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Buletin informativ 
nr.6 

Septembrie 2012 
 

Grupul de Actiune Locală łara Năsăudului 
 
 
 

 

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

 
 
1.1. Măsura 1.1. ÎnfiinŃarea, modernizarea şi dezvoltarea facilităŃilor 

productive rurale cu caracter agricol  
 
1.2. Măsura 1.2. Creşterea valorii adăugate a produselor locale agricole şi 

forestiere 
 

2. Prin łara Năsăudului – Biserica din lemn ,,SfinŃii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil din Gersa I sau ,,Biserica 
din Grui,, - Rebrişoara. 

 
3. Desfăşurarea sesiunii de proiecte – câteva date. 



GAL łara Năsăudului 2012 

 2 

 
 

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

 
În luna septembrie, Comitetul de SelecŃie al Proiectelor 

şi Consiliul Director al Grupului de AcŃiune Locală łara 
Năsăudului au stabilit lansarea a încă 2 dintre cele 11 măsuri 
ale Planului de Dezvoltare Locală. 

Sunt măsuri care se adresează potenŃialilor beneficiari 
privaŃi şi sunt în acord cu obiectivele stabilite prin Planul de 
Dezvoltare Locală privind dezvoltarea şi sprijinirea 
agriculturii în teritoriul GAL łara Năsăudului. 

Pentru fiecare din cele 2 măsuri s-au stabilit punctaje 
de selecŃie în concordanŃă cu criteriile de selecŃie existente în 

strategie raportat la Planul NaŃional de Dezvoltare Rurală. Perioada stabilită pentru depunere 
va fi de 45 de zile calendaristice din momentul lansării oficiale, respectiv luna octombrie. 

În sprijinul beneficiarilor echipa de animare va face şedinŃe de informare în fiecare 
comunitate şi la sediul GAL precum şi pe posturile de radio şi televiziune locale. 

Măsurile ce vor fi lansate din Planul de Dezvoltare Locală sunt specifice Axei 4 
LEADER şi se încadrează în Măsura 41 Axa 1: Creşterea competitivităŃii sectoarelor agricol şi 
forestier 

Odată cu lansarea oficială preconizată în jurul datei de 15 octombrie a.c. beneficiarii 
privaŃi pot depune proiecte în vederea selectării şi finanŃării. 
 
1.1. ÎnfiinŃarea, modernizarea şi dezvoltarea facilităŃilor productive rurale 

cu caracter agricol 
 

Este similară Măsurii 121,,Modernizarea exploataŃiilor agricole,, din PNDR. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiectivul general al măsurii: Creşterea competitivităŃii 
sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane 
si a factorilor de producŃie. 
Obiective specifice 
• Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, 
diversificarea producŃiei, ajustarea profilului, nivelului si calităŃii 
producŃiei la cerinŃele pieŃei, inclusiv a celei ecologice, precum 
si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 
• Adaptarea exploataŃiilor la standardele comunitare; 
• Creşterea veniturilor exploataŃiilor agricole sprijinite; 
• Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor 
forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. 
Obiective operaŃionale 
Promovarea investiŃiilor în exploataŃiile agricole din sectorul 
vegetal si de creştere a animalelor pentru realizarea de 
construcŃii noi si/sau modernizarea construcŃiilor agricole 
existente din cadrul acestora si a utilităŃilor aferente, 
achiziŃionarea de maşini si utilaje noi, 
înfiinŃarea de plantaŃii etc. 
 

Pot depune proiecte: 
 
• Persoane fizice care se vor autoriza ca Persoane fizice 

autorizate 
• Persoanele fizice autorizate 
• Întreprindere individuală(OG. 44-2008) 
• Întreprindere familială 
• Societate în nume colectiv(Legea 31-1990) 
• Societate în comandită simplă 
• Societate pe acŃiuni 
• Societate în comandită pe acŃiuni 
• Societate cu răspundere limitată 
• Societate comercială cu capital privat(Legea 15-1990) 
• Societate agricolă(Legea 36-1991) 
• Societate cooperativă agricolă(Legea nr.1-2005) 
• Grup de producători(OG 37-2005) 
• Cooperativă agricolă(Legea 566 - 2004) 
 

SolicitanŃii îşi vor desfăşura acŃiunile obligatoriu în teritoriul 
GAL łara Năsăudului respectiv: comunele Feldru, Parva, Rebra, 
Rebrişoara, Dumitra, Nimigea, Salva, Coşbuc, Telciu şi Romuli. 

 
Suma maximă  nerambursabilă pe proiect: :7200 euro 
FinanŃarea reprezintă 40% din fonduri nerambursabile urmând 
ca 60% să fie contribuŃia în bani a beneficiarului. ContribuŃia 
beneficiarului se poate reduce cu 10% dacă acesta este tânăr 
sub 40 de ani şi cu încă 10% dacă exploataŃia agricolă este în 
zonă defavorizată. 
Număr proiecte de intensitate maximă sprijinite: 7    
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Sectoare prioritare: 
În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: 
 
Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere si plantaŃii de pomi 
si arbusti fructiferi, căpsunării, (iii) culturi de câmp, (iv) 
pepiniere si plantaŃiile de viŃă de vie pentru vin (cu excepŃia 
restructurării/reconversiei plantaŃiilor de viŃă de vie) si struguri 
de masă, (v) culture de specii forestiere cu ciclu de producŃie 
scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de 
energie regenerabilă. 
 
Sectorul de crestere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) 
porcine (din care pentru: reproducŃie, îngrăsare) (iii) ovine si 
caprine, (iv) păsări. 

 
Se pot finanŃa: 

i. Construirea si/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producŃia agricolă la 
nivel de fermă, incluzând investiŃiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe 
cele pentru protecŃia mediului si depozitarea îngrăsămintelor; 
ii. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 
domeniul agricol, inclusiv utilităŃi si racorduri identificate ca necesare prin studiul de 
fezabilitate sau memoriul justificativ; 
iii. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producŃia de lapte, ca 
de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaŃii de muls, linii 
tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 
controlului calităŃii la nivel de fermă, etc.; 
iv. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si 
instalaŃiilor de irigat, asigurarea utilităŃilor în vederea respectării condiŃiilor de 
mediu; 
v. AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 
masini, utilaje, instalaŃii, echipamente si accesorii, echipamente si software 
specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 
justificativ; 
vi. AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi mijloace de transport 
specializate, necesare activităŃii de producŃie, identificate ca necesare prin studiul de 
fezabilitate sau memoriul justificativ; 
vii. Înlocuirea plantaŃiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului 
biologic de producŃie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de 
restructurare/reconversie al plantaŃiilor de viŃă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul 
OCP vin si înfiinŃarea plantaŃiilor pentru struguri de masă; 
viii. Înfiin Ńarea plantaŃiilor de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni; 
ix. Înfiin Ńarea pepinierelor de viŃă de vie, pomi fructiferi si arbusti, alŃi arbori; 
x. InvestiŃii pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile 
în cardul fermei; 
xi. InvestiŃii pentru înfiinŃarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producŃie 
scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
xii. InvestiŃii în apicultură, cu excepŃia celor realizate prin Programul NaŃional 
Apicol; 
xiii. InvestiŃii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 
echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecŃi, ingineri si consultanŃi, studii de 
fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizaŃiilor necesare 
implementării proiectelor, asa cum sunt ele menŃionate în legislaŃia naŃională, 
achiziŃionarea de patente si licenŃe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, dacă proiectul prevede si construcŃii, si maxim 3% în cazul în care 
proiectul nu prevede realizarea construcŃiilor); 
xv. InvestiŃii necesare adaptării exploataŃiilor pentru agricultura ecologică; 
xvi. InvestiŃiile necesare realizării conformităŃii cu standardele comunitare. 
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1.2. Măsura 1.2. Creşterea valorii adăugate a produselor locale agricole 
şi forestiere 
 
Este similară Măsurii 121,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere,, din PNDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective generale 
Creşterea competitivităŃii întreprinderilor de procesare agro-
alimentare si forestiere prin îmbunătăŃirea performanŃei generale 
a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a 
produselor agricole si forestiere, printr-o mai bună utilizare a 
resurselor umane si a altor factori de producŃie. 
Obiective specifice 
a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru 
obŃinerea de noi produse agricole si forestiere competitive; 
b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât 
în etapa de procesare cât si în cea de distribuŃie a produselor 
obŃinute; 
c) ÎmbunătăŃirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin 
creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 
d) Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum si a 
eficienŃei economice a activităŃii microîntreprinderilor, prin 
dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si 
tehnologiilor de prelucrare. 
Obiective operaŃionale 
Sprijin pentru investiŃii vizând îmbunătăŃirea procesării si 
marketingului produselor agricole si forestiere. 
 

Pot depune proiecte: 
 
• Micro – întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii 
• Cooperative agricole 
• SocietăŃi cooperative de valorificare 
• Întreprinderi familiale/întrepinderi individuale 
• Persoane fizice autorizate 
• Grup de producători care aparŃin societăŃilor comerciale 
şi cooperativelor agricole de procesare a produselor 
agricole. 

 
SolicitanŃii îşi vor desfăşura acŃiunile obligatoriu în teritoriul 

GAL łara Năsăudului respectiv: comunele Feldru, Parva, Rebra, 
Rebrişoara, Dumitra, Nimigea, Salva, Coşbuc, Telciu şi Romuli. 

 
Suma maximă  nerambursabilă pe proiect: :35000 euro 
FinanŃarea reprezintă 50% din fonduri nerambursabile  
 
Număr proiecte de intensitate maximă sprijinite: 6    

 

Sectoare prioritare: 
În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: 
 
Sectoarele prioritare de producŃie primară 
pentru produsele agricole în cadrul măsurii 
sunt: (i) lapte si produse lactate; carne, produse 
din carne si ouă, (ii) cereale si panificaŃie, (iii) 
legume, fructe si cartofi, (iv) obŃinerea si 
utilizarea biocombustibililor, (v) seminŃe 
oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin. 
 
Sectoarele prioritare de producŃie primară 
pentru produsele forestiere în cadrul măsurii 
sunt: (i) lemnoase, (ii) nelemnoase (de exemplu: 
ciuperci, fructe de pădure, seminŃe, taninuri, 
plante 
medicinale etc., cu excepŃia produselor rezultate 
din activitatea de vânătoare). 
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Se pot finanŃa: 
InvestiŃii corporale (lista indicativă): 

 
Pentru produsele agricole 
a) ConstrucŃii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite 
pentru procesul de producŃie, inclusiv construcŃii 
destinate protecŃiei mediului, infrastructură internă si 
utilităŃi, precum si bransamente si racorduri necesare 
proiectelor; 
b) ConstrucŃii noi si/sau modernizări pentru depozitarea 
produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
c) AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi 
utilaje, instalaŃii, echipamente, aparate si costuri de 
instalare; 
d) InvestiŃii pentru îmbunătăŃirea controlului intern al 
calităŃii materiei prime, semifabricatelor, produselor si 
subproduselor obŃinute în cadrul unităŃilor de procesare 
si 
marketing; 
e) InvestiŃii pentru producerea si utilizarea energiei din 
surse regenerabile; 
f) AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi 
mijloace de transport specializate, necesare activităŃii de 
producŃie si marketing, identificate ca necesare prin 
studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 
Pentru produsele forestiere 
a) ConstrucŃii noi si modernizarea tuturor categoriilor de 
spaŃii si încăperi pentru producerea si stocarea 
produselor forestiere, necesare realizării proiectului, 
inclusiv utilităŃi si bransamente care nu depăsesc 10% 
din valoarea eligibilă a proiectului; 
b) AchiziŃionarea sau achiziŃionarea în leasing de noi 
instalaŃii, masini si echipamente pentru recoltarea (în 
cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si 
procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase si 
nelemnoase), precum si investiŃii pentru modernizarea si 
retehnologizarea capacităŃilor existente, asa cum sunt 
prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea 
standardelor de mediu si securitate a muncii. 
 
InvestiŃii necorporale pentru produsele agricole si 
forestiere (lista indicativă): 
i. Organizarea si implementarea sistemelor de 
management al calităŃii si de siguranŃă alimentară, dacă 
sunt în legătură cu investiŃiile corporale ale proiectului; 
ii. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziŃionarea 
de patente si licenŃe pentru pregătirea implementării 
proiectului; 
iii. Costurile generale ale proiectului conform articolului 
nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: 
taxe pentru arhitecŃi, ingineri si consultanŃi, studii de 
fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, 
avizelor si autorizaŃiilor necesare implementării 
proiectelor, asa cum sunt ele menŃionate în legislaŃia 
naŃională, pentru pregătirea implementării proiectului 
(maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, 
dacă proiectul prevede si construcŃii si maxim 3% în 
cazul în care proiectul nu prevede realizarea 
construcŃiilor); 
iv. AchiziŃionarea de software, identificat ca necesar 
prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 
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2. Prin łara Năsăudului – Biserica din lemn ,,SfinŃii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil din Gersa I sau ,,Biserica 
din Grui,, - Rebrişoara. 
 

 
Complexul arhitectonic al Bisericii din lemn 

,,SfinŃii Arhangheli Mihail şi Gavriil,, din Gersa I, 
denumită şi ,,Biserica din Grui,, a fost ridicată în anul 
1721 de către George Gusa, actualmente fiind înscrisă 
în lista monumentelor istorice şi în patrimoniul 
UNESCO.  

Terenul donat şi finanŃarea construcŃiei, după 
spusele înaintaşilor au aparŃinut credinciosului gersean 
Mâti(,,a Mandii,,) lemnele fiind procurate din pădurea 
personală a acestuia din ridul numit Continita. Acest 
an al ridicării îl găsim consemnat în altar cu litere 
chirilice ,,ŞtiŃi făcut în 1721,,.  

FaŃada este din piatră, de jur împrejur se 
întâlnesc ,,prisme,, în formă de paralelipiped, acoperite 
cu beton în urma reparaŃiilor din 1929 şi 1963.   
PereŃii sunt de lemn iar acoperişul din draniŃe. Turnul 
este situat deasupra pronausului, la bază având forma 
pătrată; are o galerie prevăzută cu o balustradă, 
motivele decorative fiind tăiate direct în lemn. Galeria 
este deschisă prin câte două arcade înalte, pe fiecare 
latură. Se remarcă profilul stâlpilor despărŃitori cât şi 

iscusitele îmbinări de la arcade, unde s-au folosit cuie din lemn.  
Coiful, cu o formă particularizată, se îngustează brusc, dobândind aspectul unei săgeŃi ce se 
înalŃă spre cer câŃiva metrii. Pronausul are cinci laturi, cu intrarea în partea de sud; naosul 
este dreptunghiular iar altarul, decrosat, e alcătuit din trei laturi, ce se îmbină în unghiuri 
drepte. Ferestrele au fost mărite de-a lungul anilor, una originală păstrându-se până în zilele 
noastre, la absida altarului. Ştreşina prelungită este susŃinută de console în trepte. Uşa de la 
intrare,realizată din lemn masiv, cu formă semicirculară în partea de sus, are încrustat 
motivul bradului sub formă de funie  , pereŃii exteriori poartă inscripŃii cu texte 
indescifrabile. 

Biserica adăposteşte obiecte de 
inventar ce fac parte din patrimoniul 
naŃional, de natura icoanelor împărăteşti şi 
icoanelor praznicare de la iconostasul cu trei 
uşi din secolul al XVIII-lea ca şi alte icoane pe 
sticlă. Icoanele praznicare sunt atribuite 
pictorului Toader Gherleanu iar icoana 
,,Bunul Păstor,, este atribuită lui Vasile din 
Cătina(,,1780 Mai 30, Vasile Zugrav,, cum 
scrie pe ,,fruntarul,, edificiului) şi are o 
replică identică la Petriş, comuna Cetate. 

 
În luna septembrie 2012 Biserica a fost 

resfinŃită de către Mitropolitul Andrei al 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului 

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului după ce timp de doi ani a fost reabilitată 
prin Programul OperaŃional Regional, axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului – Domeniul major de intervenŃie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurii conexe.  

Informatii si fotografii puteti găsi si pe http://www.bisericadinlemngersa.ro/ despre 
acest monument cultural al Tării Năsăudului.   
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3.Desfăşurarea sesiunii de proiecte – câteva date. 

 
Sesiunea de proiecte se va desfăşura pentru măsurile care au drept scop sustinerea 
agriculturii având o durată de 45 de zile calendaristice. 
 
Vor fi luate în considerare numai proiectele eligibile care respectă prevederile ghidului 
solicitantului pentru fiecare dintre cele două măsuri lansate.  
 
Echipa GAL łara Năsăudului va susŃine cu informaŃii pe orice beneficiar interesat fiind o 
punte de legătură între acesta şi AgenŃia de PlăŃi Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
  
Echipa de proiect a Asociatiei Grupul de Actiune Locală Tara Năsăudului nu întocmeste 
proiecte pentru potentiali beneficiari. Noi vom selecta si promova proiectele eligibile. Fiecare 
beneficiar îsi va realiza proiectul din resurse proprii cu consultanti în domeniu. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 


