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1.ExperienŃe - GAL łara Năsăudului participanŃi la 

implementarea ReŃelei 
NaŃionale de Dezvoltare 
Rurală.  
 
 ReŃeaua NaŃională de Dezvoltare Rurală 
grupează la nivel naŃional organizaŃii şi 
autorităŃi implicate în procesul de dezvoltare 
rurală. FuncŃionează axându-se pe cooperare, 
reŃea şi cooperare orizontală şi verticală în 
cadrul ei şi în exterior, parteneriat voluntar, 
egalitate, parteneriat reprezentativ şi organizat. 
AcŃiunile ei sunt de promovare a activităŃilor 
desfăşurate prin Programul NaŃional de 
Dezvoltare Rurală, de prezentare a unor bune 
practici şi punerea în aplicare a unor acŃiuni 
inovative în domenii precum turism, mediu, 
incluziune socială, agricultură ecologică etc. 
prin intermediul unor grupuri de lucru 
tematice şi a Grupurilor de AcŃiune Locală care 

funcŃionează ca reprezentante a teritoriului. 
FuncŃionarea ei se axează pe o Unitate de Sprijin şi pe un Comitet NaŃional de Coordonare 
care reprezintă membrii din toate sectoarele de activitate(vezi figura de mai sus preluată din 
strategia PNDR). 

AsociaŃia GAL łara Năsăudului a fost înfiinŃată prin sprijinul AsociaŃiei pentru protecŃia 
mediului şi prezervarea resurselor de apă ProSomeş, membru până în anul 2012 a CNC al 
RNDR. AsociaŃia ProSomeş a accesat în anul 2009 şi implementat în anul 2010 prima fază a 
Axei 4 LEADER rezultând Planul de Dezvoltare Locală aprobat de Autoritatea de Management 
şi GAL łara Năsăudului cu personalitate juridică. 

Din februarie 2012, odată cu semnarea contractului de finanŃare pe Măsura 431.2. 
AsociaŃia GAL łara Năsăudului a devenit membru cu drepturi depline a ReŃelei NaŃionale de 
Dezvoltare Rurală. În acest sens prin reprezentanŃii membrilor asociaŃi sau prin echipa 
tehnică participă la grupurile de lucru tematice desfăşurate periodic sau la alte întâlniri ad – 
hoc şi cursuri de formare organizate prin intermediul acesteia. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai multe informaŃii  
Date despre 
 funcŃionarea  
reŃelei găsiŃi pe 
 www.rndr.ro  
comunitate virtuală în 
care sunteŃi invitaŃi să 
vă înscrieŃi gratuit. 

Seminarul ad-hoc 
”Oportunități pentru 
dezvoltarea afacerilor în 
mediul rural de către tineri 
fermieri și antreprenori 
orientați către activități non-
agricole”  
12 – 15 iunie la Alba Iulia.  
Moderator a fost dl. Peter 
Hurley, Director al 
Departamentului de 
Promovare USR. 
S-au prezentat măsurile ce pot 
fi accesate prin LEADER, 
funcţionarea Consiliului 
European al Tinerilor 
Fermieri şi funcţionarea 
RNDR. 
S-a făcut și o vizită în teren, 
la Rozariul din Aiud, unde 
tânărul fermier Tovisi Zoltan, 
prin pasiune, muncă și 
fonduri europene, a reușit să 
facă din cultivarea 
trandafirilor o afacere de 
succes.  

Sesiunea de formare “Organizarea Dezvoltarii în Mediul 
Rural”   18 – 20 iunie la Gheorghieni – Hargita. 
Sesiunea de formare a avut ca principale teme de discuţie 
marketingul rural, antreprenoriatul rural şi încurajarea 
schimbului de idei şi bune practici. Fiecare temă a fost urmată 
de o sesiune de practică. Moderator a fost dl.Dragoş 
Tomoioaga, coordonator RNDR, Biroul Regional Nord - Vest 
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2. Prin łara Năsăudului - ,,Drumul verde,, - un proiect 
care poate fi dezvoltat prin abordarea LEADER 

 
În anul 2006 primăriile partenere ale GAL 

łara Năsăudului atunci implicate într-un alt 
proiect ,,Espace Riviere Europe,, finanŃat prin 
INTERREG IIIC au fost de comun acord să iniŃieze 
un proiect demonstrativ de promovare a zonelor 
naturale şi a specificului cultural al zonei 
superioare a Bazinului Someşului Mare inclusiv al 
arealului sud – vestic a rezervaŃiei biosferei MunŃii 
Rodnei. 

S-a avut în vedere în primul rând 
conştientizarea comunităŃilor locale despre 
potenŃialul pe care zona noastră îl oferă atât 
pentru practicarea ecoturismului cât şi despre 

posibilitatea de a obŃine venituri din practicarea agroturismului şi promovarea unitară a 
culturii tradiŃionale.  

Preluând experienŃe similare din FranŃa şi Italia(în foto ianuarie 2006 reprezentanŃii 
AgenŃiei de Dezvoltare Nord – Vest, ai AsociaŃiei ProSomeş şi ai GAL Patavino din Italia la 
Centrul de Turism Montan din Parva ) s-a luat în considerare faptul că avem rezervaŃii 
naturale care pot fi puncte de reper pentru formarea şi parcurgerea unui traseu turistic 
numit generic ,,Drumul Verde,, - o potecă verde practic care scoate în evidenŃă peisajul 
natural aflat pe teritoriul comunelor Parva, Telciu şi Romuli şi care prin 10 trasee existente 
marcate supravegheate de echipa Salvamont Năsăud face un traseu al lanŃului complexului 
de peşteri Tăuşoare – Zalion – Măglăi.(în harta de mai jos marcat cu verde este traseul stabilit 
între localităŃi cu precizarea că partea marcată cu albastru este pe afluentul Someşului Mare , 
Rebra, unde se poate practica în perioadele de primăvară raftingul – HărŃi cu traseele turistice 
se  găses pe panouri informative în centrul fiecărei din cele 3 comune). 

Se are în vedere ca prin 
măsurile Planului de 
Dezvoltare Locală 
comunităŃile să dezvolte 
interes pentru promovarea 
intensă şi constantă a 
acestui traseu şi să îl lege 
şi de altele care să scoată 
în evidenŃă necesitatea 
urmăririi promovării şi 
protejării rezervaŃiilor 
naturale recunoscute ca 
SITE NATURA 2000. Aici 
intră Peştera Tăuşoarelor 
şi întreg lanŃul de peşteri 
de pe teritoriul nostru, 
Someşul Mare Superior, 
Poiana cu Narcise de la 
Nimigea, Zăvoaiele 
Borcutului de la Romuli şi 
parte din REZERVAłIA 
BIOSFEREI MunŃii 
Rodnei. 
Punctele de informare 
turistică ce se vor înfiinŃa 
pe Măsura 313 din PNDR 
corelate cu o promovare 
LEADER susŃinută vor fi 
de un real folos dezvoltării 
turismului, iniŃiativă pe 
care comunităŃile noastre 
o au în vedere. 
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3.Date de contact. 
 

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 – Cozma 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,, 

 


