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1.Lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor prin 
GAL łara Năsăudului. 

 
Luna august, de comun acord, Comitetul de SelecŃie al Proiectelor şi Consiliul Director 

al Grupului de AcŃiune Locală łara Năsăudului au stabilit lansarea a 3 dintre cele 11 măsuri 
ale Planului de Dezvoltare Locală. 

Sunt măsuri care se adresează potenŃialilor beneficiari publici şi sunt în acord cu 
obiectivele stabilite prin strategie privind dezvoltarea turismului şi a serviciilor de bază pentru 
populaŃia rurală în domenii reccreative, privind înfrumuseŃarea localităŃilor rurale şi sociale. 

Pentru fiecare dintre cele 3 măsuri s-au stabilit punctaje de selecŃie în concordanŃă cu 
criteriile de selecŃie existente în strategie raportat la Planul NaŃional de Dezvoltare Rurală. 
Regulamentul de selecŃie şi de contestaŃii al proiectelor a fost aprobat de Consiliul director 
iar perioada stabilită pentru depunere a fost de 60 de zile calendaristice din momentul 
lansării oficiale. 

În sprijinul beneficiarilor echipa de animare a făcut şedinŃe de informare în fiecare 
comunitate şi la sediul GAL cu asociaŃii publici urmând ca din luna septembrie să fie făcută 
o promovare mai intensă pe posturile de radio şi televiziune locale. 

Măsurile lansate din Planul de Dezvoltare Locală sunt specifice Axei 4 LEADER şi se 
încadrează în Măsura 41 a acestei axe care cuprinde 3 sub axe: 1.Creşterea competitivităŃii 
sectoarelor agricol şi forestier, 2. ÎmbunătăŃirea mediului şi spaŃiului rural, 3.Creşterea 
calităŃii vieŃii şi diversificarea activităŃilor economice din spaŃiul rural, toate având corelaŃii 
cu măsurile celor 3 Axe mari  din PNDR. 

 Sub – axa 3 reprezintă măsurile la care noi facem referire şi pentru care beneficiarii 
publici pot depune proiecte în vederea selectării şi finanŃării. 

1.1. Măsura 2.1.Punerea în valoarea a 
resurselor şi atracŃiilor turistice, 
culturale şi naturale. 
 

•  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obiectivul general al măsurii este constituit de dezvoltarea 
activităŃilor turistice din mediul rural prin punerea în 
valoare a potenŃialului turistic si realizarea unui turism 
competitiv. Obiectivele specifice sunt : 

• Valorificarea potenŃialului natural si turistic prin 
crearea de programe turistice inovative; 

• Realizarea unor servicii turistice competitive şi 
protecŃia mediului; 

• Crearea de noi locuri de munca;  
• Promovarea formelor de turism specifice (ecologic, 

montan, rural, etc); 

Pot depune proiecte: 
• Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform 

legislaŃiei naŃionale în vigoare; 
• ONG-uri  definite conform legislaŃiei naŃionale în 

vigoare;  
• ADI-uri: asociaŃii de dezvoltare intercomunitară 

realizate între comune; 
 

SolicitanŃii este obligatoriu să fie din teritoriul GAL łara 
Năsăudului respectiv: comunele Feldru, Parva, Rebra, 
Rebrişoara, Dumitra, Nimigea, Salva, Coşbuc, Telciu şi Romuli. 
 
Suma maximă  nerambursabilă proiect: :110000 euro 
Suma minimă 5000 euro 
FinanŃarea reprezintă 100% din fonduri nerambursabile. 
Valoarea totală a unui proiect nu poate depăşi 400000 euro 
diferenŃa între 110000 euro şi valoarea maximă fiind 
contribuŃie a beneficiarului finanŃării din fonduri proprii..  

 

                 Se pot finanŃa: 
• AcŃiuni de editare de cataloage, broşuri 

relevante, situri web de informare si 
promovare cu valoare adăugata mare si cu 
elemente inovative 

• Amenajarea şi dotarea unor puncte de locale 
de informare în scopul promovării, 
prezentării şi vizitării zonei; 

• Reabilitarea si modernizarea traseelor 
turistice, a programelor turistice posibile 
legate de o anumita locaŃie. 
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1.2. Măsura 3.2. Sprijinirea acŃiunilor de recreere şi cu caracter 
sportiv 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivul general îl constituie îmbunătăŃirea condiŃiilor de 
viaŃă pentru populaŃie şi a relaŃiilor interumane de calitate prin 
facilitarea interacŃiunilor în spaŃiul public. 
AcŃiunile pe care le avem în vedere sunt legate de amenajarea 
unor spaŃii publice pentru recreere şi implicarea populaŃiei 
rurale în activităŃi cu caracter sportiv. Obiectivele specifice pe 
care le avem în vedere sunt :  

• Dezvoltarea de activităŃi sportive, recreaŃionale, în 
spaŃii publice; 

• Creşterea numărului de locuitori din comunele GAL 
łara Năsăudului care beneficiază de un spaŃiu public 
înfrumuseŃat;  

 

Pot depune proiecte: 
• Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform 

legislaŃiei naŃionale în vigoare; 
• ONG-uri  definite conform legislaŃiei naŃionale în 

vigoare;  
• ADI-uri: asociaŃii de dezvoltare intercomunitară 

realizate între comune; 
 

SolicitanŃii este obligatoriu să fie din teritoriul GAL łara 
Năsăudului respectiv: comunele Feldru, Parva, Rebra, 
Rebrişoara, Dumitra, Nimigea, Salva, Coşbuc, Telciu şi Romuli. 
 
Suma maximă  nerambursabilă proiect: :42000 euro 
Suma minimă 5000 euro 
FinanŃarea reprezintă 100% din fonduri nerambursabile. 
Valoarea totală a unui proiect nu poate depăşi 400000 euro 
diferenŃa între 42000 euro şi valoarea maximă fiind 
contribuŃie a beneficiarului finanŃării din fonduri proprii.  

 

                 Se pot finanŃa: 
Tipurile de acŃiuni eligibile sprijinite sunt: 

• Amenajarea unor spaŃii publice de 
recreere: parcuri, spaŃii de joacă pentru 
copii, miniterenuri de sport, piste de 
bicicletă; 

• Amenajarea unor spaŃii pentru 
promenadă; 
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1.3. Măsura 3.3. Sprijinirea acŃiunilor sociale 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pot depune proiecte: 
• Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform 

legislaŃiei naŃionale în vigoare; 
• ONG-uri  definite conform legislaŃiei naŃionale în 

vigoare;  
• ADI-uri: asociaŃii de dezvoltare intercomunitară 

realizate între comune; 
 

SolicitanŃii este obligatoriu să fie din teritoriul GAL łara 
Năsăudului respectiv: comunele Feldru, Parva, Rebra, 
Rebrişoara, Dumitra, Nimigea, Salva, Coşbuc, Telciu şi Romuli. 
 
Suma maximă  nerambursabilă proiect: :100000 euro 
Suma minimă 5000 euro 
FinanŃarea reprezintă 100% din fonduri nerambursabile. 
Valoarea totală a unui proiect nu poate depăşi 400000 euro 
diferenŃa între 100000 euro şi valoarea maximă fiind 
contribuŃie a beneficiarului finanŃării din fonduri proprii.  

 

                 Se pot finanŃa: 
Tipurile de acŃiuni eligibile sprijinite sunt: 

• Amenajarea şi dotarea unor spaŃii 
sociale, inclusiv reabilitarea sau 
modernizarea unor clădiri, pentru 
persoanele defavorizate sau supuse 
riscului social; 

• Amenajarea şi dotarea unor spaŃii, 
inclusiv reabilitarea sau modernizarea 
unor clădiri pentru desfăşurarea actului 
educativ adecvat; 

 

Obiectivul general îl constituie creşterea numărului de 
locuitori ai spaŃiului rural care beneficiază de servicii 
îmbunătăŃite în domeniul social. Obiectivele specifice sunt : 

• ÎmbunătăŃirea infrastructurii fizice pentru susŃinerea 
serviciilor cu caracter social; 

• Dezvoltarea unui program coerent de implicare a 
populaŃiei rurale în activităŃi sociale la nivel local; 

• ÎmbunătăŃirea serviciilor educaŃionale pentru 
prevenirea abandonului şcolar; 

• Încurajarea stabilităŃii populaŃiei în mediul rural 
prin oferirea de servicii sociale şi de îngrijire de 
calitate; 
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2. Prin łara Năsăudului – Primul gospodar în sat, un 
exemplu de urmat: poveste de succes la Parva. 

 
Întreaga poveste legată de ferma europeană a început în 

anul 2003, odată cu înfiinŃarea AsociaŃiei crescătorilor de 
ovine şi caprine Parva, al cărei preşedinte este dl Ioan Strugari, 
actual primar al comunei Parva(foto).  

Ca şi cadru didactic se formează caractere, oameni, ca şi 
om gospodar, se dă puterea exemplului. Văzând condiŃiile mizere 
în care trăiau ciobanii şi faptul că tot mai puŃine persoane sunt 
interesate de practicarea acestei meserii, şi-a dat seama că doar 
prin asociere se poate salva o ocupaŃie tradiŃională pentru zona 
de munte unde se află comuna Parva.  

Profitând de subvenŃiile primite de la APIA, s-a gândit să îi 
convingă pe oameni să îşi construiască un loc mai primitor atât 
pentru locuit, cât şi pentru muncă. Spera astfel că şi tinerii cu 

înclinaŃii spre zootehnie şi ferme să fie atraşi în „afacerile” familiilor din Parva. Reuşind în timp să convingă pe 
mai mulŃi membri ai asociaŃiei de ideea sa, considerată de alŃi locuitori ai comunei o „nebunie”, s-au apucat de 
lucru. Numai cei implicaŃi ştiu cât de greu le-a fost să ducă materialele necesare construcŃiei până la cota 
1700, unde este situată stâna, atâta timp cât orice drum practicabil pentru maşini de transport marfă lipseşte 
cu desăvârşire. Dar, munca în echipă a dat roade, materialele - de la bârnele de lemn până la gresie şi faianŃă, 
fierul pentru adăpost şi dotările necesare au ajuns sus pe creasta muntelui şi, după obŃinerea avizelor de 
construcŃie, s-au apucat de treabă. Astfel a apărut Complexul zoopastoral Parva, o locaŃie formată din 4 părŃi 
(dormitor, baie, cameră pentru prelucrarea laptelui, saivan), în care meseria tradiŃională e practicată la 
standarde europene şi, unde, orice turist poate beneficia de cazare, apă caldă, produse tradiŃionale făcute după 
metode vechi, dar în condiŃii de igienă.  

  Întreaga investiŃie a fost făcută din banii proveniŃi de la APIA prin Programul de subvenŃii pentru 
zootehnie. InvestiŃia, în valoare de aproximativ 300 000 lei a adus şi alte beneficii comunei, deoarece toate 
lucrările au fost făcute de constructori din localitate, contribuind astfel la dezvoltarea comunei nu doar în 
beneficiul crescătorilor de animale.  

Produsele sunt 100% ecologice şi bio, neutilizându-se nici un fel de îngrăşământ pentru păşune şi nici 
aditivi în procesarea produselor obŃinute din lapte. 
Deocamdată produsele sunt duse pe bază de 
comandă în oraşele şi comunele din apropiere, 
majoritatea fiind situate pe Valea Someşului 
Superior. Comanda se face la asociaŃie, iar produsele 
sunt livrate direct cumpărătorului. Se află în 
pregătire şi un site on-line unde se vor putea face 
comenzi, urmând ca produsele să poată fi promovate 
pe o piaŃă de desfacere mai mare. Este important de 
ştiut că produsele nu se comercializează în pieŃele 
din zonă ci direct de la producător la cumpărător.  

Candidatura la primărie a venit la solicitarea 
oamenilor din comună care au văzut în el un om 
gospodar, de cuvânt, care face ce îşi propune.   

Prin GAL-ul łara Năsăudului, dar şi prin 
viitoarele alocări financiare pentru mediul rural, 
doreşte 

să 

transforme comuna Parva într-un pol de dezvoltare turistică a 
judeŃului. Primul pas va fi amenajarea unui Centru turistic în 
centrul comunei, care să ofere trasee complexe şi servicii diverse 
pentru turiştii care ajung în zonă. Se va investi în amenajarea 
traseelor, promovarea comunei şi diversificarea ofertei turistice (de 
la plimbări pe trasee montane la sporturi extreme şi la reluarea 
unor sărbători bazate pe obiceiuri locale). De asemenea se va 
moderniza baza sportivă şi se va amenaja un spaŃiu de recreere în 
zona Izvorului de borcut, un alt obiectiv turistic al comunei. Pe 
partea privată se doreşte un parteneriat pentru promovarea 
produselor locale atât la nivelul GAL-ului, cât 
şi mai departe, ca marcă înregistrată a GAL-
ului.  

Dl primar consideră deosebit de 
importantă apartenenŃa la GAL łara 
Năsăudului deoarece este nevoie de promovare 
unitară a zonei, de conceperea unor trasee 
complexe pe întreg teritoriul GAL-ului, de 
colaborare şi cooperare pentru dezvoltarea 
durabilă a mediului rural.   
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3.Desfăşurarea sesiunii de proiecte – câteva date. 
 
Sesiunea de proiecte este derulată urmând următorii pași: 
Perioada de depunere: 

- perioada de depunere pentru măsurile enumerate este 60 de zile calendaristice de la 
lansarea apelului de selecție; 

Modalitatea de depunere: 
- documentația completă în 2 exemplare: 1 original + 1 copie conform cu originalul se 

depune la sediul GAL Țara Năsăudului care funcționează în clădirea primăriei comunei 
Feldru nr.186 la secretarul GAL. Un exemplar complet al documentației va fi păstrat de 
beneficiar. 

Conținutul documentației de selecție: 
- documentația depusă de solicitant va conține: cererea de finanțare însoțită de studiul 

de fezabilitate și proiectul tehnic cu toate avizele inclusiv autorizția de construcție. 
Formularele tip folosite în vederea realizării proiectului sunt cele specifice măsurilor din 
Programul Național de Dezvoltare Rurală sau vor fi adaptate după acestea dacă proiectul are 
elemente atipice care nu se regăsesc în formularele deja redactate de Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale(spre ex.: Dacă un proiect se regăsește în obiectivele Măsurii 313 din 
PNDR privind încurajarea activităților turistice se vor folosi acele formulare pentru realizarea 
dosarului de finanțare)  
Verificarea administrativă: 
 - se va realiza de echipa de experți ai GAL urmând ca toată documentația să fie 
transmisă prin grija managerului GAL la Comitetul de Selecție al proiectelor GAL.  
Comitetul de selecție la nivelul GAL: 

- selectează proiectele conform criteriilor de eligibilitate raportat la Planul de Dezvoltare 
Locală aprobat și în conformitate cu Regulamentul de Selecție aprobat. Selecția finală 
va fi în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de fiecare proiect raportat la 
alocările financiare existente. 

Verificarea proiectelor la Oficiul Județean de Plăți Dezvoltare Rurală șI Pescuit 
 - proiectele se verifică la OJPDRP pentru încadrarea în strategia de dezvoltare locală a 
GAL Țara  Năsăudului și pentru a nu depăși alocările financiare din Planul de Dezvoltare 
Locală și se trimit mai departe la Centrul Regional 6 Satu Mare. 
Încheierea contractului de finanțare: 
 - Se încheie cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Centrul Regional 6 Satu 
Mare de către fiecare beneficiar selectat în parte urmând a se desfășura pe o perioadă 
maximă de 24 de luni. 
Important 
Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului nu are rolul unui consultant si nu întocmeste, în acest sens dosare de finanțare, 
proiecte, pentru potențialii beneficiari ai măsurilor LEADER. Dosarul de finanțare nu va fi completat de către experții tehnici 
ai GAL _ara Năsăudului; rolul acestora se rezumă la a examina documentele din dosar, la a stabili conformitatea 
administrativă si eligibilitatea conform Planului de Dezvoltare Locală, la a cere anumite clarificări Beneficiarului si a 
transmite spre evaluare si selecție dosarul Comitetului de Selecție avizat de la nivelul GAL. 
Ulterior selectării proiectelor si a încheierii contractelor, GAL prin echipa tehnică, pe lângă activitățile de monitorizare, va 
susține promovarea proiectelor si va facilita relația cu alți beneficiari care au proiecte similare prin seminarii, conferințe, 
schimburi de experiență naționale si internaționale. 
Pentru întocmirea unui dosar de finanțare în vederea depunerii si selecției potențialul Beneficiar îsi va întocmi documentația 
alocând resurse umane și financiare proprii sau contractate. 
 
INFORMATII: 
email:taranasaudului@yahoo.com  
web site: www.taranasaudului.ro  
tel/fax: 0263374901 
Oricine doreşte informaŃii despre modalitatea de accesare a fondurilor destinate axei 4 
LEADER, despre promovare sau despre implicarea în activităŃile GAL, ne poate contacta.  
 
Progam finanŃat prin fonduri FEADR – AXA IV PNDR LEADER 
Sub-măsura 431.2 ,,FuncŃionarea Grupului de AcŃiune Locală, dobândirea de competenŃe şi animarea 
teritoriului,, 
 
 
 
 


