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1.Despre noi

Grupului de Acţiune Locală Ţara Năsăudului este o asociaţie public – privată formată 
din 41 membrii: 28 parteneri privaţi şi 13 parteneri publici
Participanţi la implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, susţinem şi 
încurajăm iniţiativele de dezvoltare rurală locale care ne reprezintă ca şi teritoriu. 

Situat în judeţul Bistriţa – Năsăud din partea de nord-est a 
Transilvaniei, teritoriul cuprinde 11 unităţi administrativ-
teritoriale: 10 comune distribuite pe 2 cursuri de apă 
secundare, Valea Sălăuţei cu: Romuli, Telciu şi Coşbuc, Valea 
Rebrei cu: Parva şi Rebra şi un curs de apă principal Someşul 
Mare cu: Feldru, Rebrişoara, Salva, Nimigea, Dumitra şi 
oraşul Năsăud care este vechi centru cultural şi industrial

 

Populaţia:52220 locuitori

Suprafaţa:1118 km2 

Densitatea populaţiei:47 locuitori/ km2

Clop cu păun – 
parte a costumului tradiţional 

bărbătesc
Unic în lume . 



  

2.Despre proiectul
 pe care îl implementăm

Am realizat o strategie, un Plan de Dezvoltare Locală cu priorităţi  de dezvoltare şi  măsuri 
adecvate care se vor concretiza în proiecte implementate de beneficiarii din teritoriu pentru 
a dezvolta şi la noi LEADER - ,,Legături între activităţi de dezvoltare a economiei rurale,, - 
care, la nivel european înseamnă îmbinarea armonioasă între tradiţia comunităţilor locale 
şi modernitate pentru sporirea calităţii vieţii celor care trăiesc în zonă folosind în primul 
rând potenţialul endogen, resursele locale.

Suma avută la dispoziţie: 9,443,183 lei
Este suma totală de care dispune GAL-ul pentru a alege cele mai 
bune proiecte, cele care pun în valoare comunităţile, în vederea 
finanţării. Aceste proiecte se depun la GAL conform priorităţilor 
de dezvoltare şi măsurilor din Planul de Dezvoltare Locală. 
Selecţia proiectelor: 
Echipa de proiecte va face seminarii de informare în cele 11 
comunită i pentru partenerii publici i priva i. ț ș ț
Prima sesiune de finan are preconizăm că se va deschide în luna ț
Iulie, va dura maxim 45 zile timp în care poten ialii beneficiari pot ț
depune proiecte; anun ul se va publica pe pagina de internet ț
proprie, la radio i tv.local i în presă.ș ș
Un comitet de 11 membrii din care 60% din mediul privat vor 
selecte pe baza unor criterii publice cele mai bune proiecte care 
vor fi transmise în vederea finanţării la APDRP(Agenţia de Plăţi 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit)
Perioada de implementare: 2012-2015
După acordarea finanţării, proiectele selectate se vor implementa 
de beneficiari sub monitorizarea APDRP iș  GAL. Acesta prin 
echipa sa va promova fiecare proiect respectând principiile i ș
valorile locale.



  

3.Informa ii utile pentru ț
beneficiarii de fonduri 

Leader
S-au stabilit 4 priorită i de dezvoltare i 11 măsuri aferente prezentate în Planul de Dezvoltare Locală:ț ș
1.Dezvoltarea i sprijinirea agriculturii.ș
2.Dezvoltarea turismului i valorificarea poten ialului natural.ș ț
3.Stimularea parteneriatului privind ac iunile de tineret, sport i a celor sociale.ț ș
4.Dezvoltarea de mici afaceri non - agricole în mediul rural i urban mic.ș
Proiectele care se încadrează în aceste priorită i se vor finan a prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.ț ț

Condi ii de bază pentru primirea finan ării prin GALț ț : 
orice proiect se va orienta după strategie i va fi implementat numai pentru ș
teritoriul GAL adică în cele 11 localită i componente.ț
orice proiect are o rela ie de asociere cu obiectivele Axelor 1 i 3 din Programul ț ș
Na ional de Dezvoltare Rurală i cu măsurile aferente: ț ș Axa 1 cu Măsura 121 
,,Modernizarea exploata iilor agricole,, i Măsura 123 ,,Înfiin area i ț ș ț ș
modernizarea unită ilor de procesare aproduselor agricole i silvice,,; ț ș Axa 3 cu 
Măsura 313 ,,Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro – întreprinderi,, , ș
Măsura 313 ,,Încurajarea activită ilor turistice,, , Măsura 322 ,,Renovarea, ț
dezvoltarea satelor, îmbunătă irea serviciilor de bază pentru economia i ț ș
popula ia rurală i punerea în valoare a mo tenirii rurale,,.ț ș ș
orice proiecte va ine seama de faptul că investi ia propusă nu trebuie să se ț ț
regăsească în alte proiecte ale beneficiarului în implementare din fonduri 
europene în sensul că nu se poate finan a acela i lucru de 2 ori.ț ș
nu se vor finan a proiecte izolate pentru că principiile de bază pe care este ț
construită strategia teritoriului sunt 1.promovare integrată; 2.colaborarea public 
– privată;
un beneficiar va putea depune mai multe proiecte pe oricare dintre măsuri cu 
condi ia să propună lucruri inovative, care să promoveze teritoriul i să aducă ț ș
un plus de valoare.
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este cea din Planul de 
Dezvoltare Locală la care se adauga contribu ia beneficiarului în bani în func ie ț ț
de încadrarea proiectelor, de corela ia acestora, cu măsurile din Axele 1 i 3 ale ț ș
PNDR



  

4.Prin Ţara Năsăudului

Aducem în atenţia dumneavoastră câteva aspecte legate de zona noastră care sunt relevante din domenii variate.Vă invităm ca 
pe parcursul desfăşurării programului LEADER, să ne propuneţi şi dumneavoastră spre a fi prezentate sub această formă şi nu 
numai, activităţi pe care le-aţi realizat deja, proiecte care le aveţi în desfăşurare indiferent dacă au sau nu finanţare din fonduri 
europene. Cine are o fermă, o stână, cine lucrează lemnul în diferite forme, cine realizează obiecte tradiţionale, cine are un 
produs alimentar de promovat specific oricărei localităţi, cine ştie de existenţa unor peisaje naturale, faună şi floră specifice este 
invitat să ni se alăture în promovarea lor. Cine ştie de o sărbătoare locală specifică, cine are cunoştinţă de existenţa unor muzee 
particulare, mori de apă, trasee turistic etc. să ne contacteze pentru a le promova în folosul comunităţilor în care trăim.  

 

Oraşul Năsăud - oraş al academicienilor după cei 20 de membri ai 
Academiei Române care îşi au obârşia aici; poetul George Coşbuc şi 
romancierul Liviu Rebreanu sunt doi dintre aceştia; 
-oraş unde elevii sărbătoresc portul popular autentic de pe Valea 
Someşului Mare în fiecare lună Mai, sărbătoare continuându-se cu 
festivalul folcloric internaţional ,,Ispas,, de Rusalii; 
-oraş unde este tradiţie Ziua Gospodarului: expoziţie a produselor 
tradiţionale ecologice, de pe Valea Someşului Mare la târgul de joi, în 
fiecare Septembrie; merele, prunele bistriţene, pâinea de casă şi 
cozonacii cu nucă, mierea din fâneţele de deal şi munte, brânza de 
oaie şi vacă alături de legume: roşii, ceapă, cartofi sunt la mare 
căutare.
- -Muzeul Grăniceresc cu obiecte şi imagini unice din viaţa 
trăitorilor acestor meleaguri supuse odată stăpânirii austro – ungare 
ne aduc aminte de moştenirea acestor ţinuturi care nu s-a pierdut.    

 



  

4.Prin Ţara Năsăudului

GEORGE NECHITI – Meşterul de la Valea Secerului
Un exemplu în spiritul LEADER

O casă muzeu în comuna Feldru, una dintre localităţile componente 
ale GAL unde tradiţia, arta şi spiritualitatea românească de pe 

Valea Someşului Mare se îmbină armonios

 

 

Comuna Feldru se situează în partea de Nord - Est a judeţului Bistrita-Nasaud, 
pe Valea Someşului Mare. Localitatea este atestata documentar în anii 1245, 
iar denumirea oficiala a fost dată în secolul al XVII-lea. Satul aparţinător, 
Nepos, este atestat documentar în anul 1779. Este cea mai mare comună a 
judeţului ca şi populaţie, cu aproximativ 8000 locuitori şi totodată locaţia unde 
GAL-ul îşi are sediul.
Aici în acest ţinut  plin de tradiţie şi spiritualitate, undeva la intrarea dinspre 
comuna Ilva Mică cum Someşul Mare coboară , pe Valea Secerului veţi găsi un 
loc unde o casă a devenit muzeu dar a rămas şi locuinţă.
Un om, pensionar iniţial cu altă ocupaţie, devenit meşter preocupat de 
moştenirea someşană, din propria iniţiativă, a adunat laolaltă într-o colecţie 
impresionată obiecte variate tradiţionale de pe toată Valea Someşului Mare.
 Turiştii care calcă pragul în casei muzeu descoperă aici costume populare 
tradiţionale de pe Valea Someşului Mare ; unele dintre ele împodobesc cele 4 
manechine de lemn cioplite de mâna proprietarului – care este şi sculptor - 
amintind de oameni şi obiceiuri de altă dată din satele noastre.Monede vechi, 
ceasuri de epocă, icoane, flori de mină, animale împăiate specifice zonei 
completează colecţia în interior.
…şi, la exterior, o gospodărie ţărănească cu toate ale ei e pregătite: o lume 
minunată pentru păstorit, stupărit şi lucrul pământului – obiecte agricole, 
unele demult uitate, dar cu care istoria şi viaţa satelor someşene a ajuns cu 
mândrie până în prezent.
La o poveste cu meşterul sculptor, iubitor de frumos şi de tradiţie, în atelierul 
acestuia sau în spaţiul primitor din curte aflăm istoria acestor obiecte. 
Şi dacă chiar ne dorim putem pleca acasă cu un mic obiect lucrat de mâinile 
acestui om deosebit.  



  

Date de contact

Pagina noastră de internet este www.taranasaudului.ro 
Adresa noastră de email este taranasaudului@yahoo.com unde vă aşteptăm cu sugestii,propuneri şi recomandări.
Preşedinte: Mureşan Dumitru – primar oraş Năsăud
Manager GAL: Iuliu Zsejki
Experţi: Dana Cosma Someşan 
              Mureşan Grigore
Secretar: Costînaş Ana

Progam finanţat prin fonduri FEADR – AXA IV PNDR LEADER
Sub-măsura 431.2 ,,Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului,,

APRILIE 2012 
GAL ŢARA NĂSĂUDULUI
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