turistic dezvoltat – Anexa 10 a Măsurii 313
Încurajarea activităţilor turistice din PNDR.
Satul Viscri din comuna Buneşti reprezintă deja un model de dezvoltare rurală pentru satele din
teritoriu, dar şi la nivel naţional. Spre deosebire de majoritatea exemplelor de dezvoltare turistică
din mediul rural românesc, aici îmbunătăţirile s-au făcut prin conservarea patrimoniului
arhitectural şi valorificarea bunurilor locale produse de săteni, fără a se altera specificul local. Prin
practicarea şi promovarea unui astfel de turism, Viscri atrage anual circa 10.000 de turişti,
majoritatea străini. Satele din imediata vecinătate au preluat parţial modelul şi, astfel, s-a extins
activitatea turistică în comuna Buneşti.
Activităţile economice sunt concentrare în mare măsură în oraşul Rupea şi comuna Hoghiz, aici
aflându-se şi cei mai importanţi angajatori din zonă (fabrici de mobilă, procesare a laptelui de
bivoliţă, de covoare ecologice, de producţie ciment). În restul localităţilor, se practică în general
comerţul.
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Teritoriul potenţialului Grup de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” se învecinează
la nord cu judeţele Mureş şi Harghita, la vest cu judeţul Sibiu, iar la est cu judeţul Covasna.
Potenţialul GAL este practic înconjurat de vecini care reprezintă centre turistice de notorietate.
Municipiul Braşov, situat în centrul ţării, la intersecţia unor drumuri importante, atrage anual un
număr mare de turişti. Grupuri organizate, turişti aflaţi în tranzit, vizitatori din străinatate aduşi cu
autocarele pentru un tur de o zi, sosesc în Braşov în tot timpul anului.
Zona cu cea mai mare notorietate la nivel naţional pentru practicarea turismului rural este zona
Bran-Moieciu. Doar Castelul Bran, atrage anual zeci de mii de turişti, români şi străini, încântaţi de
frumuseţea construcţiei, a peisajului zonei şi incitaţi de misterele legendei contelui Dracula. În
drumul lor de la Braşov înspre Bran, mulţi dintre turişti se opresc la Râşnov, atraşi de cetatea
săsească fortificată care domină oraşul din vârful unui deal de 150 m, parţial împădurit.
Turiştii ajunşi în judeţul Braşov, interesaţi de vizitarea cetăţilor şi castelelor, îşi pot îmbogăţi
sejurul prin excursii la Cetatea Rupea şi bisericile fortificate din teritoriul potenţialului GAL
“Asociaţia Transilvană Braşov Nord”. O bună promovare a obiectivelor din zonă, cu siguranţă ar
atrage mulţi dintre turiştii ajunşi în judeţ pentru obiectivele deja cunoscute.
Totodată, extinderea turismului rural în teritoriu după modelul Viscri, poate reprezenta o
alternativă la turismul rural de masă, cu grad redus de autenticitate, practicat în zona BranMoieciu.
Sighişoara, singura cetate locuită din Europa, inclusă din 1999 în patrimoniul UNESCO, este
vizitată anual de mii de turişti români şi străini. Aşa cum cei aflaţi în drum spre Bran se opresc să
viziteze cetatea săsească de la Râşnov, în acelaşi mod şi turişii al căror principal obiectiv este
Sighişoara vor putea vizita Cetatea Rupea, odată ce implementarea proiectului de reabilitare a
acesteia se va finaliza. Valorificând vizibilitatea şi accesibilitatea Cetăţii Rupea, vor putea fi
promovate şi obiectivele turistice din comunele învecinate.
Mare parte dintre turiştii dornici să viziteze centrul ţării au ca destinaţie, pe lângă Braşov şi
Sighişoara, şi Municipiul Sibiu, un alt loc foarte atractiv pentru admiratorii stilului medieval.
Cetatea Sibiului sau Hermannstadt-ul cum s-a impus în conştiinţa europenilor a fost, dintotdeauna,
cel mai important centru al populaţiei germane din Transilvania. Proximitatea şi specificul cultural
comun, favorizează continuarea itinerariului turiştilor din Sibiu spre zona Rupea.
Includerea bisericilor săseşti fortificate din teritoriu în circuitul turistic transilvănean, alături de
bisericile fortificate din judeţul Mureş şi Sibiu, reprezintă una dintre cele mai importante
oportunităţi pentru potenţialul GAL.
Oraşele din apropiere, în special reşedinţele de judeţ, sunt puncte de interes economic şi social, care
reprezintă pentru populaţia din zona rurală a potenţialului GAL, pe de o parte, pieţe de desfacere
pentru produsele locale şi, pe de altă parte, centre medicale, universitare sau/şi culturale.
Bineînţeles, municipiul Braşov pe lângă toate aceste funcţii, mai are şi rolul de centru administrativ,
fiind reşedinţa judeţului în cadrul căruia este potenţialul GAL.
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II.2.1.3. Populaţie-demografie
Tabelul de mai jos oferă o prezentare sintetică a celor mai importanţi indicatori demografici, privind
populaţia din GAL-ul „Asociaţia Transilvană Braşov Nord”:

Populaţie 1992

2009

Evoluţie

Soldul
migrării

Soldul
natural

Diferenţă

Diferenţă
20091992

20091992

Sub 20
ani
2009

Peste
60 ani
2009

Populaţia
activă

Şomaj

Total

35.568

37.232

1.664

114

212

11.145

5.962

20.125

3.239

%

100%

105%

5%

3,27‰1

5,7‰2

29,93%

16,01%

54,05%

8,70%

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în anul 2009, teritoriul din zona de nord a
judeţului Braşov are o populaţie 37.232 de locuitori. 29% din totalul acesteia este concentrat în
oraşul Rupea (5.651 de locuitori) şi comuna Hoghiz (5.166 de locuitori). În celelalte comune, media
numărului de locuitori este cuprinsă între 2.000 şi 3.000, excepţie făcând comuna Ticuşu, cu 984 de
locuitori. Astfel, din punct de vedere al populaţiei, se remarcă o anumită omogenitate, comunele din
această zonă fiind aproximativ de aceleaşi dimensiuni.

Ponderea populaţiei per localitate

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Densitatea populaţiei în teritoriul potenţialului Grup de Acţiune Locală este de 32 de loc/km².
Analiza evoluţiei populaţiei din acest teritoriu reflectă un trend ascendent de la recensământul
populaţiei şi al locuinţelor din anul 1992 şi până în 2009, creşterea înregistrată fiind de 5%.
1

Sporul migrării a înregistrat valori negative atât în 2009, cât şi 1992, însă numărul celor care au plecat din teritoriu în anul
2009 a fost mult mai mic.
2 Sporul natural a fost negativ în anul 1992 (-21) şi pozitiv în 2009 (191)
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Evoluţia populaţiei în zona de nord a judeţului Braşov, 1992 - 2009
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Conform graficului de mai sus, se poate observa că în perioada 1992-2009 a existat, în general, o
tendinţă ascendentă a populaţiei totale, cu excepţia anului 2002, când se remarcă o scădere de 4%
faţă de anul precedent. Această scădere se datorează, în principal, recorelării datelor existente la
nivel naţional, cu cele obţinute ca urmare a recensământului populaţiei şi locuinţelor din acel an.
La nivelul celor 13 localităţi din zona de nord a judeţului, se remarcă 2 tendinţe:
crescătoare: în comunele Apaţa, Buneşti, Ungra, Caţa, Măieruş, Racoş şi Ticuşu
descrescătoare: în oraşul Rupea şi comunele Hoghiz, Homorod, Jibert, Ormeniş.

Rupea

6.339

5.651

Diferenţa absolută
2009-1992
-688

Apaţa

2.785

3.237

452

:

1.725

-

Buneşti

2.323

2.473

150

6,5%

Caţa

2.382

2.721

339

14,2%

Hoghiz

5.172

5.166

-6

-0,1%

Homorod

2.456

2.286

-170

-6,9%

Jibert

2.732

2.433

-299

-10,9%

Măieruş

2.453

2.797

344

14,0%

Ormeniş

3.078

2.118

-960

-31,2%

Racoş

2.971

3.445

474

16,0%

Localitatea

Augustin

1992

2009

Diferenţa relativă
2009-1992
-10,9%
16,2%
-

Ticuşu

879

984

105

11,9%

Ungra

1.998

2.196

198

9,9%

35.568

37.232

1.664

4,7%

Populaţia totală

Evoluţia populaţiei pe localităţi
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
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Trebuie menţionat că până în anul 2005, comuna Augustin a fost parte integrantă a comunei
Ormeniş, motiv pentru care nu s-a putut realiza o analiză a evoluţiei populaţiei în această comună în
perioada 1992-2009. Astfel se explică şi scăderea semnificativă pe care o înregistrează comuna
Ormeniş.
Se poate observa că tendinţele crescătoare se remarcă, în special, în comunele în care ponderea
comunităţilor de romi este mai mare din punct de vedere numeric.
Teritoriul „Asociaţiei Transilvane Braşov Nord” este caracterizat prin diversitate etnică şi
multiculturalitate, în această zonă existând 3 mari comunităţi, relativ echilibrate ca pondere –
români, maghiari şi romi -, la care se adaugă şi comunitatea de saşi (germani), mult diminuată
din punct de vedere numeric în ultimii 20 de ani, ca urmare a emigării acestora în Germania.
Graficele de mai jos reflectă ponderea principalelor etnii existente în teritoriu. Pentru a evidenţia
evoluţia acestora în perioada 2002-2010, a fost realizată o analiză comparativă:
Populaţia stabilă după etnii, analiză comparativă 2002-2010
2002

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov,
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002

2010

Sursa datelor: Primăriile localităţilor, 2010

Din datele furnizate de cele 13 primării şi care prezintă situaţia populaţiei în funcţie de etnii, în anul
2010, se poate remarca o modificare a proporţiei comunităţilor din teritoriu, faţă de cea rezultată în
urma recensământului din anul 2002. Astfel, s-a produs o diminuare semnificativă a numărului
de români, cu aproximativ 11%, corelată cu creşterea numărului de romi (13%). Această
diferenţă se explică pe de o parte, prin natalitatea crescută în rândul comunităţilor rome, şi pe de
altă parte, prin metodologia diferită aplicată la colectarea datelor – în cazul recesământului, în anul
2002, fiind aplicată autoidentificarea, iar pentru datele din 2010 s-a aplicat heteroidentificarea.
Dinamica populaţiei este în mod direct influenţată de sporul natural şi sporul migraţiei.
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate pe
parcursul unui an. La nivelul teritoriului din zona de nord a judeţului Braşov, sporul natural a avut
valori pozitive, valori mai mari fiind înregistrate în 2003, 2008 şi 2009. Excepţiile le-au reprezentat
anii 1992, 1993 şi 1996.
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1992

2000

2009

naşteri

477

611

652

Diferenţă absolută
2009-1992
175

decese
spor natural

498
-21

449
162

461
191

-37
212

Sporul natural între anii 1992-2009

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În anul 2009, un spor natural mai ridicat se remarcă în comunele Hoghiz, Apaţa şi Buneşti, iar la
polul opus se situează comunele Homorod şi Ticuşu, singurele în care se înregistrează sporuri
negative.
În ceea ce priveşte sporul migrării, care reprezintă diferenţa dintre numărul celor care şi-au
stabilit domiciliul în localitate şi cei care au plecat din localitate în decursul unui an (inclusiv
migraţia externă), se observă, în general, valori pozitive. Excepţiile le-au reprezentat anii 19921995 (între -198 şi – 84) şi 2009 (-94).

Sporul migrării în perioada 1992-2009

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În perioada 1992 – 1995 un număr important de etnici saşi au părăsit vechile sate săseşti, emigrând
în Germania. Rupea se remarcă cu un sold al migrării negativ în aproape toţi anii din perioada
analizată, numărul celor care au plecat din oraş în perioada analizată fiind cu 774 de persoane mai
mare, decât al celor care s-au stabilit în localitate. O altă comună care înregistrează un sold negativ
(-206) este Racoş.
0-19 ani

20-39 ani

40-59 ani

peste 60
de ani

An 2002

33%

29%

21%

16,95%

An 2006

32%

31%

21%

16,00%

An 2009

30%

32%

22%

16,01%

Proporţia grupelor de vârstă din totalul populaţiei, 2002-2009
Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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Din tabelul de mai sus, reiese o pondere relativ constantă a populaţiei, în funcţie de grupele de
vârstă, diferenţele variind între 1 – 3%. În perioada 2002 – 2009, populaţia cu vârsta până în 39 de
ani a reprezentat în mod constant 62% din total, astfel, se poate afirmă că „Asociaţia Transilvană
Braşov Nord” acoperă un teritoriu cu o populaţie relativ tânără.
Tendinţa de întinerire a populaţie, care se remarcă în zonă, este determinată şi de creşteri ale
numărului de persoane cu vârsta între 0-4 ani (3%) şi 5-9 ani (15%), raportat la anul 2002.
În ceea ce priveşte rata de îmbătrânire, care este determinată de numărul persoanelor cu vârsta de
peste 65 de ani, se constată că în perioada analizată (2002-2009), aceasta a înregistrat o scădere
uşoară de aproximativ 1%.
Populaţia activă – grupa de vârstă 15 – 64 de ani – a avut un trend crescător (8%) în perioada
2002-2009. Însă, lipsa oportunităţilor de pe piaţa muncii din teritoriu, face ca în mare măsură, forţa
de muncă să migreze înspre municipiul Braşov sau chiar în afara ţării.
Şomajul
Conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, la 31
decembrie, în cele 13 localităţi din nordul judeţului erau înregistraţi în evidenţe 3.239 de şomeri
indemnizaţi şi neindemnizaţi.
În perioada 2002-2009, se poate observa o fluctuaţie importantă a numărului de şomeri, punctul
maxim fiind atins în anul 2005. De asemenea, creşterea înregistrată în anul 2009 este foarte
importantă (cu 86%) şi se datorează în principal declanşării crizei economice şi procesului de
restructurări care a avut loc pe piaţa forţei de muncă din judeţ şi care a afectat în mare măsură şi
populaţia din zonă.

Evoluţia numărului de şomeri în perioada 2002-2009

Sursa datelor: AJOFM Braşov

La 31 decembrie 2009, printre localităţile cu un număr mare de şomeri (raportat la populaţia totală
a comunei) se numără: Ungra şi Ormeniş (17%), Buneşti, Caţa şi Măieruş (10%), în timp ce
media la nivelul întregului teritoriu este de 9%.
Acesta este situaţia existentă în evidenţele AJOFM Braşov, însă numărul real al persoanelor fără un
loc de muncă este mai mare.
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II.2.1.4. Patrimoniu de mediu
Teritoriul potenţialului Grup de Acţiune Locală din zona de nord a judeţului Braşov adăposteşte un
important patrimoniu natural, reprezentat de arii protejate, areale declarate monumente ale
naturii, rezervaţii naturale sau clasificate Natura 2000, dovadă a diversităţii habitatelor care
formează peisajul, heterogenitatea acestora fiind oglindită în marea diversitate floristică şi
faunistică prezentă în acest teritoriu.
Situri Natura 2000
Siturile Natura 2000 constituie zone pilot de conservare şi protejare a speciilor periclitate sau pe
cale de dispariţie. În cadrul acestora este necesar a se realiza evaluarea şi monitorizarea stării
biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri de conservare.
Siturile naturale sunt împărţite, conform directivelor Uniunii Europene, în două categorii: situri de
protecţie specială avifaunistică (SPA) în care accentul se pune pe protecția avifaunei (păsări) și
situri de importanţă comunitară (SCI).
Teritoriul GAL-ului Asociaţia Transilvană Braşov Nord este acoperit în proporţie de mai
mult de 50% de situri Natura 2000, fiind prezente atât Situri de Importanţă Comunitară, cât şi
Arii Speciale de Protecţie Avifaunisitică:
Numele zonei

Pădurea Bogata

Pădurea Bogata

Dealurile Homoroadelor

Dumbrăviţa-RotbavMăgura Codlei
Munţii Bodoc-Baraolt

Podişul Hârtibaciului

Suprafaţa în ha
6.329,2 ha, din care în zona de nord a
jud. Braşov:
 <1% comuna Apaţa
 3.831,52 comuna Hoghiz
 2.472,66 comuna Măieruş
6.329,2 ha, din care în zona de nord a
jud. Braşov:
 <1% comuna Apaţa
 3.831,52 comuna Hoghiz
 2.472,66 comuna Măieruş
36.881,18 ha, din care în zona de
nord a jud. Braşov:
 65,88 – comuna Augustin
 2.244,23 – comuna Caţa
 4.784,4 – comuna Homorod
 3.889 ha – comuna Racoş
 34,79 ha – comuna Ormeniş
4.536,42 ha, din care în zona de nord
a jud. Braşov:
 2.800,01 ha - comuna Măieruş
58.020,95 ha, din care în zona de
nord a jud. Braşov:
 <1% - comuna Măieruş
 <1% - comuna Ormeniş
246.357,1 ha, din care în zona de
nord a jud. Braşov:
 9.580,33 ha- comuna Buneşti
 1.373,4 ha - oraşul Rupea
 4.244,94 ha - comuna Ungra

Caracteristici principale
Sit de importanţă comunitară

Sit de protecţie specială
avifaunistică

Arie de protecţie specială
avifaunistică

Arie de protecţie specială
avifaunistică
Arie de protecţie specială
avifaunistică

Arie de protecţie specială
avifaunistică
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Sighişoara -Târnava Mare

15.421,26 ha - comuna Jibert
6.954 ha - comuna Ticuş
870,8 ha - comuna Hoghiz
85.374.1 ha, din care în zona de
nord a jud. Braşov:
 100 ha comuna Caţa
 13.870,03 ha comuna Buneşti
 686,7 ha oraşul Rupea
 2.818,94 ha comuna Jibert

Arie de protecţie specială
avifaunistică

Situri Natura2000 pe teritoriul „Asociaţiei Transilvane Braşov Nord”
Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Pădurea Bogata, declarată deopotrivă SCI şi SPA, a fost constituită pe baza unei rezervaţii naturale
complexe - geologică, botanică şi, nu în ultimul rând, forestieră, respectiv peisagistică. Aceasta este
situată în proporţie de 90% pe teritoriul administrativ al comunelor Hoghiz şi Măieruş, având o
suprafaţă totală de 6.329,2 ha (suprapunere de 100% între SCI şi SPA).
Principalele obiective ocrotite sunt geosistemele forestiere care sunt considerate cele mai complexe
ecosisteme naturale.
Structura sitului este următoarea: 2% păşuni, 96 % păduri de foioase şi 2% habitate de pădure.
Importanţa sitului SPA. 27 de specii de păsări, 60 de specii de păsări migratoare listate în anexele
Convenţiei de la Bonn, 2 specii periclitate la nivel global.
Importanţa sitului SCI. Reprezentative sunt pădurile de foioase alcătuite predominant din fag,
carpen şi gorun, păduri aluviale de Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior, tufărişuri cu Juniperus
communis.
Este şi o arie cinegetică importantă datorită prezenţei unor specii precum Canis lupus, Ursus arctos,
Lynx lynx, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum.
În ansamblu starea de echilibru a rezervaţiei este bună, cu excepţia unor areale unde se practică
exploatarea frauduloasă a masei. Cele mai nocive activităţi ce pot pune în pericol rezervaţia sunt
exploatările forestiere intensive, necontrolate şi exploatrea bazaltelor la cele trei cariere.

Pădurea Bogata
Sighişoara - Târnava Mare se suprapune parţial peste situl Podişul Hârtibaciului, fiind localizată
pe teritoriul comunelor Buneşti, Caţa, Jibert, Rupea, dar şi în judeţele Mureş şi Sibiu. Suprafaţa ariei
pe teritoriul GAL-ului este de 17.475,67 ha.
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Importanţa şi calitatea sitului sunt date de prezenţa pajiştilor uscate seminaturale şi facieşuri,
cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco brometalia), păjişti stepice subpanonice, păduri
aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, vegetaţie forestieră panonică cu Quercus
pubescens.
Dealurile Homoroadelor, sit de protecţie avifaunistică, se întind pe suprafaţa a trei judeţe
(Braşov, Harghita şi Covasna). În judeţul Braşov această arie protejată are o suprafaţă de 11.018,3
ha şi aparţine din punct de vedere adminsitrativ următoarelor comune: Augustin, Caţa, Homorod,
Racoş şi Ormeniş.
Structura sitului este următoarea: 4% culturi, 29% păşuni, 10% terenuri arabile, 49% păduri de
foioase şi 8% habitate de păduri de tranziţie.
Zona este importantă datorită următoarelor caracteristici:
- specii de interes conservativ global: cârstel de câmp (Crex crex),
- aglomerări mari de păsări acvatice
- concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene: 7 specii, şi anume: acvila
ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barza albă (Ciconia ciconia),
barza neagră (Ciconia nigra), cârstel de câmp (Crex crex), ciocănitoare de stejar
(Dendrocopos medius), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio).
Podişul Hârtibaciului, arie de protecţie specială avifaunistică, are o suprafaţă totală de 246.357,1
ha, întinzându-se pe teritoriul următoarelor judeţe: Braşov (34,5%), Sibiu (51,8%) şi Mureş
(13,7%).
Pe teritoriul Gal-ului „Asociaţia Transilvană Braşov Nord”, situl are o suprafaţă de 38.444,73 de ha
şi acoperă următoarele localităţi: Buneşti, Hoghiz, Jibert, Rupea, Ticuş, Ungra.
Amintim o serie de specii de păsări importante pentru sit şi anume: Crex crex, Aquila pomarina,
Pernis apivorus, Caprimilgus europaeus, Dendrocopos medius, Picus canus, Ciconia nigra, Circaetus
gallicus, Lullula arbórea, Circus aeruginosus, Circus cyaaneus,Egretta alba, Sterna hirundo, Falco
vespertinus.

Crex crex (Cârstelul de câmp)
Dumbrăviţa Rotbav-Magura Codlei acoperă o suprafaţă relativ restrânsă pe teritoriul GAL-ului,
respectiv 2.800,01 ha în comuna Măieruş.
Situl a fost desemnat pentru prezenţa următoarelor specii de păsări: Aegolius funereus, Alcedo
atthis, Aquila pomarina, Ardea purpurea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Branta ruficollis, Bubo bubo,
Childonias hybridus, Chidonias niger, Falco columbarius, Falco peregrinus, Gavia árctica, Gavia
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stellata, Gelochelidon nilotica, Grus grus, Larus melanocephalus, Larus minutus, Mergus albellus,
Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrolatus, Porzana leucorodia,
Stern caspia, Sterna hirundo, Tringa glaréola.
Munţii Bodoc–Baraolt ocupă 580,0 ha pe teritoriul judeţului, aflându-se în comunele Ormeniş (<
1%) şi Măieruş (< 1%). Aria (SPA) prezintă specii de interes conservativ global (Crex crex),
populaţii importante de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene (9 specii).
Dintre speciile de păsări amintim: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Pernis apivorus,
Falco vespertinus, Bonasa bonasia, Crex crex, Bubo bubo, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus,
Alcedo atthis, Picus canus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis, Ficedula
parva, Lanius minor, Lanius collurio, Aythya nyroca.
8 dintre ariile protejate din judeţ, declarate monumente ale naturii, se află în zona de nord a
judeţului Braşov, în această categorie intrând arii protejate de interes geologic, speologic şi
paleontologic.
Cod
naţional
2.244
2239
2238
2241
2243

Cod
european
14594
14595
14596
183587
183645

2242

183687

2245
2247

183689
183691

Denumire

Tip arie

Suprafaţa
(ha)
2,84
1,1
9
2,78
2.063

Locul fosilifer Ormeniş
Paleontologică
Coloanele de bazalt de la Racoş
Geologică
Stanca bazaltică de la Rupea
Geologică
Vulcanii noroioşi Baile Homorod
Geologică
Cheile Dopca
Geologică
Microcanionul în bazalt de la
Geologică
109
Hoghiz
Locul fosilifer Carhaga
Paleontologică
9,33
Peştera Barlogul Ursului
Speologică
18,22
Monumente ale naturii din zona de nord a judeţului Braşov
Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Rezervaţia Locul fosilifer Ormeniş, de interes paleontologic, se suprapune teritoriului comunei
Ormeniş. Acest sit a fost descoperit în anul 1878. Fauna specifică de la Ormeniş apare într-un
interval complex de marne nisipoase; aici au fost identificate 18 specii de Inocerami, 4 specii de
Tellina, 16 specii de Amoniţi şi un Echinoderm.
Complexul Geologic Racoş este rezervaţie
geologică şi are o importanţă deosebită prin faptul
că marchează arealul
încheierii erupţilor
vulcanice din Carpaţii Orientali. Complexul este
situat în localitatea Racoşul de Jos, la 528 m pe
dreapta Văii Oltului, la ieşirea din defileul tăiat de
acesta în Munţii Perşani.
Se detaşează în cadrul acestui complex Coloanele
de bazalt de la Racos. În partea de vest a
Munţilor Perşani există o zonă relativ întinsă, în
care apare o formaţiune eruptivă bazaltică.
Perimetrul în cadrul căruia sunt prezente
bazaltele, apare sub forma unui triunghi astfel: la
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est Racoş, la vest Rupea, şi în sud Comana.
Zona Racoş se caracterizează prin prezenţa curgerilor de lave. Se disting trei faze efuzive, când
curgerile de lave au format trei orizonturi distincte:
 la bază, coloane scurte, până la 2 m
 la mijloc, coloane lungi - 15-18 m
 deasupra, un orizont cu bazalte şi piroclastite
Rezervaţia se prezintă sub forma unei înşiruiri de coloane prismatice de bazalt cu înălţimi de până
la 18 m, ele permiţând o examinare detaliată a structurii petrografice.
Băile Homorod, rezervaţie geologică situată la poalele Munţilor Perşani la contactul cu Subcarpaţii
Transilvaniei, în sectorul de luncă de la confluenţa Homoroadelor.
Zona prezintă o importanţă deosebită prin apariţia la zi a noroaielor emise de presiunea gazelor
subterane, punct numit vulcan noroios.
Apele minerale de la Băile Homorod au fost utilizate în scopuri terapeutice de la începutul secolului
20. În perioada interbelică în zona erau 6 izvoare captate în două bazine.
Aceste izvoare reprezintă o importantă resursă naturală, care ar putea avea un rol
important în revitalizarea zonei, în cazul reabilitării/dezvoltării/modernizării
infrastructurii de valorificare a acestor ape.
Cheile Dopca, rezervaţie geologică, se află pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz, respectiv
în partea de Nord Est a satului Dopca. Rezervaţia se află în sectorul central al Munţilor Perşani, la
ieşirea Oltului din defileul Augustin la Racoş.
Sistemul de chei este deosebit mai ales prin alternarea sectoarelor abrupte (cu roca la zi), cu
sectoare mai puţin abrupte acoperite de pădurea de fag. Se remarcă iviri de stânci mici, trene de
grohotiş, văi seci şi izvoare cu debit bogat.
Peştera Bârlogul Ursului este o rezervaţie speologică, situată pe teritoriul comunei Apaţa, în
sectorul central al Munţilor Perşani, pe partea nordică a Dealului Măgura.
Rezervaţia prezintă un dublu interes ştiinţific: din punct de vedere speologic atrag atenţia
formaţiunile şi o concreţiune de pe pereţii peşterii sub forma unui cap de urs, iar din punct de
vedere geologic stratele calcaroase. Peştera este situată la o altitudine de 726 metri, pe versantul
stâng al Pârâului Tipiei.
Locul fosilifer Carhaga este o rezervaţie paleontologică declarată monument al naturii. Este
situată în comuna Racoş şi are o suprafaţă de 1,6 ha. Stratele marno calcaroase reprezintă un punct
fosilifer de importanţă ştiinţifică, deoarece stratigrafia este legată de descifrarea evoluţiei geologice
a formaţiunilor de fliş din Carpaţii Orientali. Stratele de Carhaga reprezintă un preţios martor
paleogeografic.
Rezervaţiile naturale
În această categorie este cuprinsă Rezervaţia botanică şi
ornitologică Cotul Turnuzului, situată pe teritoriul
administrativ al comunelor Racoş şi Hoghiz.
Este o rezervaţie importantă deoarece aici cuibăresc
numeroase specii de păsări aflate pe traseul transilvănean
al migraţiei europene. Pe substratul de pietrişuri se
dezvoltă un strat de turbă eutrofă, gros de 1 m. Întâlnim
Swertis perenis, specie boreal montană, Primula farinosa,
Seseria coerulia, Calamagrostis nejdecta, specii boreale.
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În arealul mlaştinilor apar Molinia coerulia, Triaphorum latifolium, Gentiana pneumonanthe
Drossera anglica.
Zona din nordul judeţului oferă unul dintre cele mai frumoase şi mai importante peisaje
naturale, ce a rămas neschimbat de sute de ani.
Practicarea agriculturii tradiţionale, neintensive a contribuit la conservarea acestui peisaj de
o bogăţie naturală uimitoare. Pădurile de aici găzduiesc şi azi specii de urşi şi lupi, iar iarba
înaltă este locuită de prepeliţe şi cristeluri de câmp.
Fâneţele şi păşunile din regiune favorizează activitatea de creştere a animalelor (vaci, oi, capre etc.).
Fructele de pădure reprezintă, de asemenea, o importantă resursă care nu este suficient valorificată.
Acestea sunt folosite de femeile din zonă pentru gemuri şi sucuri sau pentru produse tradiţionale de
patiserie, reprezentând în unele cazuri o sursă alternativă de venit.
Produsele locale – gemuri, brânză, lapte, produse din carne - rezultat al agriculturii neintensive,
practicată în mod tradiţional, respectă principiile promovate de curentul Slow food, reprezentând un
punct forte pentru promovarea agroturismului în zonă.
Teritoriul prezintă, de asemenea, un potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului
rural/cultural, datorită numărului mare de monumente istorice, în special, bisericii fortificate.
Cu excepţia zonelor în care se practică exploatări (la Racoş şi Hoghiz), gradul de poluare în teritoriu
este redus.
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II.2.1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural
Teritoriul potenţialului GAL “Asociaţia Trasilvană Braşov Nord” se caracterizează printr-un bogat
şi divers patrimoniu cultural, 164 de monumente istorice din această zonă regăsindu-se în Lista
monumentelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Dintre acestea, 76 sunt în categoria
monumentelor de importanţă naţională, 88 sunt considerate de importanţă locală şi un sit rural
cu biserică fortificată (Viscri), care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
Diversitatea provine din multitudinea de tipuri de monumente pe care le regăsim în zona de nord a
judeţului Braşov:
 Ansambluri fortificate ale bisericii evanghelice
 Situri arheologice, castre romane şi dacice
 Cetăţi şi castele
 Case memoriale
 Ansambluri rurale de case
 Biserici
 Tradiţii, port popular, preparate culinare cu influenţe ale comunităţilor de români, maghiari
şi saşi
Un rol important asupra acestei regiuni l-a constituit prezenţa comunităţilor de saşi şi maghiari
care au lăsat o amprentă deosebită asupra acestei regiuni. De la aceste populaţii, în special de la
saşi, se păstrează o serie de elemente arhitecturale specifice, prezente pe întreg teritoriul.
Patrimoniul arhitectural şi cultural din teritoriu este distribuit în mod echilibrat în toate
cele 13 localităţi, motiv pentru care turiştii pot găsi atractivă atât zona în ansamblul ei, cât şi
fiecare localitate în parte.
Patrimoniul arhitectural şi cultural din oraşul Rupea
Cetatea Rupea este situată la 60 de km de Braşov, fiind construită pe un masiv de bazalt, în zona
rezervaţiei geologice Dealul Cohalm - "Bazaltele de la Rupea". Este unul dintre cele mai vechi
vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de aşezări omeneşti datând din
paleotic şi neoliticul timpuriu (5.500-3.500 î.H.). Cercetările arheologice au scos la iveală diverse
obiecte din aceasta epocă,
mărturie a aşezărilor în
regiune: unelte din piatră,
fragmente ceramice, urne
funerare etc.
În vremea dacilor, pe aceste
locuri a fost ridicată dava
cunoscută sub numele de
Rumidava sau Ramidava (după
diversele izvoare istorice);
cucerită de romani, cetatea
Rumidava
devine
castrul
roman Rupes ("stâncă" sau
"piatră"), numele roman fiind
cel mai probabil legat de faptul
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că cetatea este construită pe un masiv de bazalt. Numele roman a dat şi numele localităţii de astăzi.
Castrul roman Rupea făcea parte din centura de fortificaţii romane pentru apărarea zonei
comerciale şi a rutelor ce legau Valea Târnavelor, Valea Oltului, Râşnov şi Hoghiz.
Este o cetate ţărănească cu patru zone întărite cu turnuri poligonale. Cetatea este modificată în
timp, prin adăugarea a două curţi interioare şi trei turnuri de apărare. Fortăreaţa este construită pe
trei incinte.
Prima incintă a sistemului de fortificare este cetatea de sus, care datează din perioada prefeudală,
secolele X-XIII şi cuprinde cele mai recente extinderi. Cetatea de sus are o suprafaţă de peste 1.500
mp, aici găsindu-se şi fântâna adâncă de 59 de metri. Intrarea în cetatea de sus se făcea printr-un
culoar foarte îngust, poarta de sub Turnul Pulberăriei, Turnul cu vârful îngroşat. Se pot observa în
interiorul incintei urmele de încăperi, ce au servit drept locuinţe pentru populaţia refugiată în
cetate, pe timpul asediilor. Cele mai cunoscute încăperi din cetatea de sus sunt Camera judelui şi
Camera preotului. Acestea sunt însă foarte greu identificabile astăzi.
Cetatea de mijloc a fost construită în secolul al XV-lea şi modificată, pentru a fi mărită, în secolul al
XVII-lea. Aici se pot identifica Turnul cu gratii, Capela şi un alt Turn Pentagonal, unic în Europa,
poartă de intrare în cetatea de mijloc. În această perioadă, cetatea a fost mărită prin adăugarea unei
curţi interioare, în care în anul 1623 este săpată fântâna cetăţii, adâncă de 59 m şi nesecată până în
prezent. Tot în cetatea de mijloc se pot observa turnul şi poarta principală de jos care datează din
secolul al XVII-lea.
Cetatea de jos a fost construită începând cu secolul al XVIII-lea. Din această perioadă datează
locuinţa paznicului cetăţii, din 1850, şi magazia militară, construită la începutul secolului al XIX-lea.
În planurile cetăţii sunt menţionate şi Turnul Slăninii (specific cetăţilor săseşti), Turnul Slujitorilor,
magazia cu pulbere, Turnul Ungrei, Portiţa Cercetaşilor cu Turnul Cercetaşilor, Camera judelui
regal, Camera judelui scaunal, Turnul Scribilor, o gură de tragere, Camera scaunală şi Camera de
sus.
Cetatea Rupea are forma unei spirale ascendente (cochilii de melc).
În timpul regimului comunist, cetatea a rezistat la distrugerea ei completă de către autorităţi, care
doreau reciclarea bazaltului pentru amenajarea localităţii Rupea.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi
Consiliul Local Rupea semnează în anul 2009 un contract de finanţare, cu fonduri nerambursabile, a
proiectului de reabilitare şi extindere a infrastructurii turistice a oraşului Rupea, care are ca
obiectiv şi reabilitarea cetăţii Rupea.
Vizibilitatea pe care o are Cetatea Rupea de pe Drumul European E60, drum ce leagă Municipiul
Braşov de Sighişoara, ambele oraşe turistice de notorietate, face din acest obiectiv un centru de
interes al potenţialului GAL. Datorită vizibilităţii Cetăţii şi accesibilităţii Oraşului Rupea, acesta
devine locul optim de promovare a întregului teritoriu.
Alte elemente importante ale patrimoniului arhitectural şi cultural din oraşul Rupea:
Biserica Evanghelicǎ-Luteranǎ din oraș este o construcție gotică, de tip sală, din secolele XIV-XVI,
cu picturi murale în calcar. Pe zidul sudic, deasupra galeriei, încă se mai pot admira urme ale
frescelor dinainte de reformaţi. Tot pe zidul sudic, mai sus de tribună, au fost descoperite picturi
murale reprezentând oameni în mişcare. Altarul bisericii, în stil baroc, datează din 1709, iar orga
din 1726.
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Muzeul etnografic Gheorghe Cernea – aici sunt ilustrate ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din
zonă, precum şi obiceiurile acestora (olărit, sărbătoarea coroanei, pescuitul, nunta, interior
românesc, interior săsesc, băcănia), precum şi o secţiune dedicată lui Gheorghe Cernea.

Un alt obiectiv cultural este reprezentat de muzeul
etnografic Vasile Borcoman. Acesta a fost amenajat
de renumitul învăţător chiar în casa lui. Aici putem
întâlni icoane, mobilier, cărţi, diferite ustensile, toate
cu o valoare deosebită.

Patrimoniul arhitectural al comunei Buneşti
O altă localitate străbătută de E60 este centrul de comună Buneşti. Satele din comuna Buneşti
(Buneşti, Criţ, Meşendorf, Viscri, Roadeş) au identitate specifică zonei, marcată de cetăţi şi biserici
fortificate (secolul XIII). Începând cu anul 1200, coloniştii saşi încep să construiască biserici de
piatră, oraşe-cetăţi, biserici-cetăţi sau cetăţi–săteşti, care, de-a lungul secolelor, au servit ca apărare
nu doar comunităţilor locale, ci şi întregii Transilvanii.
Biserica evanghelică fortificată Buneşti – a fost construită în secolul XIV şi fortificată în secolul
XVI. Acestă biserică reprezintă o bazilică în stilul de tranziţie de la romanic la gotic.
Un element central de interes turistic îl reprezintă satul Viscri, înscris pe Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO, unul dintre cele şapte Situri săteşti cu biserici fortificate din Transilvania.
Biserica evanghelică fortificată din Viscri sau Biserica Albă a fost construită între secolele XIIIXVII. Coloniştii germani care s-au aşezat în Viscri ca imigranţi au găsit în partea din nord vestul
comunei actuale o mica capelă. În 1970-1971 biserica
a fost temeinic restaurată, reconstruindu-se
coridorul de apărare al bastionului de est, iar după
1990 a intrat în patrimoniul mondial UNESCO.
Satul Viscri reprezintă o aşezare tradiţională: case
înşiruite de o parte şi de alta a uliţei, faţade
impunătoare, zugrăvite în culori pastelate, curţi
pavate, bucătării de iarnă şi de vară, şuri din lemn
masiv poziţionate în spatele porţii.
Una dintre case datează din anul 1700, este
reabilitată şi seveşte în prezent ca muzeu pentru
turişti.
Şi celelalte trei sate din comuna Buneşti – Roadeş,
Meşendorf şi Criţ – găzduiesc ansambluri fortifícate
ale bisericii evanghelice.
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Patrimoniul comunei Caţa

Comuna Caţa este şi ea o zonă importantă care poate contribui la
dezvoltarea locală a zonei. Zona este încărcată de istorie, aici întâlnindu-se
numeroase situri şi castre romane, biserici evanghelice fortificate, case
memoriale. Condiţiile de mediu oferă posibilităţi pentru agricultură, pescuit
şi vânătoare, câteva elemente care pot contribui la dezvoltarea turismului în
această zonă.

Biserica fortificată din Drăuşeni
Această biserică este un monument deosebit de valoros, prin vechimea lui (sfârşitul secolului al
XIII-lea), cât şi prin detaliile artistice şi arhitectonice.
La origine, biserica fortificată din Drăuşeni a fost construită în stil romanic, cu plan bazilical.
Bazilica romanică iniţială a fost modificată în cursul lucrărilor de construire de fortificaţii, astfel că
au fost demolate navele laterale şi absida de est, iar corul a fost prevazut cu un nivel de apărare.
Incinta fortificată de plan ortogonal este întărită cu şase turnuri, unul dintre ele găsindu-se
deasupra intrării principale. De jur-împrejurul zidului este un drum de strajă, încă bine păstrat, dar
ce este specific acestei incinte este că sub ziduri, la temelie, sunt înfipte enorme blocuri de piatră.
Biserica evanghelică din Caţa
Biserica se află în centrul comunei, la intersecţia a patru drumuri. Este construită în secolul XIII ca
bazilică în stil romanic. Foarte interesant este că cetatea nu are unul, ci două rânduri de incinte
poligonale fortifícate, una din secolul XV şi cealaltă din secolul XVII.
Biserica încă mai păstrează intact aşa numitul “Turn al Slăninei”, aceasta pentru a putea supravieţui
pe timp de asediu îndelungat în interiroul cetăţii. Mobila datează din secolul al XIX-lea, altarul din
1813, pupitrul din 1864 şi orga din 1803. Altarul din 1813 este încă folosit.
Biserica din Ioneşti
Spre deosebire de bisericile evanghelice din jur, aceasta este printre puţinele biserici unitariene din
zonă. În plus, este şi una dintre cele mai vechi biserici din zonă. Construcţia a început în secolul al
XII-lea şi a fost terminată în secolul XVI, în stil romanic.
Patrimoniul arhitectural al comunei Homorod
Biserica evanghelică fortificată din Homorod, construită în a doua jumătate a secolului al XIIIlea şi fortificată în anul 1500, este înzestrată cu o boltă în stil gotic şi un puternic turn cu o galerie
de apărare. În anul 1623 această biserică a fost incendiată, iar în anul 1626 a fost reconstruită.
Biserica al cărei patron spiritual este Sfântul Petru, a fost construită, în mod bizar, ca un sanctuar
creştin în care, altarul şi corul sunt îndreptate, nu spre est, cum se întâmplă de obicei, ci spre sud.
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Elementele de mobilier ale bisericii, cum sunt altarul, orga, sfeşnicele şi stranele, sunt realizate în
stil baroc transilvănean rustic şi datează din anul 1793.
Biserica evanghelică din Jimbor
Unicitatea acestei fortificaţii este dată de forma zidului care o înconjoară – oval, nu poligonal, aşa
cum au majoritatea bisericilor din zonă. Cetatea din localitatea Jimbor, pe timpul invaziilor de tătari
şi turci, avea încă un zid protector. Aceasta era locul de refugiu al populaţiei în timpul invaziilor.
În comuna Homorod sunt două case memoriale. Una este situată în localitatea Mercheaşa, a
poetului George Boldea, iar cea de-a doua în Jimbor, a lui Nyiro Jozsef (preot, scriitor şi poet).
Depozitul de Armăsari din localitatea Homorod a luat fiinţă la începutul secolului al XVIII-lea,
aparţinând statului până în anul 2000, când a fost privatizat. Cai sunt de rasă, lipiţani şi semigrei. În
perioada comunistă Depozitul de Armăsari asigura reproducerea de rasă în întreaga Transilvanie.

La 2 km de biserica evanghelică Homorod sunt
situate Băile Homorod, aflându-se într-o zonă
pitorească de unde se poate vedea Cetatea
oraşului Rupea.
În satul Mercheaşa se poate vizita şi Biserica
Ortodoxă în care este expusă o cruce care a fost
descoperită de un localnic într-un trunchi de pin,
o fântână cu apă sărată şi stejari seculari
declaraţi monumente ale naturii.

Stejarii seculari de la Mercheaşa
În satul Jimbor, aflat la o distanţă de 10 km de centrul comunei, se găseşte cetatea Jimbor.
Patrimoniul arhitectural al comunei Hoghiz
Castelul Haller a fost construit pe ruinele unei mănăstiri atestată pentru prima dată de un
document în anul 1311 şi aparţine Primăriei Hoghiz. Tot aici se află şi Castelul Gutman şi Castelul
Valenta.
Biserica din lemn din Cuciulata este construită în întregime din lemn şi este acoperită cu şindrilă,
veche de peste 200 de ani. Biserica aparţine Parohiei Ortodoxe din localitatea Cuciulata.
Un alt obiectiv de interes din comună este Casa memorială „Aron Pumnul”, situată în localitatea
Cuciulata.
În ceea ce priveşte meşteşugurile specifice comunei, acestea sunt împletitul coşurilor din nuiele şi
împletitul ştergătorilor din papură.
Patrimoniul arhitectural al comunei Racoş
Printre monumentele istorice ale comunei Racoş se remarcă: Castelul Bethlen, fostă reşedinţă
nobiliară fortificată de mică amploare, construită în stilul Renaşterii transilvănene, în anul 1664.
Este o incintă fortificată de plan pătrat, cu bastioane circulare la colţuri şi turn pătrat de intrare,
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tipică arhitecturii militare medievale târzii, anterioară castelului de pe latura de sud. După
construirea castelului, sistemul de fortificaţii este completat cu o semi-incintă cu bastioane. Acest
domeniu a fost primit de groful Sukosd de la Gabriel Bethlen, ca recompensă pentru servicii
militare.
Situarea strategică în centrul de comunicare dintre Sighişoara şi Braşov şi infrastructura îl
recomandă pentru transformarea lui într-un hotel turistic regional. Este singurul monument
fortificat de cultură antică maghiară din judeţul Braşov şi unul dintre puţinele exemple de
arhitectură renascentistă din Transilvania.
Patrimoniul Racoşului de Jos este completat de imporatante descoperiri arheologice.
Tipia Ormenişului. Fortificaţie dacică3
Cetatea este înconjurată spre est – sud – vest de mai multe terase antropogene. Locuire sporadică în
bronzul mijlociu şi final şi foarte intensă în prima şi a doua epocă a fierului. Zid din piatră parţial
fasonată, lung de 100 m şi gros de 3 m. În incintă, o cazarmă, un sanctuar cu aliniamente de piatră şi
un sanctuar circular; pe terasa II, un alt sanctuar circular, al doilea ca mărime din Dacia. Zidul este
construit în sec. I î. d. Chr. 1
Racoş. Piatra Detunată. Fortificaţie hallstattiană şi dacică4
Fortificaţie hallstattiană, cu val dublu şi şanţ, lungi de 180 m, peste care se înalţă un zid dacic, din
piatră parţial fasonată şi pământ. Locuiri foarte intense în bronzul mijlociu şi final (cultura
Wietenberg, Hallstatt şi La Tene). Locuirea dacică începe în sec. IV – III î. de Chr. şi sfârşeşte la
cucerirea romană, zidul datând din timpul lui Burebista. Numeroase terase locuite în epocile
amintite.
Racoş. Tipia Racoşului. Cetate dacică5
Descrierea sitului. Cetate dacică, cu zid de piatră fasonată la exterior, lung de 85 m şi gros de peste 2
m, refolosit în evul mediu timpuriu.
Racoş. Dealul Vărăriei (Meszes). Fortificaţie din prima epocă a fierului şi dacică
Fortificaţie din prima epocă a fierului, cu val dublu şi şanţ, lungi de peste 525 m şi înalte de 3 - 11 m,
refolosită parţial de daci începând din sec. I î. d. Chr.
Patrimoniul arhitectural al comunei Măieruş
Biserica evenghelică fortificată şi incinta fortificată Măieruş, construită în secolele XIV-XV a
fost refăcută şi amplificată trei secole mai târziu. Interiorul bisericii îmbină mai multe stiluri: gotic,
clasic şi neoclasic cu cel baroc şi renascentist. Altarul de la începutul secolului XIX este unit cu orga.
Potirul face parte din categoria celor create în timpul Renaşterii şi a fost realizat la mijlocul
secolului XVI. La sfârşitul secolului XIX din părţile căzute ale zidului se construieşte şcoala în care
învaţă şi acum elevi de la clasele I-VIII.
Patrimoniul arhitectural al comunei Ticuşu
Biserica evanghelică fortificată din satul Ticuşu Vechi a fost reconstruită în întregime în
neoclasic, la începutul secolului XIX. Unul dintre elementele cele mai valoroase, altarul, a fost
realizat la sfârşitul secolului XVIII în stilul baroc.
Istoricul cercetării. Cercetări sistematice (1981 – 1998) Ioan Glodariu, Florea Costea, Angelica Bălos
Istoricul cercetării. Cercetări sistematice (1981 – 1998) Ioan Glodariu, Florea Costea, Angelica Bălos
5 Istoricul cercetării. Sondaje: Ioan Glodariu, Florea Costea (1982), cercetări sistematice Florea Costea, Adriana Ardeu,
Angelica Bălos (1997 - 1998).
3
4
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În satul Cobor, la 4 km de centrul de comună, se află biserica evanghelică construită în secolul al
XV-lea în jurul Bisericii Gotice Reformate. A fost reconstruită în secolul al XIX-lea în stil neoclasic,
păstrând elemente din ambele stiluri. Un aspect interesant al acestei fortificaţii este acela că, pe
lângă golurile obişnuite prin care sătenii aruncau cu smoală fierbinte înspre atacatori, există şi
goluri de tragere numite “gura broaştei”, nume datorat formei ciudate a acestora.
Patrimoniul arhitectural al comunei Ungra
Principalele elemente de patrimoniu sunt biserici, situri arheologice, castre romane şi dacice. Pe
lângă aceste elemente dezvoltarea zonei este susţinută şi de un potenţial ridicat al utilizării
terenurilor, posibilitatea de închirieri de terenuri şi înfiinţarea de ferme zootehnice.
Un obiectiv turistic al zonei este reprezentat de Biserica evanghelică fortificată din Ungra,
construită în secolul XIII în stil romanic, a căpătat de-a lungul timpului o dominanţă gotică. Posedă
un altar în stil baroc şi picturi din secolul XVI.
Patrimoniul arhitectural al comunei Apaţa
Importante sunt ruinele unei cetăţi din secolul al XIV-lea datând din vremea lui Ludocvic cel Mare,
precum şi o serie de biserici - Biserica Evanghelică Luterană, Biserica Ortodoxă Sfânta Treime.
Patrimoniul arhitectural al comunei Jibert
În satul Jibert există o biserică evanghelică luterană, reconstruită la sfârşitul secolului al XIX-lea
cu aspect tipic de biserică fortificată şi turn-clopotniţă, iar în satul Dacia (Stein-în limba germană)
există tot o biserica evanghelică luterană.
Amprenta puternică a culturii săseşti, caracterizată printr-o abundenţă de sate cu biserici fortifícate
şi caracteristici arhitecturale definite, în mare parte, intacte de sute de ani recomandă această zonă
ca destinaţie pentru turismul cultural. Faptul că în această zonă s-a conservat în mare parte atât
patrimoniul cultural material, cât şi cel imaterial – păstrarea şi folosirea portului popular, păstrarea
sărbatorilor agrare şi a unor elemente precreştine ale acestora, oferă posibilitatea turiştilor de a
face o impresionantă călătorie în timp.
Prezenţa siturilor arheologice (de remarcat sanctuarul dacic de la Racoş, al doilea ca mărime
după cel de la Sarmizegetusa şi mai vechi decât acesta – din sec I.i.H, de pe vremea lui
Burebista), obiectivele geologice – impresionante coloane de bazalt, locuri fosilifere, sunt
argumente care întăresc decizia dezvoltării turismului cultural.
Obiectele tradiţionale autentice prezente în viaţa curentă a localnicilor, valoarea peisagistică a
acestei zone şi diversitatea ei, gradul redus de poluare, multitudinea de posibilităţi de recreere –
drumeţii, mountain bike, foto safari/bird watching, pescuit, echitaţie, plimbări cu trăsura/sania trasă
de cai, alături de gastronomia locală tradiţională cu bucate specifice românilor, saşilor şi maghiarilor,
asigură un cadru de vacanţă în care turistul dornic de recreere va reveni cu plăcere.
Practicarea meşteşugurilor – prelucrare lemn, fier, olărit, zidărie, dulgherie, producere cărbuni,
ţesături din lână naturală – se îmbină inedit cu munca în agricultură şi reprezintă pentru o parte din
locuitori o sursă alternativă de venit.
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Cărbunar tradiţional
Fierar
În Viscri, femeile sunt recunoscute pentru ţesăturile din lână naturală pe care le realizează.
Localnicele croşetează şosete, mănuşi, căciuli, pulovere, pe care le vând turiştilor.
În zonă sunt meşteri care mai apelează încă la metodele tradiţionale de realizare a produselor lor.
Un exemplu grăitor este un cărbunar care foloseşte tehnici care nu au supravieţuit în Europa de
vest. Acestuia i se alătură meşteşugari sau producători de materiale ceramice care s-au întors la
producţia de tip tradiţional:
- ceramică tradiţională: ţigle, căramidă sau cahle pentru sobe;
- feronerie tradiţională: pentru consolidarea zidurilor, pentru mobilier, încuietori de uşi sau
porţi;
- cherestea şi tâmplărie tradiţională.
Obiceiuri şi sărbători locale
Caracterul multicultural al teritoriului se reflectă şi în obiceiurile şi tradiţiile din zonă.
În oraşul Rupea au loc o serie de sărbători locale
patru târguri de animale;
- o manifestare tradiţională câmpenească numită la Rond desfăşurată în “Pădurea lui
Grigore”, de sărbătoarea de Rusalii;
- o altă sărbătoare este cea numită “Lada de zestre” (creaţii artistice şi folclorice),
- “Balul Portului popular” - marchează evenimente din trecut legate de portul popular
Un eveniment local important este “Festivalul Cetăţilor”. Are loc în luna septembrie, iar în cadrul
acestuia participă localităţile care au avut statutul de cetăţi în trecut şi au jucat un rol important în
viaţa economică. După paradă, delegaţiile cetăţilor sunt aşteptate în centrul oraşului de către
primar şi fiecare înmânează însemnele cetăţii pe care o reprezintă (cheie, şervete tradiţionale). Pe
scenă au loc programe artistice de cântece şi dansuri populare susţinute de formaţii care reprezintă
diferite zone folclorice; participă inclusiv reprezentanţi ai minorităţilor naţionale (saşi, maghiari,
romi).
Specifică zonei Rupea este sărbătoarea care poartă denumirea de Kronenfest, o ceremonie de vară
a comunităţilor săseşti din Rupea, Viscri, Buneşti, Dacia şi Fişer. Se împletesc mai multe cununi din
flori viu colorate, se ornează cu panglici şi se amplasează în grădina casei parohiale. În dimineaţa
zilei în care are loc ceremonia, localnicii se îmbracă în costume populare şi merg la slujbă, după care
se adună în jurul cununii, cântă şi dansează. Sărbătoarea marchează trecerea de la primavară la
vară, fiind o sărbătoare a florilor şi a vegetaţiei abundente.
În comuna Jibert, în data de 24 ianuarie se sărbătoreşte “Adunarea vecinătăţilor” unde participă
toţi bărbaţii căsătoriţi pentru a discuta activitatea desfăşurată în cursul anului şi un plan de
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activităţi administartiv organizatorice pentru anul următor, iar seara sunt invitate de către gazdă şi
femeile pentru dans şi cântece specifice zonei.
Balul Portului popular organizat în luna februarie înainte de lăsatul postului Mare – începe cu
parada portului popular specific fiecărui sat, prilej de întâlnire cu toţi fiii satului, urmat de dans şi
servit din bucate tradiţionale specifice zonei.
Ceata junilor (feciorilor) este organizat în fiecare an în data de 25 decembrie. Feciorii, îmbrăcaţi în
port popular (cămaşă, cioareci, cizme de piele cu tureac tare, şerpar, pieptar, căciulă de miel neagră
cu vrista, clicin) împreună cu fetele (îmbracate în ie, rochie şi cătrinţe, ghete) merg la biserică la
liturghie.
La sfârşitul slujbei feciorii cânta trei colinde apoi se adună la “jude” (feciorul cu gradul cel mai mare
şi care conduce ceata) şi pleacă la colindat prin sat începând pe rând de la preot, primar,
viceprimar, urmând la fiecare gazdă din sat unde sunt serviţi cu băutură şi cozonac, lichiu, prăjitură,
fiind răsplătiţi cu o sumă de bani necesară pentru colindele pe care le cântă şi plata muzicanţilor cei însoţesc şi care vor cânta în fiecare zi de sărbătoare (a doua şi a treia zi de Crăciun, Bobotează şi Sf.
Ioan).
Un obicei specific comunei Buneşti este Cununa florilor, un obicei de vară ce are loc în ziua de Sf.
Petru și Pavel – 29 iunie. O sărbătoare a florilor, a vegetației abundente ce aduce speranță în
rodnicia pământului. Se fac două cununi, una a copiilor şi alta a tinerilor, care se aşează pe stâlpii
din curtea bisericii. Când toată lumea este adunată în jurul cununilor, pe fiecare dintre stâlpi se urcă
un tânăr care rosteşte “zicătura”. Pe lângă semnificația de celebrare a zeului arhaic al vegetației i s-a
atribuit și o altă trăsătură. Este vorba despre caracterul patriotic și revoluționar al cântecelor
intonate cu această ocazie, „cununa” fiind dedicată eroilor căzuți în luptele pentru eliberarea
Ardealului.
Sărbătorirea Rusaliilor la Viscri reuşeşte în fiecare an să adune întreaga suflare a satului, ţinând
cont şi de Rusaliile ţinute după Paştele Catolic, cât şi de cel Ortodox.
Se serbează intrarea în anotimpul verii, de aceea se iese la câmp, se sfinţesc holdele, iar saşii
sfinţesc pădurea. După această dată încep petrecerile la iarbă verde (maialuri). În biserici se aduc şi
azi frunze verzi de tei sau de nuc, care se binecuvântează şi se împart credincioşilor, simbolizând
limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, care S-a pogorat peste Sfinţii Apostoli.
În comuna Homorod se mai păstrează încă tradiţiile specifice sărbătorilor de iarnă, iar în satul
Jimbor se organizează anual Balul Strugurilor şi Balul Coşului. Acesta este o tradiţie a etnicilor
maghiari din acest sat.
Impuşcatul cocoşului este un obicei tradiţional al comunităţii maghiare din Apaţa.
Ceremonialul se desfăşoară în prima zi a Paştelui catolic. Originea obiceiului este legată de o
legendă a locului, care spune că în sec. al XIV–lea, în timpul unei invazii tătăreşti, populaţia s-a
retras în cetate. Invadatorii au pustiit localitatea, dar la retragere au auzit un cântec de cocoş în
cetate, locuitorii refugiaţi fiind, astfel, descoperiţi. Cetatea a fost asediată, iar supravieţuitorii au
hotărât drept pedeapsă împuşcarea cocoşului care i-a tradat.
Astăzi, participanţii la acest obicei sunt copiii, scopul sărbătorii fiind iniţierea în ochirea şi tragerea
la ţintă cu arbaleta (locul cocoşului viu fiind luat de cocoşul desenat). Astfel, în fiecare an, în ziua de
Paşti, după ieşirea de la Biserică, copiii îmbrăcaţi în costum popular se adună la „gazdă”, locul unde
s-au iniţiat mai multe săptămâni. Copiii se alinează în faţa ţintei şi, după ce spun versurile şi
cântecele ce constituie „judecarea” cocoşului, pregătite anume de băieţi, se trece la tragere. Fiecare
băiat trage la ţintă de trei ori. Sărbătoarea se încheie cu o masă cu preparate culinare din zonă şi o
petrecere cu dansuri şi cântece populare specifice localităţii.
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Fărşangul. Comunităţile maghiare din zonă păstrează o veche tradiţie populară de alungare a iernii
şi a răului, cunoscută sub numele de „Fărşang“. Acest obicei e preluat de la saşi (în limba germană,
Fasching) abia în secolul al XVI-lea, fiind adaptat, în timp, specificului etniei maghiare. Fărşangul
cuprinde perioada dintre Bobotează şi „Miercurea Cenuşii“, zi ce marchează începutul Postului
Paştelui la creştinii catolici.
Timp de 40 de zile, până la Paşti, nu se mai ţin nunţi sau petreceri, viaţa sătenilor intrînd pe un nou
făgaş de pregătire şi curăţire sufletească, înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului.
În perioada de Fărşang, întreaga comunitate, de la mic la mare, putea să petreacă după bunul plac.
Astfel, tinerii organizau balurile mascate, fetele şi femeile se adunau în şezători, dând prilej de farse
şi veselie. Chiar şi cei mici aveau carnavalul lor. Momentul culminant al Fărşangului îl constituie, în
majoritatea satelor maghiare, ziua de „Lăsatul Secului“, înainte de „Miercurea Cenuşii“, cînd are loc
obiceiul propriu-zis de „îngropare a iernii“. Cete de feciori mascaţi colindă uliţele satului, vestind,
prin lovituri de bici, alungarea iernii şi începutul postului. În fruntea alaiului se află, de obicei, o
căruţă alegorică ce transportă într-un sicriu iarna care se sfârşeşte, simbolizată, de multe ori,
printr-o păpuşă din zdrenţe. La încheierea Fărşangului, sicriul va fi spart şi aruncat în apă sau în foc.
În alte sate, „înmormîntarea Fărşangului“ constă în aprinderea paielor prin care a trecut un om
numit simbolic „Mutul“ şi care a însoţit feciorii prin sat. Printre „mascaţi“ întîlnim „preoţi“,
„doctori“, „mire şi mireasă“, „evrei“, „ţigani“, „bucătărese“ şi alte măşti. Acestea parodiază
personalităţi ale vieţii sociale, asumîndu-şi identităţi pe care le-ar fi fost imposibil să le dobîndească
în viaţa obişnuită.
Cei mascaţi intră în curţile oamenilor pentru a alunga spiritele rele şi blestemele. Gazdele îi plătesc
cu ouă, cârnaţi, slănină, mere, ţuică, vin. Nelipsite de la această sărbătoare sunt tradiţionalele
gogoşi, în limba maghiară, „panko“. Evreii din alai au datoria de a strînge banii oferiţi de săteni, fiind
folosiţi apoi pentru organizarea unui bal de încheiere a perioadei de Fărşang, la care participă
întreaga comunitate.
În Cuciulata, feciorii satului, îmbrăcaţi în costume tradiţionale merg la colindat cu “Turca”, iar
“Irozii” este o piesă de teatru, jucată de către copii de vârsta şcolară, costumaţi pe roluri
semnificând naşterea lui Iisus.
În satele Hoghiz şi Fântâna, în seara din Ajunul Crăciunului este specific obiceiul „Ceata” - feciori
îmbrăcaţi în costume tradiţionale colindă pe la casele oamenilor.
În localitatea Cuciulata, „Plugarul”, obicei folcloric străvechi de primăvară semnifică începutul
lucrărilor agricole. Se organizează de către feciorii satului şi este sărbătorit cel mai harnic fecior al
satului, a doua zi de Paşte. Feciorii îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale specifice, ies în
mijlocul satului la râu, rostesc o rugăciune pentru a avea un an îmbelşugat.
În localitatea Hoghiz, toamna se organizează „Balul Strugurilor”, feciorii şi fetele de naţionalitate
maghiară, îmbrăcaţii în port popular tradiţional, străbat satul călare pe cai şi în căruţe trase de cai,
cu muzicanţi, cântând, invită lumea la bal. Căminul Cultural unde se ţine balul este împodobit cu
ciorchini de strugurii, simbolizând începerea culegerii strugurilor care deja s-au copt.
Specificul cultural al zonei Rupea este dat de convieţuirea în aceste locuri a românilor, saşilor,
maghiarilor şi romilor. Deşi populaţia săsească a scăzut dramatic dup1990, influenţa acesteia este şi
acum prezentă atât prin elementele de arhitectură, cât şi prin elemente ale patrimoniului cultural
imaterial – tradiţii preluate de celelalte comunităţi etnice, cum se întâmplă cu organizarea
“vecinătăţilor”, gastronomie sau elemente caracteristice sărbătorilor saxone.
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Caracterul de zonă multietnică se datorează convieţuirii saşilor cu românii fie în satele locuite de ei,
devenind sate mixte, fie vecinătăţi cu sate româneşti şi maghiare compacte. Saşii şi românii îndeosebi,
au dezvoltat o cultură tradiţională rurală proprie, care conferă zonei Rupea un profil etnografic clar
definit, cu trăsături autentice evidente.
Cultura săsească, încă prezentă, manifestată, în special, prin abundenţa de sate cu biserici fortificate şi
caracteristici arhitecturale definite, în mare parte intacte de sute de ani, recomandă zona de nord a
judeţului Braşov pentru practicarea turismului cultural, prin dezvoltarea modelului de la Viscri în
restul satelor istorice din regiune.
O confirmare a faptului că în zonă dezvoltarea turismului trebuie să fie o prioritate, este prezenţa
tuturor acestor comune pe Lista comunelor cu potenţial turistic dezvoltat, Anexa 10 a Măsurii 313 –
PNDR. Lipsa marcajelor pentru traseele turistice , a panourilor şi a centrelor de informare,
momentan, îngreunează acestă dezvoltare.
Conform Anexei IV la Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecţia Grupurilor de Acţiune
Locală, 5 dintre cele 13 localităţi care intră în componenţa “Asociaţiei Transilvane Braşov Nord” sunt
incluse în categoria zone montane defavorizate. Totodată, toate cele 13 localităţi deţin pajişti cu
înaltă valoare naturală (zone HNV).
În zonă predomină păşunile şi fâneţele, terenul arabil ocupând mai puţin de 40% din suprafaţa
arabilă. Având în vedere caracteristicile terenului agricol, creşterea animalelor este definitorie pentru
această microregiune.
Caracteristicile terenurilor agricole, gradul redus de poluare în acestă zonă şi tradiţiile locale
au favorizat demararea unor acţiuni inovative în domeniul zootehniei şi al prelucrării
produselor zootehnice: ferme de bivoliţe, de capre, producerea de telemea, caş, iaurt şi chiar
mozzarella de bivoliţă. Produsele tradiţionale şi ecologice (parte dintre acestea deja atestate
la nivel naţional) vin în spijinul dezvoltării ecoturismului în această zonă.
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II.2.1.6 Economia locală

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active
Analizând distribuţia populației active din teritoriu - personalul salariat (în ultimii 5 ani) pe
sectoare de activitate, se observă o pondere scăzută a numărului de angajați în domeniul agricol.
Acest fapt poate avea o influenţă pozitivă în dezvoltarea economiei locale, unde se şi constată
procentul cel mai ridicat al numărului de angajaţi (sector industrial şi comerţ).
Pe de altă parte, însă, o parte însemnată a populaţiei este ocupată în agricultura de subzistenţă,
producând doar pentru consumul propriu şi fără a obţine venituri din această activitate.
Populaţia
activă

Sector
agricol

Sector industrial şi
de artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

3.107
373
1.460
777
497
100 %
12%
47%
25%
16%
3.183
382
1.464
796
541
2006
100 %
12%
46%
25%
17%
3.204
352
1.410
833
609
2007
100%
11%
44%
26%
19%
2.676
294
1151
669
562
2008
100 %
11%
43%
25%
21%
1.538
164
658
401
315
2009
100 %
11%
43%
26%
20%
Evoluţia numărului de salariaţi pe sectoare şi domenii de activitate, 2005 – 2009
___
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
2005

Din tabelul de mai sus reies câteva concluzii:
Raportat la anul 2005, în 2009 se poate observa o scădere cu aproximativ 50% a numărului
total de salariaţi din zona de nord a judeţului Braşov, fapt datorat în principal crizei economice
declanşate la sfârşitul lui 2008 şi restructurărilor generate de aceasta.
Sectorul industrial şi de artizanat, care avea şi cea mai mare pondere a numărului de salariaţi, s-a
confruntat şi cu cea mai mare scădere, faţă de anul 2007 scăderea fiind de 53%. Acestea se
datorează, în principal, restructurărilor survenite în cadrul unităţilor de producţie din Rupea şi
Hoghiz.
În prezent, printre cei mai mari angajatori ai teritoriului se numără:
 fabrica de ciment de la Hoghiz,
 fabrica de covoare ecologice. Covoarele sunt produse din fibră de cactus, cocos, iarbă de
mare, iută, bambus. Producția, în cea mai mare parte, este pentru export.
 fabrica de procesare a laptelui de bivoliţă
 fabrica de mobilă – unde se manufacturează, restaurează şi reproduce mobilă veche de o
valoare deosebită. De asemenea, se produce mobilier din lemn de brad, pictat (lăzi de
zestre, paturi, scaune, biblioteci, mobilier pentru pensiuni).
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II.2.1.6.2 Agricultură
În cadrul teritoriului se practică o agricultură tradiţională neintensivă, în special cu mijloace
rudimentare ce nu oferă posibilitatea de a valorifica adevăratul potenţial agricol al teritoriului.

Hectare
%

Zonă de
cultură de
cereale şi de
creștere a
animalelor
12.740
11,9%

Terenuri
agricole

Din care
neproductive

Păduri

Păşuni

Viţă de vie
şi livezi

29.572
27,5%

3.558
3,3%

30160,9
28,1%

31.129
29,0%

250
0,2%

Pășunile dețin cea mai mare pondere din suprafața destinată agriculturii teritoriului.
Total
suprafaţă
Rupea
Apaţa
Augustin
Bunești
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Măieruș
Ormeniș
Racoș
Ticușu
Ungra
Total

7.519
5.429
1.282
14.299
11.812
17.416
11.961
16.582
6.507
3.514
7.778
6.954
6.738
117.791

Total
din care,
din care,
din care,
din care,
suprafaţă
arabilă
pășuni
fâneţe
livezi
agricolă
5.493
2.245
1.859
1.389
2.391
1.065
1.014
311
1
792
286
360
146
9.160
3.114
4.197
1.790
59
9.481
4.358
3.926
1.194
3
8.682
3.263
4.155
1.264
7.409
2.853
2.747
1.702
107
12.292
4.969
5.252
2.051
20
3.117
1.523
992
559
43
1.329
764
421
143
1
3.956
962
1.950
1.031
13
4.712
2.091
1.878
740
4.877
2.079
2.378
420
3
73.691
29.572
31.129
12.740
250
Distribuţia suprafeţelor teritoriului - pe localităţi (ha)
Sursa datelor – Institutul Naţional de Statistică

Suprafaţa agricolă a teritoriului GAL reprezintă 63% din suprafaţa totală.
Comuna Jibert deţine ponderea cea mai mare de suprafaţă agricolă din totalul suprafeţei localităţii
(75%).
Din totalul suprafeţei agricole pe categorii de folosinţă pășunile și fâneţele reprezintă 60%.
Agricultura practicată în teritoriu are caracter de subzistenţă, fapt susţinut şi de numărul important
de exploataţii individuale – gospodării - înregistrate şi de gradul mare de fărâmiţare a terenurilor
ce sunt exploatate. Organizarea micilor agricultori în forme asociative, ar fi un prim pas pentru
practicarea unei agriculturi viabile, însă, din cauza experienţei din perioada comunismului, a scăzut
încrederea în astfel de structuri.
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Performanţa în agricultură este scăzută şi datorită structurii duale şi învechite a mijloacelor de
producţie. Astfel, pentru o mai bună dezvoltarea a acestui sector este necesar ca în teritoriu să se
achiziţioneze noi utilaje de producţie. O atenţie deosebită trebuie acordată şi sistemului de irigaţii.
Ponderea mare, pe întreg teritoriul, a păşunilor şi a fâneţelor, precum şi numărul mare al
animalelor ce sunt crescute în această zonă (raportat la întregul judeţ) sunt premise de dezvoltare a
sectorului zootehnic, de creştere a animalelor – bubaline, ovine, taurine şi bovine.
În Buneşti, Homorod, Ticuşu, Ormeniş, Măieruş, Ungra şi Jibert sunt înregistrate 14 asociaţii
agricole ale crescătorilor de animale, precum şi de prelucrare a produselor din lapte şi carne. În
zonă există, de asemenea, un grup de producători autorizat de MADR – Asociaţia Crescătorilor de
Bovine Caţa, iar grupa de produse pentru care a obţinut recunoaşterea – lapte şi produse lactate.
Sectorul de creştere a ovinelor şi caprinelor - este unul dintre cele mai bine reprezentate în
cadrul acestui teritoriu.
O cantitate din laptele provenit din sectorul de creştere a bovinelor este vândut companiilor de
colectare, astfel asigurându-se o sursă suplimentară de venit pentru producătorii locali. Oile,
caprele, bivoliţele sunt crescute în special pentru lapte şi pentru brânză.
Potenţialul cel mai ridicat pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar îl reprezintă sectorul de
creştere a ovinelor. Multe dintre produsele obţinute pot fi comercializate. Un aspect important care
trebuie luat în considerare este acela al respectării standardelor şi normelor de calitate ale
produselor.
Un indicator important pentru marketingul unui produs este denumirea de origine. Aceasta se
aplică produselor agricole sau alimentare ale căror caracteristici sunt datorate regiunii geografice
în care sunt produse. Denumirea de origine garantează consumatorului calitatea produsului şi o
serie de caracteristici specifice. Pe de altă parte, această clasificare poate contribui la facilitarea
accesului pe pieţele naţionale şi internaţionale.
Industria agro-alimentară din zona de nord a judeţului Braşov este reprezentată printr-o serie de
produse specifice zonei. Astfel, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt înregistrate şi
atestate următoarele produse tradiţionale (cu denumiri de origine):





caş afumat Dopca, brânză de burduf Dopca, urdă Dopca, telemea de oaie Dopca –
produse din satul Dopca, comuna Hoghiz,
brânza de burduf - Criţ, urdă de capră – Criţ, urdă sărată de capră - Criţ, caş afumat de
capră - Criţ, caş dulce de capră - Criţ şi telemea de capră - Criţ, produse în satul Criţ,
comuna Buneşti
pâinea tradiţională de Buneşti (Bodendorf) produsă în satul Buneşti, comuna Buneşti
pâine tradiţională de Crihalma produsă în oraşul Rupea.

În comuna Hoghiz mierea de albine este produsă în cantităţi de 14.240 kg la un număr de 712
familii de albine.
Prin implementarea modelelor de bune practici se pot promova produsele din aceste zone.
Produsele agricole din teritoriu sunt realizate după reţete tradiţionale.
De asemenea, există şi o serie de producători autohtoni înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în sectorul animalier ecologic. În satul Meşendorf – creşterea ovinelor, creşterea
melcilor în satul Măieruş, precum şi producători autorizaţi în domeniul apiculturii în Rupea,
Homorod, Ticuşu Vechi şi Jibert.
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În oraşul Rupea îşi desfăşoară activitatea o fabrică de prelucrare a
laptelui de bivoliţă, care intenţionează să dezvolte sectorul de creştere a
bivoliţelor şi readucerea pe piaţă a acestor produse de calitate.
Produselor menţionate mai sus li se alătură gemuri din fructe de pădure,
diferite sucuri şi siropuri, precum şi produse specifice de panificaţie
realizate de către localnici.
Produsele tradiţionale oferă un caracter aparte localităţilor din teritoriu,
însă lipsa unui brand local, a unui marketing comun pentru întreg
teritoriul, sub care să se promoveze şi valorifice aceste produse agricole,
îngrădeşte dezvoltarea şi valorificarea potenţialului acestui sector.
Marea problemă a crescătorilor de animale din teritoriu, precum şi a
producătorilor de produse tradiţionale este lipsa pieţelor de desfacere
şi valorificare a produselor, respectiv accesul dificil pe pieţele
existente, indiferent de faptul că sunt asociaţi sau deţin ferme
individuale.
Experienţa crescătorilor şi producătorilor din zonă poate fi un punct de
pornire în vederea creării de noi forme asociative. Se impune însă dezvoltarea şi valorificarea
asociaţiilor ce îşi desfăşoară activitatea în prezent.
Culturile
Culturile ce acoperă o bună parte a terenului agricol cultivat sunt cele de cartof şi porumb boabe.
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică privind distribuţia/ocuparea principalelor
culturi din suprafaţa cultivată, se observă că suprafaţa ocupată cu grâu şi secară a scăzut cu peste
40%, în timp ce suprafaţa cultivată cu porumb boabe este, în general, constantă. Culturile de cartofi
au avut un trend crescător, deşi acoperă încă o mică parte din suprafaţa ocupată a principalelor
culturi.

Distribuţia suprafeţelor cultivate cu principalele culturi, 1991-2003
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Alte culturi specifice zonei sunt orzoaica, lucerna, orz, ovăz etc.
Agricultura de tip ecologic se poate dezvolta în teritoriu având în vedere faptul că nu se folosesc
pesticide și nici îngrăşăminte chimice.
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II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Sectorul industrial este slab reprezentat în teritoriu, tabelul de mai jos redă structura acestuia în
zona de nord a judeţului Braşov:
Total
întreprinderi
Număr
%

236
100%

micro
întreprinderi cu
1-10 salariaţi
200
84%

întreprinderi
cu 10-50
salariaţi
32
14%

întreprinderi
cu 50-250
salariaţi
4
2%

întreprinderi
cu peste 250
salariaţi
0
0%

Principalele domenii de activitate reprezentate în teritoriu sunt:
comerţ - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun
- alimentar - panificaţie, prelucrare carne
- construcţii - fabricarea articolelor din beton, ciment, lucrări legate de exploatarea
forestieră, extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului, lucrări de
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de construcţii şi inginereşti
- prelucrarea lemnului - fabricarea produselor din lemn, fabricarea articolelor din plută
Cea mai mare pondere în teritoriu o au întreprinderile de producţie - microîntreprinderi care deţin
sub 10 salariaţi.
49% dintre întreprinderile din teritoriu sunt concentrate în orașul Rupea, în comuna Hoghiz
aflându-se cele mai multe întreprinderi care au între 10-50 de salariați.
-

Localitate

Total
întreprinderi

Apaţa
Augustin
Buneşti
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Ormeniş
Racoş
Rupea
Ticuşu
Ungra
Total GAL
%

25
1
3
9
33
12
6
8
13
116
4
6
236
100%

micro
întreprinderi cu
1-10 salariaţi
22
1
2
6
22
10
5
8
11
104
3
6
200
84%

întreprinderi
cu 10-50
salariaţi
2
1
3
11
2
1
1
10
1
32
14%

întreprinderi
cu 50-250
salariaţi
1
1
2
4
2%

întreprinderi
cu peste 250
salariaţi
0
0%

În perioada 2000-2010 a crescut numărul de întreprinderi mici – ce au sub 10 angajați. Principalul
domeniu de activitate al IMM-urilor din teritoriu este comerțul.
În zona nu există un depozite sau silozuri pentru preluarea – depozitarea produselor agricole.
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Materialele de construcție ce se prelucrează în teritoriu, în special cimentul, sunt folosite în întreg
teritoriul, dar și în afara acestuia și mai mult decât atât, sunt exportate.
II. 2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii
Conform datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov filiala Rupea, în zona de nord a
judeţului Braşov, sunt înregistrate 141 de societăţi comerciale care au ca domeniu de activitate
comerţul, în timp ce în sectorul terțiar – servicii activează aproximativ 40% din numărul total de
întreprinderi din zonă.
Tabelul de mai jos oferă o imagine sintetică a numărului de firme din comerţ şi sectorul terţiar
Număr
% din
Număr
% din
Întreprinderi din
Tipuri de comerţ
total
numărul
total
numărul
sectorul terţiar
total
total
Servicii de turism –
Industrial
27
11%
cazare, baruri și
20
8%
restaurante
Agricol
6
3%
Transport rutier
17
7%
Piscicol
0
0%
Alte activități de servicii
58
25%
Comerţ cu amănuntul
87
37%
produse alimentare
Comerţ cu amănuntul
21
9%
nealimentare
Ponderea este calculată la numărul total de întreprinderi/firme din teritoriul vizat de GAL.

Repartiţia unităţilor de cazare pe localităţi
În teritoriu se înregistrează un număr mic de restaurante sau alte spații de servire a mesei, iar cele
care există nu valorifică produsele tradiționale locale.
Serviciile de cazare din zona de nord a judeţului Braşov sunt oferite de către 14 pensiuni rurale, 3
hoteluri/moteluri și 1 cabană turistică.
Comerţul predominant este reprezentat de cel cu amănuntul în magazine nespecializate sau
magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse alimentare sau nealimentare.
Zona de Nord a judeţului Braşov oferă o varietate de resurse – arhitecturale şi culturale ce pot fi
valorificate în scopul dezvoltării serviciilor de turism.
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Satul Viscri reprezintă un model de bună practică în ceea ce priveşte serviciile de turism rural.
Pensiunile sau casele de oaspeţi sunt amenajate în locuințe săseşti tradiţionale, iar turiştii pot
participa la treburile din gospodărie sau la munca câmpului.
Preparatele servite sunt produse în gospodăriile proprii şi respectă principiile promovate de
curentul slow food. Gemurile tradiţionale din fructe de pădure, siropuri, brânzeturi, produse din
carne de oaie, capră sau porc sunt doar câteva dintre produsele puse la dispoziție turiștilor.
În sat există şi un centru de informare pentru turişti şi o cafenea unde pot fi servite prăjituri de casă
şi ceaiuri.
Acest model de turism a început să se dezvolte şi în satul Criţ, comuna Buneşti, unde pensiunile
sunt amenajate, de asemenea, în case tradiţionale.

Pensiune amenajată în casă săsească
În ceea ce priveşte opţiunile de petrecere a timpului liber, turiştii care vizitează comuna Buneşti, se
pot plimba cu căruţe sau cu sănii trase de cai (iarna), pot face excursii în împrejurimi, pot participa
la degustări de produse tradiţionale, pot parcurge pe jos sau cu bicicleta traseele care leagă satele
săseşti din zonă de cele din zona Sighişoara-Târnava Mare.
Acesta este un model de turism care ar putea fi replicat şi în celelalte localităţi din zona de nord a
judeţului Braşov şi ar putea contribui la dezvoltarea turistică a zonei, de altfel, posibilităţile de
petrecere a timpului liber, menţionate mai sus există în aproape întreaga zonă, însă nu sunt
valorificate.
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II.2.1.7 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale
II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii
Spital
Existență
DA/NU
Dacă NU,
indicaţi
distanţa în
km de la
centrul
teritoriului
până la cel
mai apropiat
obiectiv
menționat

DA

Medical
Medic
DA

Dentist
DA

Învățământ
Primar
Secundar
DA

DA

Universitate
NU

Dotări sportive
Teren
Sală
de
de
fotbal
sport
DA
DA

65 km,
la Braşov

În zona de nord a judeţului Braşov există un singur spital - Spitalul Orăşenesc Rupea - care
deserveşte populaţia întregului teritoriu.
Spital public din Rupea a luat fiinţă în anul 1940, având în componenţa sa compartimente de:
primire urgenţe, interne, chirurgie generală, anestezie-terapie intensivă, obstetrică - ginecologie,
neonatologie, pediatrie, boli infecţioase. În prezent însumează 102 paturi. Spitalul are şi un
ambulatoriu de specialitate, în cadrul căruia se regăsesc cabinete de medicină internă, pediatrie,
obstetrică-ginecologie, planificare familială, oftalmologie şi ortopedie.
La nivelul spitalului funcţionează compartimentul de radiologie, precum şi laboratorul de analize
medicale, care deservesc atât compartimentele cu paturi, cât şi pacienţii din ambulatoriului de
specialitate.
Având în vedere caracteristica geografică cu specific montan a zonei (aşezari izolate, aflate la
distanţe mari unele de altele, drumuri de acces dificile, iarna lungă), precum şi distanţa mare faţă de
alte oraşe (Braşov 60 km, Sighişoara 50 km), menţinerea în activitate şi dezvoltarea acestui spital
sunt absolut necesare, cu atât mai mult cu cât adresabilitatea acestuia este deosebit de ridicată
(aproximativ 40.000 de locuitori din oraş şi localităţile limitrofe).
În ultimii ani, Spitalul Orăşenesc Rupea s-a bucurat de sprijin din partea autorităţilor administraţiei
publice locale, care au alocat sume importante destinate reabilitării clădirii în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi organizării compartimentului de primire urgenţe, atât de necesar pentru
populaţia zonei, în contextul în care incidenţa accidentelor rutiere este crescută (zona Valea
Bogăţii), pacienţii aflaţi în stare critică putând fi stabilizaţi din punct de vedere hemodinamic şi
respirator, înainte de a fi transportaţi cu ambulanţa către centre de specialitate.
Pentru reabilitarea şi dotarea cu echipamente corespunzătoare a ambulatoriului s-au făcut
demersuri în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional
Regional.
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În ceea ce priveşte situaţia medicilor de familie, a stomatologilor şi a farmaciilor, aceasta este
următoarea:
Localitatea/
tip de serviciu
medical
Apaţa
Augustin
Buneşti
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Măieruş
Ormeniş
Racoş
Rupea
Ticuşu
Ungra
Total GAL:

Număr
medici
2
0
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
18

Medicină de familie
Număr
Număr
asistente
cabinete (*1)
1
1
0
0
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
18
18

Stomatologie
Număr
Număr
medici
cabinete
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
7
6

Număr
farmacii
1
0
0
0
1(+1pf)
2
0
1
1
2
2
0
0
10 (+1pf)

(*1) dispensare pentru mediul rural
pf – punct farmaceutic
În teritoriu, atât la nivel de comună, cât şi în orașul Rupea, cabinetele de medicină de
familie/dispensarele au program zilnic, de luni până vineri. Cea mai mare parte a medicilor sunt
navetişti, reuşind totuşi să fie asigurat un nivel rezonabil al serviciului de medicină de familie.
În comuna Augustin, în lipsa unui medic din localitate a fost adoptată soluția contractării serviciilor
de medicină generală de familie, cu un prestator de servicii medicale de la Brașov.
Întreaga populaţie din teritoriu beneficiază de servicii medicale prestate la nivel de unitate
administrativă.
În ceea ce priveşte serviciile educaţionale, situaţia este următoarea:
Localitatea

Număr şcoli

Apaţa
Augustin
Buneşti
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Măieruş
Ormeniş
Racoş
Rupea
Ticuşu
Ungra

1
1
5
4
6
3
5
2
1
2
3
2
2
Total
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Învăţământ oferit
Primar
Gimnazial
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Conform datelor prezentate, elevii din ciclurile primar şi gimnazial nu întâmpină probleme în
parcurgerea unor distanţe prea mari până la unităţile şcolare. Dotarea şcolilor cu microbuze pentru
transportul elevilor a contribuit la facilitarea accesului tuturor elevilor. Un impediment rămâne
faptul că multe cadre didactice sunt navetiste. Din acest motiv, de multe ori, orarul şcolar este
decalat – în funcţie de orarul mijloacelor de transport cu care se deplasează profesorii, iar
disponibilitatea acestora pentru activităţi extraşcolare este redusă.
Majoritatea absolvenţilor ciclului gimnazial aleg să îşi continue studiile la Grupul Şcolar Industrial
“Şt. O. Iosif” din Rupea, doar o mică parte optând pentru liceele din municipiul Brașov. Această
situaţie este generată în special de costurile ridicate de transport şi cazare, motiv pentru care
liceele din Braşov devin neatractive pentru familiile din această zonă.
În ceea ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic, oferta în zonă este una destul de săracă.
În cadrul Grupului Şcolar Industrial „Şt. O. Iosif” de la Rupea:
 domeniul mecanic, cu calificările: lucrător în mecanica de montaj, întreţinere şi reparaţii
lucrător în prelucrări la cald (sudor)
 domeniul electric, cu calificarea: lucrător în electrotehnică
 domeniul fabricarea produselor din lemn, cu calificarea lucrător în tâmplărie
 domeniul industrie textilă şi pielărie cu calificarea lucrător în tricotaje confecţii
În cadrul Şcolii de Arte şi Meserii de la Racoş:
 domeniul construcţii şi lucrări publice, specializarea lucrător în construcţii
 domeniul textile-pielărie, specializarea lucrător în tricotaje–confecţii
Conform intenţiilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, învăţământul profesional şi tehnic de la
Rupea va fi desfiinţat în anii imediat următori. Începând cu anul şcolar curent nu s-au mai făcut
înscrieri pentru clasa a IX-a.
Pentru studii universitare, cel mai apropiat centru este la Braşov, având specializări diverse, de la
cele tehnice, până la cele umaniste, medicină, juridice, ştiinţe economice etc.
Ca urmare a analizei ofertei educaţionale din zona de nord a judeţului, putem trage următoarele
concluzii:
- învăţământul primar şi gimnazial acoperă în mare măsură nevoia locală, deşi mai sunt
necesare investiţii în infrastructura specifică şi sunt probleme cu personalul didactic,
determinate în mare măsură de navetism;
- nivelul scăzut de ofertă educaţională în ceea ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic.
Acesta ar trebui avut în vedere în anii imediat următori, prin dezvoltarea de noi specializari
în strânsă corelaţie cu cererea de pe piaţa muncii (mai ales cea locală)
Dotări sportive în zona de nord a judeţului Braşov
Localitatea
Teren de fotbal
Sală de sport
Apaţa
0
0
Augustin
1
1
Buneşti
3
0
Caţa
1
0
Hoghiz
1
2
Homorod
1
0
Jibert
1
0
Măieruş
2
1
Ormeniş
1
1
Racoş
0
0
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Rupea
Ticuşu
Ungra
Total GAL:

3
1
0
15

3
0
0
8

În prezent, în teritoriu, sunt în diferite faze de autorizare sau/și construire terenuri sau săli de
sport, astfel:
în comuna Apaţa, se derulează prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, finanțat de
Compania Națională de Investiții;
 în comuna Augustin - sală de sport– faza PUZ;
 în comuna Ticușu - a început amenajarea unei baze sportive din fonduri proprii, în
prezent existând doar un teren de sport.
Față de nevoia pentru o viață sănătoasă prin practicarea sporturilor, mai ales la vârste școlare,
dotările din teritoriu sunt, pe de o parte insuficiente, pe de altă parte, la standarde joase.
Considerăm că, în viitor, pentru ridicarea calității vieții, se impune construirea de noi facilităţi,
infrastructură specifică, toate acestea oferind șanse pentru o viață sănătoasă.
În tabelul de mai jos, este prezentată situaţia serviciilor de transport public în zona de nord a
judeţului Braşov, precum şi legătura cu municipiul reşedinţă de judeţ sau alte localităţi, după caz.


Localitatea
Apaţa
Augustin
Buneşti
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Măieruş
Ormeniş
Racoş
Rupea
Ticuşu Vechi
Ungra

De la/spre Rupea
Auto
Tren
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-

-

De la/spre Braşov
Auto
Tren
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-

Altă localitate
Auto
Tren
DA
DA
DA
-

Prin “Auto” se înţelege transportul public de persoane, cu microbuze și autobuze – organizat/ autorizat
conform legislaţiei specifice.

Rezidenții din Hoghiz, Homorod, Jibert şi Ungra au acces la transportul feroviar prin Gara Rupea, în
fapt distanța de parcurs până la gară (de regulă pe jos sau cu mijloc propriu de locomoţie) fiind de
3,5 până la 5 km.
În satele aparţinătoare comunelor situaţia este şi mai gravă. Multe dintre aceste localităţi fiind
izolate complet, deplasarea rezidenţilor se poate face doar cu mijloacele de locomoție proprii sau cu
mașini de ocazie.
Această situație de izolare în fapt, prin numărul redus de mijloace de transport public, conduce la o
micșorare a șanselor locuitorilor la locuri de muncă, oportunități de educație, acces sau participare
la evenimente culturale majore.
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În perspectivă, pentru prevenirea izolării locuitorilor din mediul rural, autorități, instituții,
rezidenți și terțe părți interesate trebuie să găsească soluții viabile care să asigure o mobilitate
crescută în zona GAL-ului.
Conform masterplanului la nivel de judeţ, pentru zona Rupea este prevăzută o staţie de transfer a
deşeurilor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, după închiderea gropilor neconforme, fiecare
localitate în baza organizării colectării deşeurilor, se va îngriji de transportul deşeurilor menajere la
acest punct.
Inspectoratul teritorial pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” nu are organizat un serviciu în zona
de nord a judeţului Braşov, la niciun nivel.
Există însă servicii voluntare organizate pe lângă primăriile localităţilor, astfel:
Primăria
Rupea
Apaţa
Augustin
Buneşti
Caţa
Hoghiz
Homorod
Jibert
Măieruş
Ormeniş
Racoş
Ticuşu
Ungra
Total

Angajaţi
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
15

Voluntari
0
45
18
56
15
44
73
51
49
27
0
30
408

În teritoriul vizat, majoritatea gospodăriilor sunt racordate la reţeaua de energie electrică,
probleme fiind în comunităţile rome a două localităţi. Astfel, conform datelor oficiale ale Electrica
Braşov, la începutul anului 2010 erau incluse în planul de investiţii, un număr total de 112
gospodării de romi, cu o valoare totală a investiţiei de 600.000 de lei.
Principalul drum care traversează zona de nord a judeţului Braşov este DN 13 (DE 60) – Braşov –
Feldioara – Măieruş – Hoghiz – Rupea – Buneşti.
Puntru îmbunătăţirea calităţii drumurilor din
teritoriu, Consiliul Judeţean Braşov, prin Strategia
pentru dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene,
vizează modernizarea acestora (50%), întreținere
sau reparații (aprox. 12%), restul fiind alocări
bugetare pentru reabilitări de drumuri.
Drumuri cu probleme majore sunt cele ce leagă
comunele Hoghiz și Racoș de rute importante de
transport și de restul județului. Sectoarele de drum
cu probleme, importante pentru aceste comunități,
sunt în mare măsură deteriorate de activitățile de exploatare din zonă, atât secțiunile de drum
comunal, cât și cele ce sunt în administrarea Consiliului Județean. Reabilitarea acestor drumuri
devine o prioritate, mai ales pentru evitarea izolării rezidenților din comunitățile afectate.
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Față de nevoile reale ale unei vieți civilizate, racordarea la sistemele de alimentare cu apă
potabilă și racordarea la canalizare sunt mult sub standardul minim necesar (media naţională şi
judeţeană).
Chiar şi acolo unde – spre exemplu – problema pare a fi rezolvată (orașul Rupea) constatăm că
nevoia de investiţii este mare, mai ales în ceea ce privește tratarea apelor reziduale şi a reţelei de
distribuţie.
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II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale
Autorităţile locale din zona de nord a judeţului Braşov, constituite conform Legii 215/2001 sunt:
 Primăria şi Consiliul Local Rupea
 Primăria şi Consiliul Local Apaţa
 Primăria şi Consiliul Local Augustin
 Primăria şi Consiliul Local Buneşti
 Primăria şi Consiliul Local Caţa
 Primăria şi Consiliul Local Hoghiz
 Primăria şi Consiliul Local Homorod
 Primăria şi Consiliul Local Jibert
 Primăria şi Consiliul Local Măieruş
 Primăria şi Consiliul Local Ormeniş
 Primăria şi Consiliul Local Racoş
 Primăria şi Consiliul Local Ticuşu
 Primăria şi Consiliul Local Ungra
Nouă localităţi din zona de nord a judeţului – Buneşti, Caţa, Hoghiz, Homorod, Jibert, Racoş, Rupea,
Ticuşu şi Ungra sunt asociate în “Asociaţia de dezvoltare Rupea-Cohalm” prin care derulează
proiecte comune.
Având în vedere că aproximativ o treime din populaţie este reprezentată de comunităţile rome
unde atât nivelul de trai, cât şi cel de instruire sunt mai scăzute, parte din iniţiativele autorităţilor
publice locale din zonă îi vizează pe etnicii romi.
Primăria comunei Racoş în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi
Grupul de initiaţivă "Ţigănie - Lingurari" din comuna Racoş implementează proiectul "Pentru o
viaţă civilizată", proiect finanţat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). Până în prezent,
prin proiect au fost obţinute următoarele rezultate:


amenajarea drumului principal din cartierul romilor lingurari – investiţia vizează
reabilitarea străzii Sarigos din comuna Racoş;



creşterea, în decurs de 10 luni, a nivelului de conştientizare a 30 de familii cu copii cu vârste
de până la 16 ani din comunitatea de romi asupra importanţei educaţiei şcolare şi
prevenirea delincvenţei;



obţinerea de competenţe noi de către 20 de tineri din comunitate prin urmarea unui curs de
calificare în meseria de zidar, pietrar tencuitor.

Consiliul Local Ormeniş în parteneriat cu Grupul de Iniţiativă al romilor “Po amaro mistimo” a
implementat proiectul “Tradiţia în folosul comunităţii”, proiect finanţat prin Programul PHARE.
Scopul proiectului a constat în însuşirea de către 30 de membri ai comunităţii rome a unei meserii
în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, olărit şi împletituri din nuiele, precum şi iniţierea unei
activităţi generatoare de venituri utilizate în folosul comunităţii. În prezent, astfel de obiecte se pot
achiziţiona online de pe pagina web a proiectului.
În zona de nord a judeţului funcţionează două centre de plasament pentru copii, complexe de
servicii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
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Centrul de plasament "Casa Ioana" din Rupea furnizează, în principal, servicii de găzduire pe
perioadă nedeterminată, îngrijire, consiliere şi suport psihologic, programe de educaţie nonformală şi informală, pregătire în vederea integrării familiale/socio–profesionale, după caz.
Capacitatea centrului este de 60 locuri, iar beneficiarii sunt fete cu vârsta cuprinsă între 2-18(26)
ani.
Centrul de plasament Dacia furnizează aceleaşi servicii, iar beneficiarii sunt băieţi. Capacitatea
centrului este de 30 locuri.
Admiterea se face pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov sau a sentinţei
instanţei.
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov
implementează proiectul „Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în
judeţul Braşov”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.
Scopul proiectului este de a creşte nivelul de transparenţă a 10 administraţii publice locale din
judeţul Braşov privind procesul de stabilire a taxelor şi impozitelor locale şi cheltuirea banilor
publici, grupul ţintă fiind reprezentat de administraţiile publice locale din judeţ.
În teritoriul din zona de nord, proiectul se adresează administraţiei şi cetăţenilor din oraşul Rupea.
Obiectivele specifice constau în realizarea unui website de informare privind domeniul finanţelor
publice locale din judeţul Braşov – site denumit “Banul public” -, pentru creşterea transparenţei
administraţiilor publice locale faţă de cetăţeni; creşterea nivelului de implicare a cetăţenilor în
adoptarea bugetelor în concordanţă cu strategiile locale ale comunităţilor prin organizarea de
dezbateri publice.
Cele mai relevante asociaţii şi fundaţii din teritoriu activează în domeniul social, conservarea
patrimoniului cultural și natural, revitalizarea satelor, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă a
zonei.
Asociaţia Umanitară Nowero, cu sediul în Oraşul Rupea, activează în zona de nord a judeţului
Braşov încă din anul 1994. Printre primele acţiuni ale asociaţiei a fost înfiinţarea unui cămin de
bătrâni în localitatea Fişer, care funcţionează şi azi, cu o capacitate de 31 de locuri. Fondurile au
fost obţinute prin intermediul Bisericii Evanghelice Luterane.
O acţiune similară a fost relocarea şi amenajarea Centrului de Plasament pentru fete care a
funcţionat până în 1998 în Homorod, în condiţii improprii. Centrul a fost relocat în Rupea, Consiliul
Local punând la dispoziţie spaţiul. În prezent beneficiază de acesta 64 de fete de vârstă şcolară.
Asociaţia a dotat acest Centru de Plasament şi cu un atelier de coafură unde fetele pot să îşi dezvolte
abilităţile sub supravegherea personalului calificat. Asociaţia Umanitară Nowero s-a implicat şi în
participarea la dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor Centrului de Plasament pentru băieţi din satul
Dacia, comuna Jibert. Aici a fost amenajat şi dotat cu utilaje corespunzătoare un atelier de
tâmplărie.
Acţiunile asociaţiei vin în sprijinul comunităţilor locale din zonă şi prin intermediul instituţiilor
publice:
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dotarea Microstaţiei Rupea a Serviciului Judeţean de Ambulanţă cu ambulanţe care să
deservească zona;



dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu maşini de pompieri;



dotarea spitalului din Rupea cu paturi, saltele, lenjerii;



construcţia şi dotarea completă a Casei medicilor unde işi desfăşoară activitatea 4 medici de
familie din Oraşul Rupea;



parteneriat cu grupul şcolar industrial Şt. O Iosif prin care asociaţia asigură pregătirea
practică a elevilor clasei cu specializarea în confecţionarea textilelor, punând la dispoziţia
acestora spaţiul cu dotările tehnice necesare;



dotarea atelierului şcolii din Racoş cu maşini de cusut.

Asociaţia întreprinde şi acţiuni de ajutorare directă a persoanelor defavorizate


programul “mâncare pe roţi” prin care persoanelor nevoiaşe în imposibilitatea de a se
deplasa li se oferă hrană şi medicamente;



oferirea de echipamente şcolare elevilor din clasa I care provin din familii sărace;



programul “donaţii în cutii de pantofi” prin care, în preajma marilor sărbători, li se dăruiesc
săracilor din Caţa, Homorod, Dacia pachete cu îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, dulciuri,
provenite de la familii din Germania.

Asociaţia beneficiază de sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local, chiar sediul în care îşi desfăşoară
activitatea asociaţia, fiind un spaţiu alocat de Consiliul Local al Oraşului Rupea.
Fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET) reabilitează patrimoniul transilvănean şi promovează
dezvoltarea turismului rural. Fundaţia, al carei scop este revitalizarea satelor săseşti, ocupându-se
nu doar de monumente, ci şi de comunităţi, beneficiază de sprijinul prinţului Charles, încă din 1987
de la formarea organizaţiei iniţiale în Anglia.
Fără sprijin guvernamental, membrii organizaţiei îi ajută pe locuitorii a 25 de sate transilvănene să
îşi dezvolte propriile afaceri cu produsele locale, sprijinind într-un mod activ agroturismul. Astfel,
au reuşit să aducă în Viscri, judeţul Braşov, un sat de 450 de locuitori, un număr de 10.000 de turişti
în 2008. Străini sunt interesaţi de simplitatea vieţii de la ţară din România şi de mâncarea făcută din
ingredinte proaspete, secretul succesului fiind garantat şi de un patrimoniu consolidat.
Pe teritoriul zonei de nord, MET activează în 5 sate: Viscri, Buneşti, Criţ, Meşendorf şi Roadeş. Prin
eforturile fundaţiei, biserica fortificată din Viscri a fost reabilitată şi a fost inclusă în patrimoniul
mondial UNESCO.
Printre rezultatele activităţii fundaţiei în teritoriu se numără:


105 clădiri din satul Viscri (biserica, şcoala, case particulare sau de stat, porţi, garduri,
hambare şi curţi) au fost reparate şi îmbunătăţite; alte 82 de clădiri (inclusiv 4 biserici
fortificate săseşti şi două biserici ortodoxe) au fost restaurate parţial sau total în alte sate
din comunele Buneşti şi Saschiz;
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30 de locuitori ai comunei Buneşti (majoritatea şomeri) au învăţat zidărie şi dulgherie şi au
primit diplome pentru a practica aceste meserii;



doctorul din comuna Buneşti a primit spre folosinţă o maşină pentru a se putea deplasa
acasă la bolnavi;



10 femei din satul Viscri au participat la un curs pentru a primi diploma care le permite să
deschidă o pensiune agroturistică;



5 case au fost dotate cu băi pentru a oferi condiţii mai bune turiştilor;



un fierar şi mai mulţi dulgheri au primit ajutor material pentru a-şi dota atelierul cu unelte
şi echipamente de producţie;



în cooperare cu Fundaţia Germană pentru Patrimoniul Mondial, o porţiune a străzii
principale din Viscri a fost pietruită, s-au plantat pomi pe malului pârâului, s-au construit
băncuţe din lemn şi coşuri de gunoi din nuiele;



copiii din comuna Buneşti au primit un microbuz cu 18 locuri pentru a putea merge la
şcoală;



Biserica fortificată din Viscri (care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO) a fost
restaurată, în colaborare cu Banca Mondială;



satul Viscri a fost prezentat în mai multe publicaţii şi ghiduri turistice din România şi din
alte ţări (Franţa, Marea Britanie etc.) astfel încât, numărul turiştilor care vizitează şi stau în
Viscri depăşeşte 30-40 pe zi în sezonul de vară;



s-a înfiinţat o fundaţie locală, care reprezintă interesele sătenilor şi propune spre finanţare
proiecte prioritare pentru comunitatea locală; aceasă organizaţie oferă locuri de muncă la 5
oameni din sat;



zona a fost propusă să devină Parc Natural, datorită valorii deosebite a peisajului, lucru care
va creşte interesul vizitatorilor din ţară şi din străinătate, şi va aduce beneficii localnicilor
prin dezvoltarea ecoturismului şi a agriculturii ecologice;



în cooperare cu Banca Mondială, s-a deschis un centru de informare în satul Viscri;



s-a amenajat grădiniţa într-o sală din clădirea şcolii din Viscri;



a fost reparată clădirea pompierilor din Viscri;



a fost finanţat parţial serviciul de colectare a gunoiului.

Fundaţia Mihai Eminescu Trust este câştigătoarea marelui premiu oferit la Gala Societăţii
Civile 2010 pentru proiectul “Satul de-sine-stătător”, implementat în anul 2009 în 5 sate din
judeţul Braşov (Viscri, Criţ, Drăuşeni, Roadeş, Buneşti – sate din teritoriu) şi în judeţele Sibiu şi
Mureş. Scopul proiectului a fost regenerarea şi dezvoltarea integrată durabilă a comunităţilor
rurale din Transilvania prin conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a peisajului
istoric.
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Principalele activităţi ale proiectului au fost:
-

repararea şi restaurarea a 51 de case, 4 biserici, 6 şuri şi 7 poduri în zece sate;

-

reinstituirea pavajului tradiţional cu piatră de râu pe porţiuni limitate în 3 sate;

-

construirea şi inaugurarea unui cuptor tradiţional de ars cărămidă şi ţiglă în satul
Mălâncrav, care oferă 5 locuri de muncă;

-

pregătirea a 20 de meşteri locali în dulgherie şi acordarea de diplome recunoscute;

-

dotarea cu unelte şi echipamente a două întreprinderi de construcţii tradiţionale din satele
Mălâncrav şi Alma Vii;

-

organizarea a 4 sesiuni scurte de specializare în tehnici de restaurare, cu specialişti în
conservare din Germania şi Marea Britanie (producerea manuală a ţiglelor tradiţionale tip
solzi, repararea ferestrelor istorice de lemn, construcţia de scări de lemn interioare, mortare
şi tencuieli de var);

-

tipărirea şi distribuirea a 5000 de Ghiduri pentru reparaţii corecte la casele tradiţionale
(faţade, acoperişuri, ferestre, şuri şi pavaje);

-

încheierea unui acord cu compania Electrica pentru mutarea contoarelor de pe faţadele
caselor istorice (unde stricau aspectul şi structura clădirilor) în interiorul curţilor.

O altă fundaţie care activează în zona GAL este Pro Patrimonio, o organizaţie neguvernamentală
nonprofit, internaţională, cu filiale în Marea Britanie, Franţa şi Statele Unite, înfiinţată în anul 2000.
Principalele sale obiective sunt: salvarea, conservarea şi restaurarea moştenirii arhitecturale şi
culturale, lobby pentru protejarea acesteia, creşterea notorietăţii acestor acţiuni în faţa românilor şi
sprijin pentru restaurarea şi repunerea în folosinţă a unor clădiri, pentru a fi introduse în circuitul
cultural şi economic, precum şi promovarea meşteşugurilor şi tehnicilor tradiţionale din
construcţii.
În localitatea Meşendorf din comuna Buneşti, unul dintre arhitecţii care lucrează în cadrul fundaţiei
a organizat un atelier de arhitectură tradiţională pentru studenţii care vor să înveţe să construiască
ecologic. Acest proiect, iniţiat de Silvia Demeter Lowe, arhitectă din România care a studiat în
Anglia tehnicile de restaurare a habitatelor vechi, a fost destinat studenţilor în domeniu. Aceste
tehnici tradiţionale, prezente din belşug în România, sunt adesea ignorate şi nepuse în valoare, în
ciuda faptului că au toate calităţile necesare unor construcţii economice, agreabile pentru locuit şi
care protejează patrimoniul. Autenticitatea şi costurile reduse fac casă bună, iar sensibilizarea
studenţilor de la arhitectură în privinţa lor este foarte importantă.
Asociaţia Geopark Perşani a fost înfiinţată la sfârşitul lunii august 2009 şi a avut patru membri
fondatori, prinrte care şi comuna Racoş. Aşa cum reiese şi din denumirea asociaţiei, obiectivul
acesteia este de a înscrie aria Munţilor Perşani în reţeaua UNESCO a geoparcurilor,
beneficiiind astfel de reţelele sale internaţionale ştiinţifice, politice şi relaţiile publice. Dorinţa de
valorificare a siturilor ce constituie mărturii ale istoriei pământului merge în paralel cu crearea de
locuri de muncă şi cu dezvoltarea economică locală durabilă.
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Teritoriul viitorului geoparc cuprinde comunele Racoş, Homorod, Caţa, Rupea, Ungra, Hoghiz,
Măieruş, Apaţa, Ormeniş, Augustin, Comăna, Pârau, Dumbraviţa, Crizbav, Feldioara, primele 10
fiiind parte din zona de nord a judeţului Braşov.
Până în prezent, pentru atingerea acestui obiectiv s-au parcurs următoarele etape:


participarea la forumul ONG-urilor de mediu şi prezentarea proiectului de dezvoltare
durabilă Geopark Persani;



documentarea şi elaborarea Studiului de Fundamentare Ştiinţifică pentru declararea
Geoparcului Perşani;



documntaţia a fost predată spre avizare Academiei Române, Comisia de monumente ale
naturii.

Din aprilie 2010 Asociaţia Geopark Perşani a început implementarea proiectului „Evaluarea şi
îmbunatăţirea biodiversităţii în munţii Perşani centrali şi nordici” în valoare de 114.666 USD,
finanţat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).
În anul 2010, Asociaţia Geopark Perşani a devenit şi custode a două arii protejate de pe teritoriul
GAL - rezervaţia avifaunistică Cotul Turzunului şi situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor.
Dorinţa de valorificare a siturilor ce constituie mărturii ale istoriei pământului, prin înfiinţarea
geoparcului, merge în paralel cu crearea de locuri de muncă şi cu dezvoltarea economică locală
durabilă a acestei zone.
Deşi ONG-urile locale sunt active şi autorităţile publice se implică alături de acestea în
implementarea proiectelor ai căror beneficiari sunt comunităţile locale, necesarul de activităţi
sociale nu este acoperit din cauza insuficienţei resurselor umane, materiale şi financiare.
Numărul mare de dosare pentru Venitul Minim Garantat – 3.174 în întreg teritoriul (conform
datelor furnizate de primării) – dimensionează nevoia de intervenţie socială în această zonă.
Alte probleme legate de organizarea socială, reclamate atât de reprezentanţii societăţii civile, cât şi
de reprezentanţi ai instituţiilor publice, sunt reprezentate de lipsa exerciţiului de participare la
luarea deciziilor de către populaţie şi slaba implicare a acesteia în acţiuni de voluntariat.
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2.1.9 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu
Politicile de dezvoltare locală întreprinse în cadrul teritoriului au un rol deosebit de important în
sprijinirea diverselor activităţi în cadrul unităţilor adminsitrative teritoriale.
În continuare se va face o prezentare a principalelor proiecte derulate sau iniţiate în teritoriu cu
fonduri europene de preaderare - SAPARD, PHARE, ISPA, guvernamentale şi postaderare, precum şi
a proiectelor finanţate prin Banca Mondială.

Dezvoltarea infrastructurii de bază
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Denumire proiect
Alimentare cu gaze în satul Jimbor, comuna
Homorod
Lucrări de modernizare drumuri forestiere pentru
8,5 km, primăria Ungra
Realizare Baza Spotivă cu teren de fotbal omologabil
Tip, comuna Hoghiz
Reabilitare străzi comunale în cartierul de romi,
primăria Apaţa
Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în
comuna Apata, primăria Apaţa
Reabilitare Drum Comunal Lovnic-Grânari, primăria
Jibert
Modernizare bază Sportivă sat Dacia, primăria Jibert
Alimentare cu apă a localităţii Fişer şi oraşului
Rupea, primăria Rupea
Crearea infrastructurii de canalizare în satul Arini şi
Măieruş, primăria Măieruş
Construcţia reţelei de apă potabilă din satul Arini,
primăria Măieruş
Construcţia staţiei de epurare din satul Măieruş şi
din satul Arini, primăria Măieruş
Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în
comuna Buneşti, primăria Buneşti
Modernizarea infrastructurii forestiere şi lucrări de
corectare a torenţilor în păduri, primăria Buneşti
Îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi a serviciilor de
bază în comuna Ormeniş, primăria Ormeniş
Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Ticuşul
Vechi şi Cobor, primăria Ticuşu
Reabilitare drumuri comunale DC 28 şi DC24, lucrări
de reabilitare la Căminul cultural Ticuşu Vechi,
organizarea unui centru de asistenţă după programul
şcolar şi a unui muzeu de promovare a valorilor
culturii locale laice şi religioase, primăria Ticuşu

Sursă de finanţare

Stadiu

PHARE

finalizat

PNDR,
Măsura 125

în evaluare

Guvernul României

în derulare

PHARE 2006

finalizat

PNDR,
Măsura 322

în evaluare

Bugetul de stat

în derulare

Bugetul de stat

în derulare

PHARE

finalizat

Ministerul Mediului
HG 904/2007
Ministerul Mediului
HG904/2007
Ministerul Mediului
prin HG 904/2007
PNDR,
Măsura 322
PNDR,
Măsura 125
PNDR,
Măsura 322

în derulare
în derulare
în derulare
în evaluare
în evaluare
în evaluare

POS MEDIU, axa 1

în evaluare

PNDR,
Măsura 322

aprobat
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Promovarea turismului. Agricultură
Nr.
crt.

Denumire proiect

1.

Informare turistică, primăria Caţa

2.

Oportunităţi de formare şi ocupare a forţei de
muncă în activitatea din turism, comuna Buneşti

3.

Ghidul meseriilor criţene, comuna Buneşti

4.

5.
6.
7.
8.

Modernizarea fermei de creştere a vacilor pentru
lapte din satul Criţ, SC World Vision România SRL,
comuna Buneşti
Încurajarea activităţilor turistice în arealul
comunelor Buneşti, Jibert- jud. Braşov şi Saschizjud. Mureş, primăria Buneşti
Înfiinţare centru de informare turistică în comuna
Apaţa, primăria Apaţa
Seeburg Cetatea de lângă lac, primăria Jibert
Reabilitare şi extinderea infrastructurii turistice
în oraşul Rupea, primăria Rupea

Sursă de finanţare

Stadiu

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului

în evaluare

PHARE

finalizat

Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului
BANCA MONDIALĂ

finalizat

SAPARD

finalizat

PNDR,
Măsura 313

Pregătit pentru
depunere în momentul
lansării apelului

PNDR,
Măsura 313
BANCA MONDIALĂ
POR,
DMI 5.1.

în evaluare
finalizat
în derulare

Mediu. Gestionarea deşeurilor
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire proiect
Gestionarea deşeurilor în comunele Augustin şi
Ormeniş, primăria Ormeniş
Gestionarea deşeurilor manajere în zona de nord a
judeţului Braşov, primăria Hoghiz

Sursă de finanţare

Stadiu

PHARE CES 2005

finalizat

PHARE CES 2005

finalizat

Sursă de finanţare

Stadiu

PHARE

finalizat

PHARE
RO 2002

finalizat

PODCA

în derulare

PODCA

în evaluare

PODCA

în evaluare

PODCA

în evaluare

PHARE
2006

finalizat

Administraţie şi servicii publice
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Denumire proiect
Informatizarea primăriei comunei Homorod,
primăria Homorod
Modernizări în administraţia publică, comuna
Buneşti, primăria Buneşti
Dezvoltarea strategică a localităţii Ormeniş, primăria
Ormeniş
Competenţe europene pentru administraţia publică
locală, primăria Hoghiz
Strategia de dezvoltare a comunei Apaţa, primăria
Apaţa
Accesul la informaţii. Un viitor prosper pentru
comunitatea Apaţa, primăria Apaţa
Informatizarea şi modernizarea activităţii Serviciului
Public de Evidenţă a Persoanei din oraşul Rupea,
primăria Rupea
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8.
9.
10.

11.

Modernizarea şi informatizarea activităţii
Administraţiei Locale, primăria Jibert
Dezvoltarea strategică a comunei Racoş, primăria
Racoş
Proiect Pilot de Dezvoltare Locală Rupea-Cohalm,
ADDJB
Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor
publici în judeţul Braşov, Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar

PHARE
RO 2002
PODCA
Consiliul
Europei
Programul Facilitatea
de Tranziţie
2007/19343.01.11 Consolidarea
sprijinului societăţii
civile în lupta
împotriva corupţiei

finalizat
în evaluare
în derulare

în derulare

Persoane defavorizate
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire proiect
Centru de zi pentru copii defavorizaţi, Homorod
Centrul Social Rupea - accesul persoanelor fizice la
informaţii prin intermediul internetului, primăria
Rupea

3.

Pentru o viaţă civilizată, primăria Racoş

4.

Tradiţia în folosul comunităţii, primăria Ormeniş

Sursă de finanţare

Stadiu

PHARE

finalizat

PHARE

finalizat

Fondul Roman de
Dezvoltare Socială
prin Programul de
investiţii prioritare
pentru comunităţi
rrome
PHARE 2006
(îmbunătăţirea
situaţiei rromilor)

în derulare

finalizat
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PARTEA A III-A: PRIORITĂŢI
Priorităţile de dezvoltare a teritoriului din zona de nord a judeţului Braşov şi obiectivele
operaţionale au rezultat în urma consultării tuturor partenerilor din proiect şi a comunităţilor
locale din zonă, dar şi pe baza analizei diagnostic.
Au fost constituite 3 grupuri de lucru care au avut următoarea tematică 1. Valorificarea resurselor
naturale şi antropice; 2. Marketingul şi promovarea produselor şi serviciilor locale; 3.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi sociale şi care au avut întâlniri bilunare, timp de 2 luni.
În cadrul grupurilor de lucru au fost identificate problemele din teritoriu şi a fost realizată analiza
SWOT. (Anexa 4 – rapoarte şi liste de prezenţă grupuri de lucru, seminarii de mobilizare şi
dezbateri publice)
În luna aprilie a avut loc primul seminar „Dezvoltare locală – cu şi pentru noi”, la care au participat
78 de persoane, reprezentanţi ai partenerilor şi actori locali din teritoriu (Anexa 4). În cadrul
acestui eveniment a fost realizată o scurtă prezentare a caracteristicilor teritoriului, pornind de la
analiza situaţiei actuale, rezultat al întâlnirilor grupurilor de lucru. Cei prezenţi au participat la o
dezbatere cu privire la priorităţile/obiectivele de dezvoltare, fiind rugaţi să indice câte 5
priorităţi/obiective de dezvoltare. Printre priorităţile cel mai frecvent întâlnite în rândul
participanţilor s-au numărat:
- întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei
- dezvoltarea şi promovarea turismului
- regenerarea rurală
Primul scenariu:
Având ca punct de plecare nevoile identificate și oportunităţile de dezvoltare oferite de resursele
naturale și culturale ce pot fi valorificate, a fost creionată o primă viziune de dezvoltare: Zona de
nord a judeţului Braşov, un teritoriu cu localităţi revitalizate şi atractiv pentru turişti. Această
viziune se bazează pe dezvoltarea teritoriului din punct de vedere turistic. În cadrul dezbaterilor
publice (întâlniri ale grupurilor de lucru cu comunităţile locale) s-au conturat direcțiile și măsurile
ce necesită a fi implementate pentru a dezvolta pe termen lung teritoriul.
Pornind de la nevoile, dar şi de la ideile de proiecte exprimate de participanți, a reieşit că strategia
de dezvoltare a zonei de nord trebuie să aibă ca principală prioritate:
Valorificarea patrimoniului natural și cultural prin:
- investiţii în reabilitarea și restaurarea patrimoniului
- realizarea unui brand local al teritoriului
- investiţii în păstrarea valorilor locale – tradiţii culturale, specific culinar
- investiţii pentru a dezvolta servicii de calitate în turism, unităţi de cazare
- punerea în valoarea a cetăţilor și bisericilor fortificate din teritoriu
Punerea în practică a acestui scenariu va contribui la dezvoltarea zonei de nord a judeţului Braşov
deoarece:
atragerea turiștilor implică și creștere economică,
- investiţiile nou create vor genera locuri de muncă diminuând astfel rata șomajului, precum și
rata migraţiei tinerilor din teritoriu
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Al doilea scenariu:
În lumina noilor prioritizări rezultate în urma dezbaterilor publice, viziunea de dezvoltare,
formulată iniţial în cadrul primului seminar, a fost conturată astfel: Zona de nord a judeţului
Braşov – un teritoriu cu tradiţii, agricultură şi un mediu economic revitalizate, care oferă
condiţii bune de viaţă locuitorilor săi şi turiştilor.
Cel de-al doilea seminar „Dezvoltare locală cu şi pentru noi”, organizat în luna iunie 2010, a
avut ca principal scop definitivarea planului de dezvoltare locală. În cadrul seminarului au fost
stabilite viziunea, priorităţile de dezvoltare şi obiectivele operaţionale – finale, pentru teritoriul din
zona de nord a judeţului Braşov (Anexa 4).
Viziunea de dezvoltare a teritoriului este:
Zona de nord a judeţului Braşov – un teritoriu cu tradiţii, agricultură şi un mediu economic
revitalizate, care oferă condiţii bune de viaţă locuitorilor săi şi turiştilor.
Strategia de dezvoltare aleasă este bazată pe îmbunătăţirea calităţii vieţii prin intermediul unei
abordări rezultată din necesităţile existente - de valorificare a potenţialului local în domeniile:
agricultură, turism şi economie. Astfel, priorităţile strategiei sunt:
- Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii
- Dezvoltarea turismului şi punerea în valoare a patrimoniului rural
- Diversificarea economiei rurale
- Obiectiv transversal - Creşterea calităţii vieţii
Pentru îndeplinirea acestor priorităţi, au fost identificate următoarele obiective operaţionale şi
acţiuni concrete pentru atingerea obiectivelor:
1. Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii prin:
1.1.
Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi
forestiere
1.2.
Creşterea valorii adăugate a produselor locale
1.3.
Promovarea investiţiilor în înfiinţarea de ferme
1.4.
Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă
1.5.
Dezvoltarea capitalului uman, în special a tinerilor şi a femeilor
Acţiuni concrete:
- crearea de centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi a
ciupercilor;
- crearea unui centru comun de îmbuteliere a produselor apicole – produse bio/eco ;
- construirea unor centre de prelucrare a cerealelor;
- crearea unor centre de prelucrare a laptelui;
- valorificarea terenurilor neutilizate prin cultivarea de salcie energetică;
- înfiinţarea de centre de colectare şi procesare a melcilor;
- realizarea unei mărci regionale de promovare a produselor locale;
- înfiinţarea unor asociaţii/grupuri de producători;
- identificarea pieţelor de desfacere pentru produsele locale;
- sprijinirea înfiinţării de ferme ecologice şi promovarea produselor ecologice din zonă;
- crearea sau dezvoltarea de sere, pepiniere sau livezi;
- proiecte pilot – târguri/caravane de promovare a produselor locale (acţiune inovativă);
- formarea populaţiei ocupate în domeniul agricol, forestier sau agroalimentar;
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2. Dezvoltarea turismului şi punerea în valoare a patrimoniului rural prin:
2.1.
2.2.
2.3.

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor turistice
Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural
Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Acţiuni concrete:
- punerea în valoare a poveştilor/legendelor locale în vederea creşterii numărului de turişti
(acţiune inovativă)
- crearea unor trasee pentru transport cu mijloace tradiţionale
- promovarea atracţiilor locale (naturale, antropice, tradiţii, evenimente, port popular etc.)
- crearea unui brand regional (acţiune inovativă)
- crearea de trasee tematice (retragerea aureliană, drumul olăritului etc.) - acţiune inovativă
- marcarea şi amenajarea traseelor turistice, semnalizarea monumentelor istorice, panouri
informative
- dezvoltarea sectorului unităţilor de cazare - crearea de pensiuni cu specific local,
modernizarea, extinderea celor existente
- crearea de spaţii de agrement
- formarea personalului angajat în sectorul turistic
- dezvoltarea sectorului de alimentaţie publică
- centre de informare turistică şi materiale de promovare
- conservarea, reabilitarea şi valorificare patrimoniului cultural construit
- înfiinţarea unei şcoli de ospitalitate în teritoriu - cursuri şi practică (acţiune inovativă)
- organizare de evenimente locale de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor

3. Diversificarea economiei rurale prin:
3.1.
3.2.

Încurajarea micilor întreprinzători, în special, a tinerilor şi femeilor
Promovarea eficienţei energetice şi utlizarea surselor alternative de energie

Acţiuni concrete:
- înfiinţarea de asociaţii/grupuri ale meşteşugarilor
- investiţii pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale specifice zonei (prelucrarea
fierului, lânii, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale, producţia de var,
lăstărit, zidărie, dulgherie, cărămidă, răchitărit etc.)
- înfiinţare de mici magazine de desfacere a produselor meşteşugăreşti (acţiune inovativă)
- înfiinţarea de magazine de desfacere a produselor tradiţionale (acţiune inovativă)
- investiţii în industria uşoară, procesarea produselor lemnoase, mecanică fină
- crearea, dezvoltarea de servicii pentru locuitorii din teritoriu (croitorie, frizerie, cizmărie,
mecanizare, transport etc.);
- crearea/dezvoltarea de servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice
- achiziţia de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile
- cursuri de formare în domeniul antreprenorial
Obiectivul transversal al planului de dezvoltare este Creşterea calităţii vieţii, prin
îndeplinirea următoarelor obiective:
4.1. Modernizarea infrastructurii
4.2. Îmbunătăţirea serviciilor publice
4.3. Crearea de noi locuri de muncă
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Acţiuni concrete:
- înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația teritoriului (parcuri,
spații de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete etc);
- renovarea clădirilor publice și amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de
târguri etc.;
- înfiinţarea de centre care furnizează servicii sociale (pentru bătrâni și persoane cu nevoi
speciale);
- achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public în teritoriu;
- achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice -de deszăpezire;
- achiziția materialelor necesare (cărţi, costume etc.) în vederea promovării patrimoniului
cultural imaterial;
- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural din
spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.);
- achiziționarea echipamentelor necesare (vitrine, sisteme de alarmă etc) pentru expunerea
și protecția patrimoniului cultural.
În zona de nord a judeţului Braşov, agricultura este practicată, în general, la nivel de
subzistenţă, motiv pentru care implementarea unor măsuri inovative în acest domeniu va
contribui la crearea de noi oportunităţi, de noi locuri de muncă pentru populaţia din zonă.
Multiculturalitatea existentă în teritoriu, peisajul natural şi nealterat, tradiţiile şi meşteşugurile
din zonă reprezintă puncte forte pentru dezvoltarea unui turism de calitate. De aceea, este necesară
crearea/diversificarea serviciilor turistice, crearea de spaţii de agrement, dar şi valorificarea
produselor locale. Dezvoltarea zonei se poate realiza doar prin sprijinirea micilor întreprinzători.
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PARTEA A IV-A: PREZENTAREA MĂSURILOR
Măsurile propuse pentru îndeplinirea priorităţilor şi a obiectivelor operaţionale se încadrează în
Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, submăsurile 411 – Creşterea
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier şi 413 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale.

Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole

Toate aceste măsuri contribuie, prin acţiunile care se pot realiza prin intermediul acestora, la
atingerea priorităţii Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii.
Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Măsura 313 Încurajarea activităţilor turistice
Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Toate aceste măsuri contribuie, prin acţiunile care se pot realiza prin intermediul lor, la atingerea
priorităţilor Dezvoltarea turismului şi punerea în valoare a patrimoniului rural şi
Diversificarea economiei rurale, dar şi la îndeplinirea obiectivului transversal Creşterea calităţii
vieţii.
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Măsura 121 „ Modernizarea exploataţiilor agricole”
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:
Măsura „Modernizarea exploataţiilor agricole” care se încadrează în Axa I PNDR–« Creşterea
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier », are ca obiectiv general creşterea competitivităţii
sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi
îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a judeţului Braşov, această măsură
contribuie la îndeplinirea obiectivelor operaţionale Promovarea investiţiilor în înfiinţarea de ferme
şi Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi forestiere (prioritatea 1 –
Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii), Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural
(prioritatea 2 – Dezvoltarea turismului şi punerea în valoarea a patrimoniului rural) şi Promovarea
eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie (prioritatea 3 – Diversificarea
economiei rurale).
Măsura se înscrie între tipurile de măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să
promoveze inovaţia în teritoriu.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Din analiza situaţiei actuale şi din dezbaterile publice a reieşit un grad mare de fărămiţare a
terenurilor şi un grad relativ redus de asociere între fermieri.
Prin această măsură vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente
performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea
standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:
 îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole în teritoriul din zona de
nord a judeţului Braşov;
 creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole în teritoriu;
 creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării, inclusiv a
produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în teritoriul
din zona de nord a judeţului Braşov.
înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pâna 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 în teritoriul din zona de nord a
judeţului Braşov;
 promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile în cadrul fermei
Beneficiari:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
 Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Asociaţii familiale
 Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni –
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SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL,
Societate comercială cu capital integral privat,
Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri;
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri.

Criterii de prioritizare – criteriu de selecţie locală:
- Sectoare prioritare
 vegetal: culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale
vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.
 de creştere a animalelor: bovine pentru lapte, porcine (din care pentru: reproducţie,
îngrăşare), ovine şi caprine, păsări.
- proiectele prin care vor realiza și investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile
- exploataţii agricole de semisubzistenţă
- exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
- exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic
Persoanele fizice sau reprezentanţii legali ai persoanelor juridice:
- să aibă vârsta pânâ în 40 de ani
- să fie fermieri de semi-subzistenţă
Evaluarea numărului: 23
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt:
persoanele angrenate în cele două sectoare, consumatorul final (ca urmare a creşterii
competitivităţii produselor locale), comunitatea locală.
Precizări privind acţiunile eligibile :
Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole:
 construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv
construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi
branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
 construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de
prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii
la nivel de fermă, etc.;
 construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de
irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul
fermei;
 investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
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investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite
frigorifice en-gross;
achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi
costuri de instalare;
investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime,
semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi
marketing;
achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ.

Investiţii în active necorporale:
 organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru
pregătirea implementării proiectului;
 costurile generale (taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea
implementării proiectului)
 achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul
justificativ
Finanţare:
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 40%*
*sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanţare;
 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural şi
arii naturale protejate (prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005);
 10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele
tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu
azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul
proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea
din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni;
Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

1
1
1

113.300,00
330.000,00
219.500,00

113.300,00
330.000,00
219.500,00
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Contribuţia
Contribuţia
FEADR – măsură publică naţională
45.320,00
158.400,00
105.360,00

11.330,00
39.600,00
26.340,00

Contribuţia
privată
56.650,00
132.000,00
87.800,00
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1

42.520,00

42.520,00

13.606,00

3.402,00

25.512,00

7

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :
Măsura „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”se încadrează în Axa III PNDR
–„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca
obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole,
în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.
În raport cu Planul de dezvoltare locală, această măsură răspunde următoarelor obiective
operaţionale:
- Încurajarea micilor întreprinzători, în special a tinerilor şi femeilor (prioritatea Diversificarea
economiei locale)
- Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie (prioritatea
Diversificarea economiei locale)
- Crearea de noi locuri de muncă – obiectiv transversal Creşterea calităţii vieţii
Face parte dintre măsurile de diversificare a economiei rurale.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Din analiza situaţiei actuale a rezultat că funcţiile economice ale acestei zone depind în mare
măsură de existenţa activităţilor agricole. Din aceste motive, este necesară crearea de locuri de
muncă alternative, precum şi de surse de venituri adiţionale din activităţi non-agricole.
Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin:
-

crearea de micro-întreprinderi, precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol, în spaţiul rural;
încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Actiunile prevăd:
1) Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:
 industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz
gospodăresc, etc.);
 în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de
cherestea (ex. mobilă);
 mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
2) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi
tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, brodatul, confecţionare
instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de
desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
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3) Servicii pentru populaţia rurală:
 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
 Servicii de conectare şi difuzare internet;
 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie
fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor;
 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
4). Investiţii în producerea de energie regenerabilă
 achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii.
Beneficiari:
Tip de beneficiari eligibili:
 micro-întreprinderi (maxim 10 angajaţi, cifra de afaceri anuală până în 2 milioane Euro)
 persoane fizice (care se angajează să se autorizeze minim PFA şi să funcţioneze ca microîntreprindere)
Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală:
- proiecte care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat
- proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din surse
regenerabile
- proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor tineri – sub 40 de ani
- proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor femei
Evaluarea numărului: 5
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt:
comunitatea locală (îmbunătăţirea serviciilor, crearea de noi locuri de muncă), micii meşteşugari
(surse alternative de venit) etc.
Precizări privind acţiunile eligibile:
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/sau
necorporale din domeniul non-agricol după cum urmează:
 Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv
pentru efectuarea activităţii vizate de proiect, precum şi construcţia de clădiri pentru
marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv
achiziţionarea în leasing a acestora)
 Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a
acestora.
Alte costuri eligibile:
 Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi
consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele
menţionate în legislaţia naţională, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.
Finanţare:
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 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70%. Pentru proiectele care
prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la
85% din totalul cheltuielilor eligibile. În situația proiectelor care vizează atât activități de
producție de bunuri, cât și servicii, intensitatea ajutorului public se va atribui specific,
pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte.
Nr. de proiecte
prevăzute
4
1

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR – măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

77.206,00

308.824,00

172.941,44

43.235,36

92.647,20

80.000,00

80.000,00

54.400,00

13.600,00

12.000,00
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Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”
Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:
Măsura se înscrie în axa III a PNDR – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea
economiei rurale.
În raport cu Planul de dezvoltare, proiectele care vor fi implementate în cadrul acestei măsuri
conduc la îndeplinirea următoarelor obiective operaţionale:
- crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor turistice
- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
-promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie
-crearea de noi locuri de muncă.
Măsura face parte din măsurile care au ca obiectiv diversificarea economiei rurale.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Din dezbaterile publice a rezultat că populaţia din teritoriu consideră turismul o alternativă
ocupaţională pentru forța de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităților economice și
un factor de stabilizare a populației. Dezvoltarea acestui sector poate constitui o sursă de creștere a
veniturilor populației și o alternativă pentru ocupare.
Măsura vizează creșterea valorii adăugate a activităților turistice ce se desfășoară în teritoriu.
Monumentele de arhitectură, tradițiile și obiceiurile locale, cadrul natural nepoluat sunt elemente
care atrag turiștii în acest spațiu, iar implementarea acestei măsuri oferă posibilitatea de a
valorifica aceste resurse în oportunități de dezvoltare a teritoriului.
Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează:
- îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii de primire turistică și a serviciilor
- dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
- crearea de facilități recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes
turistic
Beneficiari:
Tipuri de beneficiari:
Publici (comune, asociații de comune, instituții publice, altele):
Autoritățile publice locale și asociații ale acestora
Privaţi, (asociații, agricultori, întreprinderi și industrii mici și mijlocii, comerț):
 ONG- uri
 persoane fizice
 microîntreprinderi
Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală:
- proiectele vor avea prioritate în funcţie de punctajul specificat în Lista comunelor cu
potenţial turistic ridicat
- proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale
- proiecte derulate de femei
- proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului
- proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile
utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice
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Evaluarea numărului: 8
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt:
comunitatea locală – prin crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de turişti, obţinerea
de venituri suplimentare prin vânzarea de produse tradiţionale etc.
Precizări privind acţiunile eligibile:
Tip de acţiuni eligibile:
 construcția de unități de primire turistică, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor
de primire turistică
 investiții private în infrastructura turistică de agrement
 achiziționare de mijloace de transport tradiționale, realizare trasee pentru echitație,
inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse și competiții)
și asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.
 amenajarea de trasee turistice – marcaje, amenajare locuri de popas
 investiții legate de înființarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olăritului”,
„cioplitorilor în lemn etc.)
 construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii,
prezentarii si vizitarii turistice;
 organizarea de manifestări și evenimente de promovare a teritoriului
 reabilitare monumente culturale și istorice din teritoriu
 elaborare de materiale promoționale precum prima editare materialelor a în scopul
promovării acțiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare
 realizare brand al zonei, realizare site, realizare marcă proprie teritoriului
Funcționare
 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :
până la 100% pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit
până la 85% în cazul proiectelor de investiții în agro-turism;
până la 85% în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
până la 50% pentru alte tipuri de investiții în turism rural;
Nr. de proiecte
prevăzute
5
2
1

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR – măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

108.540,71

542.703,55

369.038,41

92.259,60

81.405,53

101.337,50

202.675,00

162.140,00

40.535,00

0,00

7.492,00

7.492,00

5.993,60

1.498,40

0,00
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Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei
Măsura „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale se încadrează în axa III a PNDR –
Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale.
Obiectivul acestei măsuri vizează creșterea calității vieții.
De asemenea, rolul este de a face teritoriul atractiv și accesibil în primul rând pentru cei ce locuiesc
aici și, nu în ultimul rând, pentru turiști.
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a județului Brașov, implementarea acestei
măsuri va facilita îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului:
- modernizarea infrastructurii de bază
- îmbunătăţirea serviciilor publice
- conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural
- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
- promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Din analiza teritoriului și din dezbaterile publice a rezultat un deficit în ceea ce privește dezvoltarea
infrastructurii şi a serviciilor de bază în localitățile din teritoriu.
Valorificarea potențialului natural al zonei este îngreunată de lipsa mijloacelor de transport în
interiorul teritoriului.
Prin activitățile implementate în cadrul măsurii sunt încurajate investițiile și achiziția de
echipamente și mijloace cu scopul de a îmbunătății condițiile de locuire (achiziția de mijloace de
transport, achiziția de mijloace de deszăpezire).
Analiza situației actuale a reliefat multitudinea de evenimente și obiceiuri locale care nu se bucură
de promovare și mediatizare pe măsură.
Prin intermediul acestei măsuri pot fi realizate investiții de renovare și modernizare a spațiilor de
desfășurare a evenimentelor și așezămintelor culturale.
Beneficiari:
Tipuri de beneficiari:
- Publici -autoritațile publice locale și asociații ale acestora
- Privați -ONG- uri și așezăminte culturale și instituții de cult
- Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de
patrimoniu cultural sau natural
- Microîntreprinderi
Estimarea numărului: 11
Criterii de prioritizare – de selecţie locală:
- proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii
culturale
- proiectele care prevăd investiţii în infrastructura publică de agrement pentru tineri
- proiectele care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile
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Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt:
comunitatea locală - creşterea calităţii vieţii prin conservarea moştenirii locale, tinerii din teritoriu
etc.
Precizări privind acţiunile eligibile:
Tip de acţiuni eligibile
- înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații
de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete etc);
- renovarea clădirilor publice (ex. Primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru
organizarea de târguri etc.);
- investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile ca parte
componentă a unui proiect integrat (în situația în care este vorba de un proiect de renovare
a unei clădiri publice);
- prima înfiinţare și dotarea infrastructurii aferentă a serviciilor sociale, organizarea şi
funcționarea centrelor de asigurare a serviciilor sociale pentru bătrâni și persoane cu nevoi
speciale;
- investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
- achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public;
- achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice - de deszăpezire;
- achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente
muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte
componentă a proiectului (ex. activități ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice).
- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural din
spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.);
- achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural (ex.
vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).
Finanţare:
 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):
- până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit
- de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de
profit.
Nr. de proiecte
prevăzute

11
11

Cost total
mediu

Estimarea
costului total pe
măsură

95.537,10
1.050.908,10
100.018,2719 1.100.2010,10

Contribuţia
FEADR – măsură

Contribuţia
publică naţională

Contribuţia
privată

840.726,48
880.1610,08

210.181,62
220.040,02

0,00
0,00
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Măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”
Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei
Măsura „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadrează în axa IV a PNDR – LEADER.
Obiectivul acestei măsuri este participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare.
Rolul măsurii este extinderea experienţelor 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.
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a județului Brașov, implementarea acestei
măsuri va facilita îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului:
- dezvoltarea capitalului uman
- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
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
dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea lor.
Analiza situației actuale a reliefat o multitudine de resurse locale nevalorificate. Pentru a asigura
masa critică în vederea promovării zonei, dar şi pentru a extinde şi îmbunătăţi experienţa echipei
de implementare a GAL şi a actorilor locali, sunt necesare acţiuni de cooperare cu alte GAL-uri sau
parteneriate care funcţionează după principiul LEADER.
Beneficiari:
Tipuri de beneficiari:
- Grupuri de Acţiune Locală
Estimarea numărului: 1
Criterii de prioritizare – de selecţie locală:
- implică mai mult de două GAL-uri din România
- implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +
- includ activităţi inovative
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt:
comunitatea locală - îmbunătăţirea experienţei Grupului de Acţiune Locală din teritoriu.
Precizări privind acţiunile eligibile:
Tip de acţiuni eligibile
- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri,
seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente,
- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune
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- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire
Finanţare:
 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională): 85%
Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total pe
măsură

Contribuţia FEADR
– măsură

Contribuţia
publică naţională

Contribuţia
privată

1

25.500

25.500

20.400

5.100

0,00
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Indicatori de monitorizare
Măsura 121
Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii
din care:
număr de exploataţii care au ca reprezentant legal tânăr sub 40 de ani
Număr de proiecte care includ și investiții pentru producerea energiei din surse
regenarabile
Număr de investiții promovate de fermieri de semisubzistență

Măsura 312
Numărul de micro-întreprinderi sprijinite,
Din care:
Investiţii în activităţi non-agricole productive
Servicii pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi
Număr investiţii care au ca beneficiari reprezentanţi legali tineri – sub 40 de ani
Număr investiţii care includ achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei
din surse regenerabile
Număr investiţii care au ca beneficiari reprezentanţi legali femei
Măsura 313
Numărul de activităţi turistice sprijinite
Din care
infrastructura recreaţională şi de primire turistică
infrastructura la scară mică precum centrele de informare turistică, amenajare
marcaje/trasee turistice etc.
dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural
Număr investiţii care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea
culturii
tradiţionale
Număr investiţii derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani
Număr investiţii care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse
regenerabile
Număr investiţii în comunele cu potenţial turistic ridicat
Măsura 322
Număr total de investiţii
Din care
Numărul investiţiilor care promovează conservarea specificului local
şi a moştenirii culturale
Numărul investiţiilor în infrastructura publică de agrement pentru tineri
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Număr de investiții care au în componență și investiții de producere a energiei
din surse regenerabile
Măsura 421
Număr de proiecte întreprinse, care implică mai mult de 2 GAL-uri din România

21

1
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Complementaritatea strategiei cu alte programe de dezvoltare
Strategia de dezvoltare propusă în parteneriat de potenţialul GAL „Asociaţia Transilvană Braşov
Nord” este complementară cu alte programe operaţionale, sectoriale sau programe cu finanţare
naţională relevante pentru dezvoltarea teritoriului, fiind detaliată în tabelele de mai jos.
Sprijin direct acordat întreprinderilor pentru investiţii productive
Domeniu de intervenţie
micro-întreprinderi (cu
excepţia activităţilor de
procesare a produselor
agricole şi forestiere)
întreprinderi mici şi
mijlocii

POS CCE

POR
în zona urbană,
cu excepţia celor
spin-off şi high
tech

Doar spin-off şi high
tech indiferent de
locaţie
Investiţii productive, cu
excepţia procesării
produselor agricole şi a
industriei alimentare

IMM-uri în
sectorul de turism

POS DRU

Pregătire profesională
corelată cu sectoarele
sprijinite prin intermediul
POSCCE

Consultanţă
Domeniu de
intervenţie

POS DRU

Alte programe europene
Programul BAS Romania Fonduri nerambursabile pentru
consultanţă/Ministerul Federal
de Finanţe al Austriei

întreprinderi mici şi
mijlocii şi micro întreprinderi
antreprenoriat

Programe cu
finanţare
naţională

Antreprenoriat şi abilităţi de
management, cu excepţia
agriculturii şi a silviculturii

Erasmus for
Young
Entrepreneurs

Sprijin pentru dezvoltarea de afaceri
Domeniu de intervenţie
întreprinderi mici şi
mijlocii şi micro- întreprinderi

PNDR (alte măsuri decât cele din Anexa 1)
Sprijin pentru fondurile de garantare, care furnizează garanţii pentru
fermieri şi pentru activităţile agricole şi silvice aferente, inclusiv
agroalimentare şi pentru afacerile la scară mică în spaţiul rural în
conformitate cu aria de aplicabilitate a PNDR.

Standarde de management pentru întreprinderi
Domeniu de intervenţie
Standardele de management pentru întreprinderi

POS CCE
Standarde de calitate şi de mediu

Turism
Domeniu de intervenţie
infrastructura de turism

reabilitarea obiectivelor culturale
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POS CCE
- infrastructură de turism în spaţiul urban
- infrastructură de turism în spaţiul rural, peste o
anumită valoare a proiectului
- staţiuni balneare şi balneoclimaterice indiferent de
locaţie
- patrimoniul naţional şi UNESCO, indiferent de locaţie
- patrimoniul cultural local în spaţiul urban
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Infrastructura de transport
Domeniu de intervenţie
infrastructura de transport

POR
- drumuri judeţene şi străzi urbane

Protecţia naturii
Domeniu de
intervenţie
protecţia naturii

POS MEDIU
Elaborarea planurilor de management, dezvoltarea,
operarea şi menţinerea infrastructurii, înfiinţarea
sistemelor de monitorizare, traning şi construirea
capacităţii administrative pentru sit-urile Natura 2000

PNDR (alte măsuri decât
cele din Anexa 1)
Plăţi compensatorii
Natura 2000

Intervenţii sociale
Domeniu de intervenţie
intervenţii sociale

POR
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
dotarea infrastructurii sociale

POSDRU
Dezvoltarea economiei sociale

Pentru atingerea obiectivului operaţional Dezvoltarea capitalului uman, în special a tinerilor,
acţiunile măsurilor 111 Formarea profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 421
Implementarea proiectelor de cooperare sunt complementare cu acţiuni din domeniile majore
de intervenţie ale Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –
POSDRU:
 pregătire profesională pentru persoanele implicate în sectorul nonagricol şi fermieri în
vederea reorientării acestora către activităţi nonagricole;
 pregătire profesională iniţială prin intermediul şcolilor profesionale şi a liceelor, inclusiv
pregătirea în unităţile şcolare cu profil agricol şi silvic;
 prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin
menţinerea/reintegrarea în educaţie şi formare profesională a elevilor cu risc de părăsire
timpurie a şcolii;
 îmbunătăţirea accesului şi participarea la programele de formare profesională continuă,
facilitând calificarea angajaţilor.
Pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi a abilităţilor de management poate fi accesat atât
POSDRU, dar şi alte programe cu fonduri europene cum este Erasmus for Young Entrepreneurs.
Obiectivul Conservarea şi îmbunătăţirea mediului natural, operaţionalizat în Anexa 1 prin
măsurile 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii şi 322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale, poate fi îndeplinit accesând şi alte măsuri ale PNDR - 221 Prima împădurire a
terenurilor agricole, 214 Plăţi de Agro-mediu, dar şi axe ale Programul Operaţional Sectorial de
Mediu - POS Mediu sau programe cu finanţare naţională din Fondul pentru mediu.
Pentru atingerea obiectivului Încurajarea micilor întreprinzători, în special a tinerilor,
complementare acţiunilor Măsurii 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
sunt acţiunile Operaţiunilor 2.3.1 – Sprijin pentru start-up-uri şi a spin-off-uri inovative şi 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - POS CCE.
Pentru obiectivul Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor
turistice, acţiunile Măsurii 313 Încurajarea activităţilor turistice sunt complementare cu acţiuni din
DI 5.2 şi 5.3 din Programul Operaţional Regional – Crearea, dezvoltarea, modernizarea
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infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice/Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică şi acţiuni ale DMI 5.2 din Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” (calificare în
domeniul turismului).
Complementaritatea pentru acţiunile măsurilor care vizează promovarea eficienţei energetice şi
utilizarea surselor alternative de energie este asigurată de domeniile majore de intervenţie ale Axei
4 a POSCCE – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul
combaterii schimbărilor climatice, de alte programe europene - Instrumentul de asistenţă tehnică
pentru eficienţă energetică – ELENA/Banca Europeană de Investiţii, dar şi de programe naţionale Programul privind producerea energiei din surse regenerebile, eoliană, geotermală, solară,
biomasă, hidro din Fondul pentru Mediu, Programul "Casa Verde" finanţat de Ministerul Mediului
şi Pădurii.
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II.3. Planul de finanţare
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Zone de calcul automat
Anexa nr. 3 - Planul de
finanţare
Numele
teritoriului:
Zona de Nord a Judeţului Braşov
Data întocmirii :
09.04.201401.10.2014
Sume în €
Ponderea măsurii în
planul de finanţare
Denumirea măsurii

1. Măsura 121 „
Modernizarea
exploataţiilor
agricole”
2. Măsura 312
„Sprijin pentru
crearea şi
dezvoltarea de
microîntreprinderi”
3. Măsura 313
“Încurajarea
activităţilor
turistice”
4. Măsura 322
“Renovarea,
dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia și

% din
costul
total

% de
contribuţie
FEADR

14%12%

46%44%

12%

58%

23%

71%

33%
34%

80%

Contribuţii publice

Cost total
Suma

443.300 €
375.320 €

388.824 €

752.871 €

1.050.908 €
1.100.20001
1€

FEADER
%

Contribuţii
private

Contribuţii naţionale

Suma

%

Suma

%

Suma

%

100%

203.720
164.286

46%
44%

50.930
41.072

11%

188.650
169.962

43%
45%

100%

227.341

58%

56.835

15%

104.647

27%

100%

537.172

71%

134.293

18%

81.406 €

11%

100%

840.726
880.161010

80%

210.182
220.040

20%

0€

0%
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populația rurală și
punerea în valoare
a moștenirii rurale”

5. Măsura 421
"Implementarea
proiectelor de
cooperare"

1%

80%

Asistenţă tehnică

18%

80%

TOTAL
100%
Zone de calcul
automat
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71%

25.500 €
570.000 €
3.231.403
€
3.212.7165

100%

20.400

80%

5.100

20%

0€

0%

100%

456.000 €

80%

114.000 €

20%

0€

0%

100%

2.285.3610
€

71%

571.340 €

18%

374.703
356.015€

12%
11%
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REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI
Partea a V-a – Parteneriatul
III.1. Prezentarea procesului de elaborare a planului (parteneriatul care realizează Dosarul de Candidatură –
Planul de Dezvoltare Locală)
Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare a Zonei de Nord a judeţului Braşov s-a realizat cu respectarea abordării de tip
LEADER „bottom – up” şi a avut ca iniţiator Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB).
Reprezentanţii ADDJB au organizat, cu ajutorul administraţiilor locale, întâlniri cu reprezentanţi ai mediului privat, public şi ai
societăţii civile, în cadrul cărora li s-a prezentat acestora programul LEADER şi beneficiile constituirii unui Grup de Acţiune Locală.
Ca urmare a reacţiilor pozitive şi a dorinţei de implicare a participanţilor, ADDJB, împreună cu alţi 37 de parteneri publici,
privaţi, ONG-uri, a depus spre finanţare prin sub-măsura 431.1 Faza 3, Axa LEADER proiectul „Demararea acţiunilor pentru
dezvoltarea locală în zona de Nord-Est a judeţului Braşov”.
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Solicitantul şi reprezentantul proiectului a fost desemnat ADDJB, alegerea întemeiată pe strânsa cooperare existentă între agenţie,
în calitate de asociaţie de dezvoltare intercomunitară, a cărei activitate se desfăşoară şi pe teritoriul celor 13 comune din zona de
nord. Alţi factori care au contribuit la desemnarea ADDJB ca reprezentant, au fost expertiza şi capacitatea de management de
proiect a acesteia.
Metodologia de animare a teritoriului s-a bazat pe o o serie de instrumente specifice procesului de dezvoltare locală de tip
participativ.
Implementarea proiectului pentru pregătirea dosarului de candidatură a demarat prin organizarea unei întâlniri a reprezentanţilor
partenerului. În cadrul întâlnirii, celor prezenţi li s-a prezentat axa LEADER, activităţile proiectului, obiectivele şi rezultatele
aşteptate. Ulterior, au fost constituite 3 grupuri de lucru, moderate de câte un expert - 1. Valorificarea resurselor naturale şi
antropice; 2. Marketingul şi promovarea produselor şi serviciilor locale; 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi sociale - la
care partenerii din toate cele 3 sectoare – public, economic, societate civilă, au aderat în funcţie de interesele şi expertiza în
domeniu.
Totodată, li s-a solicitat primăriilor din cele 13 localităţi să identifice şi să desemneze câte o persoană pentru postul de expert
local în cadrul proiectului, având ca atribuţii furnizarea informaţiilor necesare pentru realizarea diagnozei teritoriului prin
întocmirea fişei fiecărei localităţi, participarea la activităţile de animare, informare şi mobilizare a locuitorilor în vederea
implicării acestora în stabilirea priorităţilor de dezvoltare a zonei, sprijinind în acest fel activitatea animatorului comunitar.
Pe parcursul implementării activităţilor în vederea întocmirii dosarului de candidatură, cele 3 grupuri de lucru, experţii locali de la
cele 13 primării şi ceilalţi membri ai echipei de implementare au colaborat pentru realizarea diagnozei, analizei SWOT şi
identificarea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a teritoriului.
Grupurile de lucru au avut întâlniri bilunare, pe parcursul a 2 luni, ulterior, având (în luna iunie) 4 întâlniri cu comunităţile locale,
în cadrul dezbaterilor publice.
Alte activităţi de informare, mobilizare şi sensibilizare a actorilor locali au constat în organizarea a două seminarii: primul a inclus
prezentarea oportunităţilor Axei LEADER, nevoia ca actorii locali să se implice în identificarea obiectivelor de dezvoltare,
întâlnirea încheindu-se cu o dezbatere privind obiectivele care trebuie incluse în strategia teritoriului; în cadrul celui de-al doilea
seminar, cu participarea reprezentanţilor partenerilor şi a localnicilor, s-au prioritizat obiectivele, au fost stabilite subobiectivele şi modul de funcţionare a viitorului GAL, astfel fiind definitivată strategia de dezvoltare a teritoriului.
Dezbaterile publice au avut loc înainte de finalizarea strategiei, în 4 localităţi, cu participarea localnicilor din întreg teritoriu. În
cadrul acestor întâlniri au fost făcute prezentări scurte ale modelelor de bune practici LEADER şi, ulterior, cei prezenţi au fost
antrenaţi în dezbateri privind obiectivele de dezvoltare şi idei de proiecte care pot fi implementate în teritoriu, în funcţie de
resursele naturale şi antropice de care dispune zona.
Pentru a asigura participarea tuturor celor interesaţi, dezbaterile publice şi cel de-al doilea seminar au fost anterior
mediatizate, atât în limba română, cât şi în limba maghiară, prin intermediul unei televiziuni şi a două publicaţii din presa
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scrisă. Conţinutul mesajului a fost, pe de o parte, pentru informarea localnicilor cu privire la data şi locul de desfăşurare a fiecărui
eveniment şi, pe de altă parte, de conştientizare a importanţei participării şi implicării lor.
Pentru a ne asigura de accesul tuturor la prioritizarea obiectivelor de dezvoltare, la fiecare dintre cele 13 primării au fost puse la
dispoziţie Registre de Propuneri pentru localnici. Problemele semnalate de populaţia teritoriului şi soluţiile date prin acest
instrument au fost puncte de plecare în discuţiile din cadrul dezbaterilor publice. Pentru informarea cu privire la posibilitatea de
implicare, au fost lipite în toate localităţile, la primării, magazine, unităţi medicale, în apropierea bisericilor, afişe despre registrele
de propuneri, cu mesaj mobilizator. De asemenea, prin intermediul primăriilor, al magazinelor, dispensarelor, s-au distribuit
plinate care conţineau informaţii cu privire la avantajele Axei LEADER, teritoriul vizat şi partenerii proiectului.
În toate cele 13 localităţi, în apropierea primăriilor sau chiar pe clădirea primăriei a fost expus câte un banner personalizat
pentru fiecare localitate. Acesta conţinea o hartă a teritoriului, denumirea rezervată la Ministerul Justiţiei pentru potenţialul GAL
şi elementele de identitate vizuală ale proiectului. (Anexa 5 – materiale de promovare şi informare realizate în etapa de elaborare a
PDL)
Partenerii potenţialului Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” au pornit în demersul de elaborare a
strategiei de la ideea că, pentru generarea unei dezvoltări locale durabile şi o bună utilizare a resurselor existente, este esenţială
participarea activă a populaţiei şi instituţiilor locale în acest demers. Astfel, populaţia şi actorii locali au fost invitaţi să îşi exprime
ideile şi să participe la dezvoltarea acestuia prin formularea perspectivelor, aşteptărilor şi proiectelor lor.


implicarea populaţiei pentru a obţine încrederea acestora în modul de planificare a teritoriului



apariţia şi promovarea ideilor inovative prin intermediul „animării teritoriului”



atingerea unui consens între diferiţii actori locali pentru a evita şi minimiza conflictele şi a obţine o bună gestionare a
relaţiilor în interiorul teritoriului



delegarea actorilor locali în luarea de decizii pentru a-i face pe aceştia să fie responsabili de dezvoltarea propriei zone
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III.2 Prezentarea parteneriatului decizional
III.2.1 Descrierea partenerilor
Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” are în componenţă 68 de parteneri din mediul public, privat şi
societatea civilă, după cum urmează:

92

Plan de Dezvoltare Locală
Zona de Nord a judeţului BRAŞOV

93

Plan de Dezvoltare Locală
Zona de Nord a judeţului BRAŞOV
Selecţia proiectelor în cadrul Grupului de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” va fi realizată de Comitetul de
Selectare a proiectelor.
Comitetul de Selectare va fi compus din 11 membri, reprezentanţi ai partenerilor, tabelul de mai jos precizând componenţa acestui
comitet.
În ceea ce priveşte procesul de selecţie a proiectelor, va fi aplicată regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.
COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR - MEMBRI
PARTENERI PUBLICI
Nume şi prenume
Instituţia
Funcţia
Dumitrescu Flavius
Primăria oraşului Rupea
Primar
Gergely Janos
Primăria comunei
Primar
Ormeniş
Stanciu Traian
Primăria comunei Ungra
Primar
Vocilă Gheorghe
Primăria comunei Cața
Primar
PARTENERI PRIVAŢI
Nume şi prenume
Boloni Anamaria
Toro Ida
Șona Ștefan Doru
Varga Iuliu
SOCIETATE CIVILĂ
Nume şi prenume
Ionas Gergei
Fernolend Carolina
Fulop Karoly
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Instituţia
SC Trandafirul SRL
SC Mobila SA Rupea
SC Prod-Impex
Olimpia SRL
SC Apmez-Prod SRL
Instituţia
Asociația Crescătorilor de
Bovine Cața
Mihai Eminescu Trust –
filiala Viscri
Asociatia Pro Sombor

Tip/Observaţii
admin
admin
admin
admin

Funcţia
administrator
administrator
administrator

Tip/Observaţii
întreprinderi
întreprinderi
întreprinderi

administrator

întreprinderi

Funcţia
Președinte

Tip/Observaţii
ONG

Președinte

ONG

preşedinte

ONG
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COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR - SUPLEANȚI
PARTENERI PUBLICI
Nume şi prenume
Instituţia
Funcţia
Boricean
Primăria comunei
Primar
Nistor
Măieruș
Iancu Boieriu
Primăria comunei Jibert
Primar
Primăria comunei
Pălășan Mircea
Primar
Bunești
Epureanu Ion
Primăria comunei Racoș
Primar
PARTENERI PRIVAŢI
Nume şi prenume
Mezei Domokos
Dumbravă Dragoș
Palffy Asztalos Tibor
Bodi Mozes
SOCIETATE CIVILĂ
Nume şi prenume
Hellwig Karl Gotfried
Szocs Mihaly
Simon Ileana

Instituţia
SC MEZEI TRANS SRL
SC Dumbravă Junior
SRL
SC GTT Construct SRL
SC COM BODI SRL
Instituţia
Asociația Umanitară
Nowero
Composesoratul de
pădure și pășune
Asociația Pro Apaczai
Bartalis

Tip/Observaţii
Admin
Admin
Admin
Admin

Funcţia
Administrator

Tip/Observaţii
întreprinderi

Administrator

întreprinderi

Administrator
Administrator

întreprinderi
întreprinderi

Funcţia

Tip/Observaţii

Director executiv

ONG

Președinte

Composesorat

Președinte

ONG
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III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL-ului
Până la momentul realizării Dosarului de Candidatură, partenerii au iniţiat demersurile de constituire legală a asociaţiei. În acest
sens, a fost obţinută rezervarea de denumire „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” şi a fost întocmit un draft al actelor
constitutive.
Asociaţia Transilvană Braşov Nord va funcţiona ca persoană juridică română, fără scop patrimonial în baza OG. nr. 26/2000 privind
asociaţiile şi fundaţiile, modificată prin Legea nr. 246/2005 şi principalulul său obiectiv va fi implementarea Planului de dezvoltare
a teritoriului, în cadrul programului LEADER.
Pot fi membrii asociaţiei unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, persoane fizice şi
juridice care, prin activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului asociaţiei.
Dobândirea calităţii de asociat se face după aprobarea cererii de aderare la asociaţie de către Adunarea Generală a asociaţiei cu
majoritate simplă din totalul membrilor asociaţiei şi după plata taxei de înscriere.
La nivelul GAL-ului Asociaţia Transilvană Braşov Nord, structurile asociaţiei vor fi:
1. Adunarea generală
2. Consiliul Director
3. Cenzorul
4. Comitetul de selecţie a proiectelor
5. Compartiment administrativ
1. Adunarea generală
Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor.
Competenţa adunării generale cuprinde:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor comitetului de selecţie;
d) alegerea şi revocarea Consiliului director;
e) alegerea şi revocarea cenzorului;
f) stabilirea strategiei şi a obiectivelor asociaţiei;
g) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
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i) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii asociaţiei la
propunerea Consiliului director.
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte două organe precizate mai sus.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii
asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
2. Consiliul director
Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi, de regulă, din rândul
reprezentanţilor membrilor în cadrul adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o
pătrime din componenţa sa.
Consiliul director va fi alcătuit dintr-un număr impar de membri (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, membri), care vor fi numiţi
de Adunarea Generală.
Fiecare membru al consiliuliul director are dreptul la un singur vot.
În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Consiliul director işi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era,
pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă
are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale asociaţiei şi ale Consiliului director şi asigură conducerea
asociaţiei urmărind îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului director.
În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de vicepreşedintele
asociaţiei.
3. Cenzorul
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Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales/numit de Adunarea generală pentru un mandat de 5 ani. Cenzorul
poate fi o persoană din afara asociaţiei. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
e) verifică gestiunea asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale.
4. Comitetul de Selecţie a proiectelor
Componenţa parteneriatul din zona de nord a judeţului Braşov este următoarea:
- autorităţi publice locale: 14
- reprezentanţi ai mediului privat: 34
- reprezentanţi ai societăţii civile: 20
Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 11 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte
din parteneriat.
- 4 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
- 5 reprezentanţi ai mediului privat
- 2 reprezentanţi ai societăţii civile
La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, reprezintă 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 selecţie va funcţiona în baza unui Regulament propriu de organizare şi funcţionare.
5. Compartimentul administrativ va avea următoarea componenţă:
a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de
lucru;
b) Asistenţi ai responsabilului administrativ – asistă responsabilul administrativ în activitatea de coordonare a GAL-ului;
c) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;
d) Echipa de animare (animator comunitar, expert animare comunitară, promotori locali) – desfăşoară activităţi de animare
pentru promovarea acţiunilor GAL;
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e) Personal tehnic – se va stabili un număr de angajaţi în funcţie de complexitatea activităţilor de la nivelul GAL, având ca sarcină
verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;
f) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL;
g) Responsabil promovare – desfăşoară activităţi de promovare a GAL-ului
h) Angajat pentru activităţi de secretariat;
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III.3. Organizarea GAL-ului
PARTEA A VI-A: ORGANIZAREA GAL-ului
III.3.1. Resurse umane
Echipa care va asigura implementarea Planului de Dezvoltare Locală alcătuieşte compartimentul administrativ al GAL-ului. Din
cadrul acestui compartiment vor face parte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Responsabil administrativ – 1 persoană
Asistenţi ai responsabilului administrativ – 2 persoane
Animator – 1 persoană
Expert animare comunitară – 1 persoană
13 promotori locali
Responsabil financiar – contabil – 1 persoană
Experţi tehnici - 2 persoane
Responsabil promovare – 1 persoană
Angajat pentru activităţi secretariat – 1 persoană
Experţi externi (alte persoane a căror expertiză va rezulta ca necesară pe parcursul implementării PDL-ului)

Pentru fiecare angajat al GAL-ului Asociaţiei Transilvane Braşov Nord a fost întocmită o fişă a postului în care sunt descrire
responsabilităţile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare şi control ale activităţii GAL-ului. Fişele sunt anexate
planului de dezvoltare (Anexa 6 – documente echipă compartiment administrativ - fişe de post, CV-uri şi diplôme/certificate).
La nivelul GAL-ului se vor desfăşura activităţi de:
a) informare – comunicare;
b) apel pentru proiecte;
c) sprijinirea depunătorilor de proiecte;
d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
e) monitorizarea proiectelor.
Denumirea
activităţii
informare –
comunicare
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Acţiuni întreprinse
- informarea actorilor locali din teritoriu cu
privire la oportunităţile de finanţare prin axa
LEADER, activitatea GAL, perioadele în care au

Resurse umane implicate

 responsabil administrativ
 asistenţi ai responsabilui
administrativ
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loc sesiunile de apeluri de proiecte, etapele
elaborării unui proiect, stadiul implementării
Planului de Dezvoltare
- organizarea de evenimente/seminarii de
informare
- comunicarea/diseminarea rezultatelor obţinute
în cadrul GAL-ului
apel pentru
proiecte

- lansarea apelului de depunere a proiectelor pe
măsurile incluse în PDL
- primirea şi înregistrarea proiectelor depuse de
potenţialii beneficiari

 animatori
 promotorii locali
 responsabil promovare

 responsabil administrativ
 asistenţi responsabil
adminisrativ

 experţi tehnici
 angajat pentru activităţi de
secretariat

sprijinirea
depunătorilor
de proiecte

organizarea
procesului de
verificare şi
decizie asupra
proiectelor
depuse

- publicarea ghidurilor de finanţare
- oferirea de clarificări cu privire la activităţile şi
beneficiarii eligibili, la criteriile de evaluare şi
selecţie, la documentele necesare întocmirii
proiectului
- verificarea conformităţii şi a eligibilităţii
proiectelor
- întocmire de rapoarte de evaluare/fişe de
verificare
- înaintarea raportelor de evaluare către
Comitetul de Selecţie
- publicarea rapoartelor de evaluare a proiectelor
depuse
- transmiterea proiectelor către AM judeţean în
vederea efecutării controlului administrativ

 responsabil administrativ
 experţi tehnici
 asistenţi ai responsabilului
administrativ

 responsabil administrativ
 asistenţi ai responsabilului
administrativ

 experţi tehnici
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monitorizarea
proiectelor

- monitorizarea gestiunii financiare a proiectelor
aflate în curs de implementare;
- verificarea respectării planificării asumate prin
contractul de finanţare
- vizite pe teren la beneficiari
- transmiterea de rapoarte către AM cu privire la
stadiul implementării PDL

 responsabil administrativ
 asistenţi ai responsabilului
administrativ

 experţi tehnici

Echipa de animare a teritoriului va fi formată din 1 animator, 1 expert animare comunitară şi 13 promotori locali. Primii vor fi
responsabili cu informarea şi promovarea axei LEADER şi a activităţii Grupului de Acţiune Locală în teritoriu, în timp ce promotorii
vor oferi sprijin pentru identificarea actorilor locali potenţiali beneficiari din fiecare comună.
Pentru a se asigura succesul şi eficacitatea implementării Planului de Dezvoltare Locală, dar şi calitatea echipei locale, membrii
acesteia au fost selectaţi luând în considerare următoarele criterii:
- experienţa anterioară cu proceduri similare – membrii în echipa de implementare a unor proiecte cu finanţări externe
(PNDR, PODCA, POSDRU, PHARE), dovedită prin CV-uri
- instruire adecvată – participarea la sesiunile de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali
privin abordarea LEADER» şi «Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare
De asemenea, cea mai mare parte a echipei selectate a fost implicată în procesul de constituire a parteneriatului şi în pregătirea
dosarului pentru selecţia GAL, fapt ce va asigura continuitatea şi cunoaşterea abordării LEADER şi a strategiei propuse.
Având în vedere importanţa activităţilor de informare, comunicare, animare a teritoriului, precum şi de verificare şi evaluare a
proiectelor, la momentul de faţă partenerii au considerat necesară identificarea persoanelor care vor ocupa următoarele posturi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabil administrativ – Cristina Ciocan (CV anexat)
Asistent 2 al responsabilului administrativ – Simona Condruz (CV anexat)
Animator comunitar – Magdalena Dinu (CV anexat)
Expert animare comunitară – Caroline Fernolend (CV anexat)
Expert tehnic 1 – Cornel Negrea (CV anexat)
Expert tehnic 2 – Luciana Cristea (CV anexat)

CRISTINA CIOCAN – RESPONSABIL ADMINISTRATIV (COD COR Manager General)
Experienţă:
- asistent manager în cadrul Grupului de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord în perioada februarie 2012 prezent
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membru în echipa de implementare a proiectului «Demararea acţiunilor pentru dezvoltarea locală în zona de nord-est a
judeţului Braşov«, finanţat prin PNDR, submăsura 431.1, faza 3, decembrie 2009 – octombrie 2010
membru în echipa de implementare a proiectului «Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov, orizonturi 2013 – 2020 2030 », finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, august 2009 – decembrie 2010
manager al Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea-Cohalm, finanţat de Consiliul Europei, iunie 2008 – august 2010
asistent manager în cadrul proiectului «Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului »,
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, noiembrie 2010 – august 2011
responsabil achiziţii în cadrul proiectului «Servicii de calitate în administraţia publică locală » , finanţat prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, mai –august 2010
expert în cadrul proiectului «Managerul European de Succes » finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, septembrie 2010 – aprilie 2011.

Instruire :
- sesiuni de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» şi
«Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare
- curs evaluator proiecte
- curs de manager de proiect
- curs de management de proiect, dezvoltare locală
- cursuri de achiziţii publice
- masterat în Drept Comunitar al Afacerilor
SIMONA CONDRUZ - asistent al responsabilului administrativ (COD COR Asistent manager)
Experiență :
- consilier (personal contractual) în cadrul Consiliului Județean Brașov
- lucrător comercial SC Patriot Kaion SRL
- economist - import export SC Promex SA -Brăila
Instruire :
- Managementul proiectelor cu finanțare internațională – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică
Locală Sibiu- Master în Managementul Administrației Publice în procesul integrării europene - Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu ….
- Facultatea de Management și Marketing în Afaceri Economice –Academia de Studii Economice București
- Competențe lingvistice (limba engleză, limba germană și limba franceză)
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MAGDALENA DINU – animator comunitar (Cod COR – Agent de dezvoltare)
Experienţă:
- asistent manager în cadrul proiectului «Demararea acţiunilor pentru dezvoltarea locală în zona de nord-est a judeţului
Braşov«, finanţat prin PNDR, submăsura 431.1, decembrie 2009 – octombrie 2010
- membru în echipa de implementare a proiectului «Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov, orizonturi 2013 – 2020 2030 », finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, august 2009 – decembrie 2010
- asistent manager regional – în cadrul proiectului “Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al elevilor
romi”
- sociolog - Studii comunităţi rome, elaborare metodologii de abordare, identificare şi prioritizare nevoi, elaborare
instrumente de cercetare
Instruire:
- sesiuni de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» şi
«Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare
- curs de manager de proiect
- Master de Antropologie şi Dezvoltare Comunitară – Facultatea de sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea
Bucureşti
CAROLINE FERNOLEND – expert animare comunitară
Experienţă:
- Vicepreşedinte al Fundaţiei Mihai Eminescu Trust – în această calitate a derulat un număr important de proiecte de
dezvoltare comunitară în special în satul Viscri, comuna Buneşti :
 105 clădiri din satul Viscri (biserica, şcoala, case particulare sau de stat, porţi, garduri, hambare şi curţi) au fost
reparate şi îmbunătăţite; alte 82 de clădiri (inclusiv 4 biserici fortificate săseşti şi două biserici ortodoxe) au fost
restaurate parţial sau total în alte sate din comunele Buneşti şi Saschiz;
 30 de locuitori ai comunei Buneşti (majoritatea şomeri) au învăţat zidărie şi dulgherie şi au primit diplome pentru a
practica aceste meserii;
 doctorul din comuna Buneşti a primit spre folosinţă o maşină pentru a se putea deplasa acasă la bolnavi;
 10 femei din satul Viscri au participat la un curs pentru a primi diploma care le permite să deschidă o pensiune
agroturistică;
 5 case au fost dotate cu băi pentru a oferi condiţii mai bune turiştilor;
 un fierar şi mai mulţi dulgheri au primit ajutor material pentru a-şi dota atelierul cu unelte şi echipamente de
producţie;
 în cooperare cu Fundaţia Germană pentru Patrimoniul Mondial, o porţiune a străzii principale din Viscri a fost
pietruită, s-au plantat pomi pe malului pârâului, s-au construit băncuţe din lemn şi coşuri de gunoi din nuiele;
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-

 copiii din comuna Buneşti au primit un microbuz cu 18 locuri pentru a putea merge la şcoală;
 Biserica fortificată din Viscri (care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO) a fost restaurată, în colaborare cu
Banca Mondială;
 satul Viscri a fost prezentat în mai multe publicaţii şi ghiduri turistice din România şi din alte ţări (Franţa, Marea
Britanie etc.) astfel încât, numărul turiştilor care vizitează şi stau în Viscri depăşeşte 30-40 pe zi în sezonul de vară;
 s-a înfiinţat o fundaţie locală, care reprezintă interesele sătenilor şi propune spre finanţare proiecte prioritare pentru
comunitatea locală; aceasă organizaţie oferă locuri de muncă la 5 oameni din sat;
 zona a fost propusă să devină Parc Natural, datorită valorii deosebite a peisajului, lucru care va creşte interesul
vizitatorilor din ţară şi din străinătate, şi va aduce beneficii localnicilor prin dezvoltarea ecoturismului şi a agriculturii
ecologice;
 în cooperare cu Banca Mondială, s-a deschis un centru de informare în satul Viscri;
 s-a amenajat grădiniţa într-o sală din clădirea şcolii din Viscri;
 a fost reparată clădirea pompierilor din Viscri;
 a fost finanţat parţial serviciul de colectare a gunoiului.
Conducerea celor trei filiale ale Fundaţiei Mihail Eminescu Trust
Conducerea şi suprevizarea financiară a proiectelor fundaţiei
Conducerea echipelor alocate pe fiecare proiect
Conducerea proiectelor fudaţiei privind reabilitarea satelor din Transilvania

LUCIANA CRISTEA – expert tehnic (Cod COR – evaluator proiecte)
Experienţă:
- scriere cereri de finanţare programe preaderare şi postaderare – PHARE, POS DRU, POS CCE, POS Mediu, PNDR
- coordonator implementare în judeţul Braşov a proiectului strategic « Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin
telework » finanţat prin POSDRU, 5.2. – perioada 2008-2011
asistent manager în cadrul proiectului «Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov, orizonturi 2013 – 2020 -2030 », finanţat
prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, august 2009 – decembrie 2010
- Coordonare şi implementare proiect PHARE CES „Reţea de canalizarea în Satu Nou, comuna Hălchiu”
Coordonare activitate achiziții publice SC EUROKORONA SRL
Instruire:
- sesiuni de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» şi
«Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare
- curs de manager de proiect
- curs expert achiziţii publice
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masterand management de proiect – SNSPA Bucureşti
management al fondurilor structurale
cursuri de dezvoltare locală
managementul proiectului şi planificare

CORNEL NEGREA – expert tehnic (Cod COR – evaluator proiecte)
Experienţă:
- membru în echipa de implementare a proiectului «Demararea acţiunilor pentru dezvoltarea locală în zona de nord-est a
judeţului Braşov«, finanţat prin PNDR, submăsura 431.1, decembrie 2009 – octombrie 2010
- membru în echipa de implementare a proiectului «Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov, orizonturi 2013 – 2020 2030 », finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, august 2009 – decembrie 2010
Instruire:
- sesiuni de instruire LEADER organizate de MADR – «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» şi
«Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale», dovedită cu certificate de participare
- curs de manager de proiect
- competenţe sociale şi civice
În ceea ce priveşte persoanele care vor ocupa celelalte posturi din cadrul compartimentului administrativ, având în vedere
expertiza diversă şi resursele umane de care dispun partenerii (publici, privaţi, societate civilă), acestea urmează să fie
selectaţi/identificaţi din rândul partenerilor.

III.3.2. Descrierea resurselor materiale
Pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală, partenerii de la nivel local vor pune la dispoziţia asociaţiei spaţii în care își
vor derula activitatea angajații compartimentului administrativ. Spaţiile vor beneficia de toate dotările necesare pentru
desfăşurarea activităţii în bune condiţii – mobilier, echipamente IT, conexiune la Internet, telefon, fax şi orice alte materiale care
vor rezulta ca necesare pe parcursul implementării strategiei.
Pentru derularea și coordonarea eficientă a activităților curente vor fi înfiinţate două birouri de lucru – unul la nivelul teritoriului,
în Rupea, și unul în municipiul Brașov. Ambele spaţii vor fi asigurate de către parteneri.
În cadrul biroului din teritoriu se vor derula activitățile de animare, promovare, informare, lansare apel de proiecte, precum și
sprijinirea depunătorilor de proiecte.
Pentru a facilita schimbul de informații și a păstra legătura cu instituțiile județene şi regionale implicate în implementarea axei
LEADER, în municipiul Brașov va funcţiona un birou extern al GAL-ului în care se vor derula, de asemenea, acţiuni de coordonare,
monitorizare şi evaluare a stadiului implementării Planului de Dezvoltare.
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III.3.3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului
Bugetul pentru cheltuielile de funcţionare a GAL-ului „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” va fi de maxim 20% din totalul
cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% şi componenta b
– instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 4%).
Cheltuielile eligibile pentru cele două componente sunt următoarele:
Componenta a:
Pentru această componentă cheltuielile nu vor depăşi 80% din totalul alocat pentru GAL în cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi va
acoperi cheltuieli precum:








salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;
cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de implementarea strategiei de dezvoltare
locală;
cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;
cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente necesare
pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor;
cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină,
etc.);
cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare rurală, seminarii etc.

Componenta b:
Pentru aceste activităţi, GAL-ul va cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă determinată pentru fiecare GAL în parte din cadrul
acestei sub-măsuri (431.2) şi va acoperi cheltuieli pentru:
 studii ale zonei;
 măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală;
 instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală;
 evenimente de promovare;
 instruirea liderilor locali.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri, precum şi achiziţionarea de teren.
Asigurarea co-finanţării necesare va fi făcută din cotizaţiile anuale ale membrilor, dar şi din alte surse atrase.
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Buget indicativ anual
Venituri
20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare
locală
Cheltuieli
Componenta a
Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;
Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză
legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală;
Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;
Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi
electronice, precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea
activităţilor GAL;
Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor;
Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii
poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.);
Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene
de dezvoltare rurală, seminarii etc.
Componenta b
Studii ale zonei
Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare
locală
Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare
locală
Evenimente de promovare
Instruirea liderilor locali

Suma
114.000

91.200
83.200
1.200
0
1.000
0
5.400
400
22.800
1.600
13.000
2.000
5.400
800

III.3.4. Dispozitivul de comunicare şi informare
Activităţile de comunicare şi informare reprezintă un punct esenţial în asigurarea implementării cu succes a Planului de Dezvoltare
a zonei de nord a judeţului Braşov de către potenţialul Grup de Acţiune Locală. În acest sens, vor fi utilizate următoarele
instrumente pentru informarea potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în cadrul GAL-ului:
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1. Website – Asociaţia Transilvană Braşov Nord – prin intermediul acestuia vor fi făcute publice stadiul implementării
Planului de Dezvoltare a zonei, anunţurile privind lansarea sesiunilor de proiecte, proiectele selectate spre finanţare şi
stadiul acestora. De asemenea, vor fi publicate rezultatele proiectelor de cooperare naţională/internaţională. Gestionarea
informaţiilor de pe site va fi coordonată de responsabilul promovare şi va fi aisgurată de către membrii compartimentului
administrativ
2. Materiale de promovare (afişe/pliante/bannere/broşuri)– vor fi elaborate în diferite stadii de implementare a Planului şi
vor avea ca scop, iniţial, promovarea GAL-ului şi a acţiunilor ce pot fi realizate prin intermediul acestuia, iar ulterior,
diseminarea rezultatelor şi a modelelor de bună practică din teritoriu.
Realizarea materialelor de promovare şi informare va fi coordonată de responsabilul de promovare, iar restul echipei va
furniza informaţiile necesare privind conţinutul acestora, asigurându-se de corelarea cu informaţiile de la nivel naţional.
Materialele de informare vor avea caracter tematic, urmând să prezinte fiecare prioritate din Planul de Dezvoltare cu
acţiunile concrete ce se pot realiza şi beneficiarii eligibili. Acestea vor fi realizate în timp util, astfel încât să fie distribuite de
către echipa de animare înainte de lansarea apelurilor de selecţie. Distribuirea materialelor va fi însoţită şi de întâlniri şi
discuţii punctuale cu potenţialii beneficiari.
3. Întruniri/seminarii/evenimente de promovare a axei LEADER şi a oportunităţilor pe care le oferă aceasta, a stadiului de
implementare a Planului, la care vor fi invitaţi să participe comuntăţile locale, actori locali, potenţiali beneficiari şi orice alte
instituţii care au un rol important în dezvoltarea teritoriului.
Animatorii vor stabili întâlniri individuale sau de grup – la nivel de comună sau în funcţie de domeniul de activitate al
actorilor locali, de posibilităţile de a crea şi dezvolta parteneriate între actorii locali. În cadrul acestor întâlniri, animatorul
comunitar va prezenta oportunităţile de finanţare prin intermediul GAL, modul de funcţionare a GAL, date de contact ale
persoanelor care pot furniza informaţii detaliate despre cum trebuie întocmit dosarul în vederea selecţiei proiectului
pentru fiecare măsură, posibilităţi de dezvoltare de parteneriate cu alţi actori din teritoriu sau din exterior, posibilităţi de
accesare a altor programe de finanţare complementare cu măsurile finanţate prin axa LEADER în vederea atingerii
obiectivelor stabilite în Planul de Dezvoltare Loacală.
De asemenea, înaintea deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la nivelul GAL, promotorii locali vor susţine
activitatea animatorilor prin furnizarea informaţiilor relevante şi distribuirea de materiale informative în comuna în
cadrul căreia activează.
Anterior deschiderii apelurilor de proiecte, vor fi organizate, la nivel de teritoriu, seminarii pentru promovarea
oportunităţilor de accesare a axei LEADER, diseminarea reultatelor activităţii GAL şi stadiul de implementare a planului de
dezvoltare, identificarea unor noi oportunităţi de atingere a obiectivelor Planului cu participarea activă a invitaţilor.
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Participanţi vor fi membrii echipei de implementare, reprezentanţii Consiliului Director, reprezentanţi ai tuturor
partenerilor, actori locali, potenţiali beneficiari, comunităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor care au un rol important în
dezvoltarea teritoriului.
4. Promovare în mass-media – în funcţie de stadiul implementării planului fie se vor organiza conferinţe de presă, fie vor fi
emise comunicate de presă.
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III.4. Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului
PARTEA A VII-A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
Dispozitivul de monitorizare evaluare și control în cadrul GAL
Pista de audit și control privind implementarea Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului va urmări două planuri
complementare:
1. organizarea internă a echipei și a activităților întreprinse de către aceasta pentru a îndeplini obiectivele propuse și
2. îndeplinirea indicatorilor la nivel de teritoriu (număr de beneficiari, număr de proiecte implementate etc.).
Îndeplinirea responsabilităților asumate de către echipa din cadrul compartimentului administrativ este o premiză pentru
dezvoltarea teritoriului, în general, și pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în Planul de Dezvoltare Locală, în special.
Responsabilul administrativ va raporta anual Consiliului Director și Adunării Generale ale asociației stadiul de implementare a
Planului de Dezvoltare Locală.
Raportul anual va prezenta numărul de proiecte depuse, numărul și tipul de activități de promovare/diseminare realizate,
seminarii sau întâlniri organizate de către animatori și responsabilul de promovare, stadiul de realizare a indicatorilor.
Fiecare membru al compartimentului administrativ are responsabilități și sarcini (descrise în fişa postului), precum și obiective
asumate (individual, dar și ca echipă).
După lansarea apelurilor de selecţie, lunar, experții tehnici împreună cu asistentul manager din biroul extern vor realiza un raport
general privind monitorizarea/stadiul de implementare a proiectelor pe fiecare măsură.
De asememnea, experții tehnici vor întocmi și prezenta lunar (atunci când este cazul), pe baza informațiilor din teritoriu oferite de
animatori - fișe de proiect prezentând diverse stadii de implementare – de la idee până la realizarea efectivă.
Împreună cu responsabilul financiar se va stabili bugetul anual alocat pe capitole, se vor analiza și gestiona resursele disponibile.
Monitorizarea și evaluarea angajaților se va realiza prin fișe de evaluare semestriale și pe baza rapoartelor de lucru lunare.
Rapoartele lunare de monitorizare a activității proprii vor fi formulare standard ce vor fi adoptate în cadrul echipei.
Responsabilul administrativ împreună cu echipa vor analiza pe baza rapoartelor activitatea fiecărui membru/angajat și vor stabili
abordarea viitoare (în cazul în care se constată un număr scăzut de aplicanți/de depunători de proiecte se va organiza/eficientiza
activitatea animatorilor, a promotorilor locali și a responsabilului de promovare - se vor propune soluţii pentru problemele
apărute).
Rapoartele de lucru au rolul de a gestiona activitatea curentă a fiecărui membru al echipei și de a oferi un cadru coerent al
activităților realizate în cadrul compartimentului administrativ.
Rapoartele vor cuprinde informații privind sarcinile/atribuțiile generale și specifice, gradul de îndeplinire a responsabilităților,
problemele apărute, precum și soluțiile propuse.
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Rapoartele vor fi avizate de către responsabilul administrativ al GAL .
Săptămânal vor avea loc şedințe de lucru ale echipei din cadrul compartimentului sau ori de câte ori este necesar.
Evaluarea stadiului de implementare a PDL va consta în evaluarea gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor stabiliți
pentru fiecare măsură în parte.
Raportările vor prezenta stadiul/progresul planului inițial asumat de asociație.
Stadiul de implementare a proiectelor va fi sintetizat după modelul următor:
Măsura

Proiecte depuse
Nr.

Valoare Valoare
totală
publică

Proiecte selectate
Nr.

Valoare Valoare
totală
publică

Contracte/decizii de
contractare
Nr. Valoare Valoare
totală
publică

Plăţi efectuate
Nr.

Valoare Valoare
totală publică

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
3.1.3
3.1.2
3.2.2.
4.2.1.

Prin această centralizare se va monitoriza stadiul de implementare a planului – fluxul financiar și gradul de absorbție a fondurilor
alocate GAL-ului.
GAL–ul va oferi lunar/trimestrial Autorității de management rapoarte de evaluare privind stadiul de implementare a proiectelor.
Proiectele aprobate și aflate în stadiu de implementare vor fi monitorizate de către experții tehnici din interiorul compartimentului
administrativ al GAL.
Angajații compartimentului vor efectua vizite pe teren și vor colabora cu beneficiarii de proiecte în vederea derulării aplicațiilor în
condiții bune. Aceste vizite pe teren se vor finaliza cu rapoarte de evaluare ce vor conține propuneri și sugestii privind
implementarea proiectelor.
Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi în termen a proiectelor, managementul financiar, inclusiv
administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În
vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit.
Pentru a asigura graficul de implementare a Planului de Dezvoltare Locală în teritoriu vor exista mai multe piste de control atât la
nivelul compartimentului administrativ al GAL, cât și la nivelul autorității de management.
În implementarea Planului de Dezvoltare va exista colaborare între cele 3 organisme responsabile – GAL, Agenția de Plăți și
autoritatea de management, fiecare având sarcini bine stabilite.
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Sarcină
Informare
Sprijinirea elaborării
proiectelor
Lansarea apelului de proiecte
Selectarea proiectelor
Controlul administrativ al
dosarelor
Decizie
Notificarea către beneficiar
Monitorizare
Plată
Control
Arhivare

GAL
X
X

AM judeţean

Agenţia de Plăţi

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

În cadrul biroului GAL prin intermediul mijloacelor de informare și a echipei de animare se vor mediatiza/promova și disemina
informații cu privire la activitatea de lansare a apelului de selecție a proiectelor.
Potențialii beneficiari eligibili vor primi consultanță și sprijin în elaborarea/concretizarea ideilor și propunerilor de proiecte din
partea angajaților compartimentului administrativ al GAL.
Lansarea apelului de proiecte și mediatizarea perioadei de derulare a sesiunilor de depunere va fi diseminată la nivelul teritoriului
de către angajații biroului administrativ.
Verificarea conformității și eligibilității proiectelor ce se depun la nivelul teritoriului GAL va fi realizată de către experții tehnici din
cadrul compartimentului administrativ, iar selecția proiectelor efectuată pe baza criteriilor de eligibilitate din cadrul măsurilor
Planului de Dezvoltare Locală va fi realizată de Comitetul de Selecție.
Urmează depunerea proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) în
vederea verificării eligibilității pentru proiectele de investiții, cât și pentru cele de servicii.
Decizia de finanțare și semnarea contractului vor intra în sarcina Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
De asemenea, CRPDRP va informa și anunța decizia de aprobare sau de respingere a proiectelor.
Încheierea contractului de finanțare se va realiza între beneficiar și Centrul Regional de Plăți.
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III.5. Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi RNDR
PARTEA A VIII-A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI
III.5.1. Cooperare
În etapa de pregătire a dosarului de candidatură pentru selecţia GAL, în luna februarie 2010, 6 reprezentanţi ai partenerilor au
participat la o vizită de studiu în cadrul comunităţii autonome Madrid, Spania, unde au luat contact cu 2 GAL-uri (în vederea unor
viitoare cooperări) şi cu o serie de exemple de proiecte realizate prin intermediul axei LEADER.
Temele abordate în cadrul acestei vizite au fost:
- înfiinţarea GAL-urilor. Bariere în constituirea parteneriatelor public-private
- importanţa GAL-urilor în dinamizarea socio-economică a zonelor de influenţă
- exemple de proiecte finanţate de LEADER
GAL-urile vizitate au fost ARACOVE şi GALSINMA, participanţii iniţiind, astfel, contacte cu reprezentanţii GAL-urilor, în vederea
unor cooperări ulterioare.
Printre proiectele vizitate se numără: fabrica de brânzeturi tradiţionale Santo Mames, iluminarea şi înfrumuseţarea clădirilor de
interes cultural important, căsuţe rurale Valle de el Paular, crama Jesus Diaz.
Având în vedere caracteristicile socio-economice şi geografice ale zonei de nord a judeţului Braşov şi a potenţialului său de
dezvoltare, toate aceste exemple de proiecte, ar putea fi realizate şi în acest teritoriu.
În tabelul de mai jos este o scurtă prezentare a intenţiilor de coopere naţională ale „Asociaţiei Transilvane Braşov Nord” şi care
vizează în principal Acţiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu tradiţie din sudul Transilvaniei (anexa 10 – acord de cooperare).
Nr.
crt.

Partenerul/
Partenerii

Intenţii de cooperare
GAL
Asociaţia
Transilvană
Braşov Nord
1.
GAL Valea
Sâmbetei
GAL
Mărginimea
Sibiului
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Tematica
cooperării

Obiective

Schimb de
experienţă şi
bune practici
privind
dezvoltarea şi
funcţionarea
GAL-urilor

1. Creşterea vizibilităţii
obiectivelor turistice şi
produselor locale
specifice din sudul
Transilvaniei
2. Extinderea
experienţei fiecărui
potenţial GAL în
vederea îmbunătăţirii

Valoarea
proiectului

90.000
de euro

Rezultate

 Întâlniri pregătitoare
 9.000 de broșuri de
promovare a teritoriilor
 1.500 de broșuri de
diseminare a rezultatelor
proiectului
 3 evenimente comune
organizate
 3 sesiuni de twinning
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acţiunilor de
promovare a
obiectivelor şi
produselor locale.
3. Dezvoltarea
instituțională prin
schimbul de
experiență și sesiunea
comună de instruire

(schimburi de personal)
 1 sesiune comună de
instruire


III.5.2. Crearea şi implementarea reţelei
Având în vedere rolul Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR) de a reuni eforturile tuturor actorilor implicaţi în procesul de
dezvoltare rurală, potenţialul Grup de Acţiune Locală “Asociaţia Transilvană Braşov Nord” este interesat să devină membru al
acestei reţele. În prezent, singurul partener membru al RNDR, este reprezentantul parteneriatului, Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov.
Beneficiile participării în RNDR constau în accesul la informaţii, schimburi de idei şi bune practici şi cooperarea dintre actorii
angrenaţi în dezvoltarea rurală în vederea atingerii unor obiective comune: dezvoltarea unei agriculturi care protejează
biodiversitatea şi promovează conservarea mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii, diversificarea economiei rurale etc.
În calitate de membru al RNDR, GAL-ul intenţionează să contribuie la dezvoltarea reţelei prin participarea la evenimentele
organizate în vedere promovării produselor locale, a produselor şi serviciilor turistice, să identifice prin contactele create modele
de bune practici, ce vor putea fi replicate şi în teritoriul din zona de nord a judeţului Braşov.
De asemenea, GAL-ul va contribui la implementarea reţelei prin furnizarea datelor necesare cu privire la activitatea derulată în
teritoriu şi a exemplelor de bune practici existente aici.
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