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Buletin 
informativ nr.4  

Iulie 2012 

 
Grupul de Actiune Locală 

łara Năsăudului 
 
 

 

1. Adunarea Generală a AsociaŃilor. 
2. Animarea teritoriului. 
3. Prin łara Năsăudului.  
4. Echipa noastră. 
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1. Adunarea Generală a 

asociaŃilor. 
 

În data de 2 iulie 
2012 a avut loc 
Adunarea Generală a 
AsociaŃilor Grupului de 
AcŃiune Locală łara 
Năsăudului.  

ŞedinŃa a fost 
condusă de 
preşedintele asociaŃiei 
dl. ing. Mureşan 
Dumitru  

Ne-au onorat cu prezenŃa preşedintele Consiliului 
JudeŃean BistriŃa – Năsăud, dl. Emil Radu Moldovan şi 
dl. Condor Călin, expert responsabil cu monitorizarea 
programului LEADER din partea DirecŃiei Agricole şi de 
Dezvoltare Rurală BistriŃa – Năsăud. 

Dl. preşedinte al Consiliului JudeŃean a subliniat 
faptul că aceste structuri public – private vor fi de un 
real folos pentru a trasa direcŃii de dezvoltare pentru 
perioada 2014 – 2020, inclusiv pentru a coordona acest 
proces finanŃat în bună măsură prin fonduri europene, 
şi prin intermediul instituŃiei pe care o conduce va 
sprijini atragerea de fonduri şi implementarea de 
proiecte punctuale pentru fiecare din comunităŃile 
implicate în această asociaŃie.  

Dl. Iuliu Zsejki a prezentat evoluŃia proiectului 
pentru primele 6 luni. Punctual s-a stabilit: 
• Lansarea în luna august a primei runde de finanțare, 

măsuri ce se vor orienta spre turism, activităŃi socio  - 
educative, activităŃi recreative şi pentru tineri.  

• Echipa de animare derulează pe teren procedura de 
facilitare a beneficiarilor pentru depunerea proiectelor. 

• S-a votat în unanimitate aderarea la FederaŃia 
NaŃională a GAL-urilor din România. 
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2.Animarea teritoriului. 
 

Luna Iulie a însemnat pentru noi începutul 
animării în teritoriu. 

Animarea se 
realizează pe etape în 
funcŃie de lansarea 
sesiunilor de depunere 
a proiectelor.  

Este realizată 
având în vedere câteva 
obiective: - pentru 

informarea 
potenŃialilor beneficiari 
despre modalitatea de 
accesare a fondurilor 
nerambursabile prin 

intermediul Grupului de AcŃiune Locală łara 
Năsăudului; pentru întărirea relaŃiilor de colaborare 
între publici şi privaŃi; pentru ca această structură să fie 
recunoscută şi să devină un motor al dezvoltării locale 
care să contribuie la strategia europeană care se 
pregăteşte pentru anii 2014 – 2020. 

Un număr de 4 animatori oferă informaŃii 
beneficiarilor despre Planul de Dezvoltare Locală, 
măsurile de finanŃare şi paşii care trebuie urmaŃi pentru 
realizarea unui proiect reuşit. Ei sunt şi cei care iau 
legătura cu alte zone pentru relaŃii de cooperare, 
schimburi de experienŃe, bune practici şi investiŃii 
Animarea se realizează pe localităŃi: 

• Comunele Romuli, Telciu şi Parva – 
animator Onul Gabriela. 

• Comunele Coşbuc, Salva şi Dumitra – 
animator Mihăiese Gavrilă. 

• Comunele Rebra, Rebrisoara şi Feldru – 
animator łolan Ioana. 

• Comuna Nimigea şi oraşul Năsăud – 
animator Soare Carmen - Camelia. 
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3.Prin łara Năsăudului. 
 

łara Năsăudului este un loc binecuvântat de Dumnezeu cu o 
tradiŃie culturală puternică, cu obiceiuri care se păstrează şi astăzi, 
care ne amintesc de oameni şi locuri de altădată dar şi de minunile 
tehnicii moderne. 
Mărturie ne stau: casele săseşti şi bisericile reformate în turnul 
cărora se păstra odată slănina de porc la rece; academicieni, mari 
oameni ai acestui Ńinut, precum poetul George Coşbuc şi 
romancierul Liviu Rebreanu a căror case memoriale le păstrează 
amintirea; frumuseŃile naturale precum Peştera Tăuşoarelor şi 
floarea de colŃ; jocurile populare, pălăria cu pană de păun unică în 
lume, casele bătrâneşti adevărate mărturii vii ale vremurilor de 
altădată, mănăstiri;dar şi viaductele pe unde trenul circulă cu unică 
legătură spre łara Maramureşului, sau un pod acoperit în stil 
tirolez , sau o păstrăvărie din ape curate şi limpezi.    
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4.Echipa noastră. 
 
Datele noastre de contact sunt: 
 
Grupul de AcŃiune Locală łara Năsăudului 
Feldru nr.186 
 
Preşedinte – ing. Mureşan Dumitru  
 
Director Executiv – Zsejki Iuliu 
 
Secretar – Costînaş Ana 
 
ExperŃi – Cosma Someşan Dana 
             - Mureşan Grigore 
 
Contabil – Bojor Dorel Constantin 
 
Animatori – Onul Gabriela 
                - Soare Carmen - Camelia  
                - łolan Ioana 
                - Mihăiese Gavrilă 

 
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,, 
 


