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CAPITOLUL 1 

PREZENTARE GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ A TERITORIULUI 

 

1. GAL-UL „ȚARA HAIDUCILOR” - TERITORIU OMOGEN ŞI COERENT 

 

 
Harta 1: Unități administrativ-teritoriale ale GAL-ului Ţinutul Haiducilor 

Autor: Ştefan Bilaşco 
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 În acest scurt capitol introductiv, dorim să sintetizăm câteva dintre 

argumentele dezvoltate în cele peste 100 de pagini de analiză care urmează, pentru a 

puncta două caracteristici ale Ţinutului Haiducilor, esenţiale pentru constituirea şi 

buna funcţionare a GAL-ului – şi anume, coerenţa şi omogenitatea teritoriului. 

 Coerenţa teritoriului poate fi argumentată la următoarele niveluri: 

 Coerenţa geografică – teritoriul reprezintă cel mai important segment al axei de 

gravitaţie regională a Someşului Mare. Astfel, urmând elementele de 

hidrografie, care acţionează ca un “fir albastru” ce leagă strâns toate aşezările 

Ţinutului Haiducilor, teritoriul se structureaza pe axa est-vest pe culoarul 

Someşului Mare (aşezările Cuzdrioara, Ciceu-Mihăieşti, Petru-Rareş, Uriu, 

Braniştea şi Beclean), şi “curge” pe axa nord-sud pe afluenţii de dreapta ai 

acestuia: Gârbău Dejului (comuna Cuzdrioara), Leleşti (comuna Ciceu 

Giurgeşti), Ilişua (comunele Uriu, Căianu Mic, Spermezeu, Târlişua), Ţibleş 

(comuna Zagra), Rituria (comuna Chiuza), Runcu (comuna Runcu Salvei). Nu 

există obstacole naturale sau administrative care să fractureze teritoriul şi nu 

există difluenţe funcţionale care să-i pună în pericol unitatea; 

 Coerenţa axelor de comunicaţie – principalele axe de comunicaţie urmează 

îndeaproape structura hidrografică, întărind coerenţa teritoriului – astfel, 

teritoriul gravitează în jurul drumului european E576, principala infrastructură 

rutieră de “ieşire de pe vale” pentru toate localităţile din Ţinutul Haiducilor; 

 Coerenţă gravitaţională - toate localităţile sunt influenţate de către centrul urban 

Beclean, care acţionează ca un centru de ploarizare pentru resursele materiale, 

umane şi capitalurile din zonă – spre exemplu, absolvenţii gimnaziilor din 

zonă urmează cursurile liceelor din Beclean, locuitorii din comunele 

învecinate fac naveta la Beclean, fabricile de produse lactate din Beclean 

prelucrează lapte provenind din zonă, locuitorii din zonă îşi petrec sfârşitul de 

săptămână la Băile Figa, ca spaţiu de recreere, legumele şi fructele produse în 

teritoriu se vând în pieţele Becleanului etc.  

Becleanul asigură, astfel, locuri de muncă, piaţă de desfacere şi servicii vitale 

pentru populaţia şi firmele din mediul rural; iar prin masa critică de firme care îşi 

desfăşoară aici activitatea, Becleanul reprezintă acel “punct comun” care asigură 

susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între locuitori. 

Nu în ultimul rând, Becleanul poate asigura resursele umane, financiare şi 

economice, pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă – fapt care a făcut 

ca regruparea comunelor învecinate în jurul Becleanului să fie opţiunea naturală. Şi, 

chiar dacă, aşa cum se vede şi pe hartă, zonele periferice resimt şi influenţele 

exercitate de alţi poli (Cuzdrioara – influenţată şi de Dej, Zagra – influenţată şi de 

Târgu Lăpuş şi Năsăud, Runcu Salvei - influenţat şi de Năsăud), aceste forţe nu sunt 

suficient de puternice pentru a sparge unitatea teritoriului şi a GAL-ului (fapt observat 

chiar şi prin reconfirmarea dorinţei acestor localităţi de a face parte din Ţinutul 

Haiducilor la a doua depunere a Planului de Dezvoltare Locală).  
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Harta 2: Localizare GAL şi poli de influenţă – Autor: Ştefan Bilaşco 

 

Omogenitatea teritoriului poate fi şi ea argumentată la următoarele niveluri: 

 Omogenitatea reliefului – încadrat în nord de Munţii Ţibleş, teritoriul este 

compus în marea sa majoritate de un relief de dealuri, ceea ce îi asigură un 

profil agricol relativ unitar, axat pe creşterea animalelor ca sursă primară de 

venit – cu excepţia Târlişua şi Zagra definite ca UAT-uri cu formă de relief 

dominantă munte, în rest toate celelalte aşezări ale GAL-ului sunt încadrate în 

categoria de relief „deal” – vezi Anexa 10 „Lista UAT pentru incadrarea in 

zona geografică”  din documentaţia Măsurii 125 - http://www.apdrp.ro/; 

 Istoria comună – încă din Evul Mediu, teritoriul de faţă a avut un destin comun, 

gravitând atunci în jurul Cetăţii Ciceului, ca element unificator; 

 Omogenitatea populaţiei – majoritar de etnie română, ortodoxă şi aparţinând de 

două zone etnofolclorice inter-relaţionate: Ţara Năsăudului şi Ţinutul 

Ciceului. Omogenitatea populaţiei se vede şi la nivelul tendinţelor 

demografice, sensibil asemănătoare în tot spaţiul rural (excepţie făcând doar 

spaţiul urban al oraşului Beclean).  

 Profil economic similar - axat pe agricultua de subzistenţă, creşterea animalelor 

şi activităţi specifice sectorului silvic (în nord), respectiv creşterii fructelor (în 

sud). Acestora li se adaugă transporturile rutiere de mărfuri, comerţul prin 

magazine pentru populaţie şi sectorul construcţiilor, ca principale sectoare de 

servicii. 

Coerenţa + omogenitate = coeziune 

 Ca efect specific al coerenţei unui teritoriu omogen, asistăm la manifestarea în 

Ţinutul Haiducilor a trei tipuri de fenomene de coeziune: 

 Coeziune teritorială, pe substrat natural şi de infrastructuri; 

 Coeziune economică, în jurul centrului de polarizare Beclean; 

 Coeziune socială, pe fundaţia unei identităţi împărtăşite şi a unui destin istoric 

comun. 

http://www.apdrp.ro/
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2. AMPLASAREA TERITORIULUI ÎN RAPORT CU PRINCIPALELE 

AXE DE COMUNICAŢIE 

 

Reţeaua de drumuri, precum şi cea de cale ferată este ilustrată în harta de mai jos: 

 

 
Harta 3: Reţele de transport în Ţinutul Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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Polul de creştere al microregiunii – municipiul Beclean, se situează la o 

distanţă de 85 km de Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, un aeroport având, în 

2009, un trafic total de 834400 pasageri
1
. Distanţa de la aeroport până la municipiul 

Beclean se poate parcurge cu maşina în aproximativ o oră – interval care ar putea fi 

scurtat semnificativ dacă s-ar finanţa proiectul de drum expres (sau autostradă, aşa 

cum apare ea pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale) 

Jucu – Dej – Bistriţa: 

 

 
Harta 4: Extras din Harta proiectelor cu impact internaţional – prezentare CNADNR 

Roşu: reţeaua Ten-T existentă, Albastru: Reţeaua Ten-T propusă. 

În dreptunghiul alb: autostrada/drumul rapid Jucu – Dej -Bistriţa 

  

Proiectul de 75 km şi 750 Mil. Euro
2
 ar urma să lege teritoriul microregiunii 

nu doar de Autostrada Transilvania, ci şi de un alt proiect de infrastructură de mari 

dimensiuni, care, însă, rămâne pentru moment la stadiul de discuţii – continuarea 

drumului expres Petea-Satu-Mare-Baia-Mare către Dej-Bistriţa-Suceava. 

 În ceea ce priveşte transportul rutier de călători, prezentăm în tabelul de mai 

jos informaţii despre principalele curse oferite pe autocare, autobuze şi microbuze: 

Relaţia Număr de curse Durata cea mai mică h:m 

Bistriţa-Beclean 7 00:30 

Beclean - Bistriţa 8 00:25 

Năsăud – Beclean 0 - 

Beclean - Năsăud 1 01:04 

Dej  - Beclean 3 00:25 

Beclean - Dej 3 00:30 

Cluj-Napoca – Beclean 3 01:15 

Beclean – Cluj-Napoca 3 01:55 

Sursa datelor – compilare a informaţiilor de pe http://www.autogari.ro/  

                                                 
1
 Info: site-ul Aeroportului Cluj-Napoca: http://www.airportcluj.ro/index.php?section=3&page=14  

2
 Confom datelor din secţiunea Proiecte construcţie autostrăzi – Autostrada Jucu – Dej – Bistriţa  de pe 

site-ul CNADNR: http://www.cnadnr.ro/proiect.php?id=54  

http://www.autogari.ro/
http://www.airportcluj.ro/index.php?section=3&page=14
http://www.cnadnr.ro/proiect.php?id=54
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 În ceea ce priveşte transportul pe calea ferată, se observă poziţia de nod de 

comunicaţii a municipiilor Dej şi Beclean, dar şi slaba dezvoltare a reţelei pe teritoriul 

microregiunii – pe lângă Beclean, mai există staţii CFR doar în comunele Ciceu 

Mihăieşti, Petru Rareş şi Braniştea.  

 Distanţele între Beclean şi celelalte municipii limitrofe, numărul de curse, 

precum şi durata cea mai mică pentru fiecare tip de cursă sunt ilustrate mai jos: 

 

Relaţia 
Cluj-Napoca – 

Beclean 83 km 

Dej  - Beclean 

22 km 

Năsăud – 

Beclean 28 km 

Bistriţa-Beclean 

36 km 

Tip 

cursă 

Număr 

de 

curse 

Durata 

cea mai 

mică 

h:m 

Număr 

de 

curse 

Durata 

cea mai 

mică 

h:m 

Număr 

de 

curse 

Durata 

cea mai 

mică 

h:m 

Număr 

de 

curse 

Durata 

cea mai 

mică 

h:m 

Inter 

Regio 
6 01:39 0 - 5 00:32 0 - 

Regio 4 01:57 10 00:29 5 00:43 9 00:38 

Sursa datelor – compilare a informaţiilor de pe http://www.infofer.ro/ 

 

 
Harta 5: Reţeaua CFR – sursa: http://www.cfrcalatori.ro/reteaua-cfr  

 

 Concluzionând, putem afirma faptul că există o bună legătură pe axa vest-est, 

între Dej şi Beclean, atât rutier (drum european) cât şi feroviar; axa nord-sud este, 

însă, deficitară, accesul făcându-se doar pe drumuri judeţene şi fără a exista curse 

regulate de transport în comun.  

Această situaţie este de natură a crea disparităţi de dezvoltare, creând 

premisele pentru apariţia unor zone de periferie, izolate în raport cu principalele 

fluxuri de turişti şi mărfuri (ex. Târlişua). De asemenea, ea impune scenarii diferite 

pentru zonele cu acces rapid la mediul urban – pentru care se pot imagina în mod 

realist scenarii de transport bazate pe mobilitatea forţei de muncă (navetişti) şi zonele 

mai izolate, care trebuie să se bazeze pe valorificarea resurselor locale pentru a crea 

locuri de muncă. 

 

http://www.infofer.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/reteaua-cfr


 
 

   

 

  
 

11 

3. RELIEFUL ŞI POTENŢIALUL GEOMORFOLOGIC 

 Teritoriul aferent acestui GAL se suprapune unui relief variat morfologic 

aparţinând dealurilor şi munţilor. Astfel, în perimetrul său se înscriu partea estică a 

Masivului Ţibleş, partea centrală şi vestică a Dealurilor Someşului Mare, cu 

subcompartimentele Dealurile Suplaiului şi Dealurile Ciceului) extremitatea estică a 

Podişului Someşan, sectorul inferior al culoarului Someşului Mare şi un mic segment 

din nordul Câmpiei Transilvaniei. 

 
Harta 6: Relieful Ţinutului Haiducilor - Autor: Ștefan Bilașco 
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Munţii Ţibleş 

 

 Se constituie în unitatea de relief cu altitudinea cea mai ridicată, 1 840 m în 

Vârful Ţibleş şi sunt situaţi în partea nordică a Ţinutului Haiducilor. De menţionat că 

în moşia Comunei Zagra intră doar partea centrală şi, parţial, estică a masivului, cu 

vârfurile Ţibleş şi Bran, respectiv masivele Tigla şi Măgura Neagră. Partea nordică şi 

vestică a grupei montane aparţin judeţului Maramureş iar extremitatea estică altor 

comune ale judeţului Bistriţa-Năsăud (Telciu, Romuli). 

Originea lor este subvulcanică, rocile din care sunt alcătuiţi fiind andezitele cu 

piroxeni. Ele aflorează în culmile şi vârfurile de peste 1400 m în vreme ce unităţile de 

relief marginale sunt formate din roci sedimentare (argile, gresii, marne) de vârstă 

eocen-oligocenă. 

Din creasta principală se desprind, spre sud, culmi numite, local, „obcine” 

(Obcina Paltinului, Obcina Ursului, Obcina Bradului, Obcina Ţapului, Obcina 

Târlişuoarei, Obcina Scradei).  

 Dintre formele de relief de detaliu menţionăm cele  periglaciare născute sub 

impactul fenomenelor de îngheţ-dezgheţ între care grohotişurile şi trenele de 

grohotişuri îmbracă versanţii sudici şi vestici ai crestei principale. Apar aşa numiţii 

torenţi de pietre ce se deplasează datorită gravitaţiei, avalanşelor sau ploilor torenţiale 

spre baza pantelor unde formează conuri de dejecţie (grohotişuri proluviale). 

Caracteristici sunt torenţii de pietre de sub Vf. Păltiniş, de pe Jghebele Băii, Faţa lui 

Ştefan, Faţa Corabiei etc.  

 Apar, de asemenea, culoare de avalanşe, terasete de solifluxiune, muşuroaie 

înierbate şi depresiuni de tasare nivală (un exemplu revelator este cea care adăposteşte 

Tăul Negru, din masivul Ţâhla). 

 

 
Poza 2: Pe fundal, Munţii Ţibleş – vedere de la Borcut 
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Culmea Breaza  
 Deşi are o înălţime de doar 975 m, ea se detaşează net în peisaj datorită 

decalajului altimetric de peste 400 m în raport cu relieful deluros înconjurător, mult 

mai jos şi mai aplatizat  Este alcătuită din roci sedimentare dure, conglomerate şi 

gresii, iar morfologia sa de detaliu pune în evidenţă versanţi abrupţi afectaţi de 

torenţialitate, alunecări de teren, surpări. 

 

Dealurile Someşului Mare  
Ocupă cea mai mare parte a teritoriului aferent acestui GAL, ele desfăşurându-

se pe versantul drept al râului al cărui topic îl poartă, între văile Sălăuţa şi Valea 

Mare. În structura lor geologică predomină rocile sedimentare oligocene şi miocene 

constituite din conglomerate, gresii, marne. Caracteristic este relieful structural 

reprezentat prin diverse tipuri de văi (subsecvente, consecvente, obsecvente, de cueste 

şi suprafeţe structurale extinse).  

Pe teritoriul Ţinutului se extind două din cele trei compartimente ale unităţii 

majore şi anume Dealurile Suplaiului şi Dealurile Ciceului. 

  

 Dealurile Suplaiului sunt situate în partea estică a unităţii analizate între văile 

Sălăuţa, la est, respectiv Valea Dobricului şi sectorul inferior al Văii Ilişua, la vest. 

Spre nord se interconectează cu „obcinele” Munţilor Ţibleş, iar spre sud cu culoarul 

Someşului Mare.   

Altimetric, înclină 900 m în nord  la 450 m în zona de racord cu culoarul. 

Văile care le brăzdează, Zagra şi Ilişua, în primul rând, au orientarea nord-sud şi 

prezintă numeroase sectoare de lărgire (mici depresiuni) şi îngustare. Tipice sunt 

depresiunile de contact morfologic (Molişet, Şendroaia, Strâmbulici, Suplai) sau 

interne (Agrieş, Târlişua, Spermezeu, Zagra). Pe fronturile cuestelor apar numeroase 

organisme torenţiale, iar terasele văii Ilişua, în număr de şase, pot fi admirate pe 

Dealul Muncelului unde se conservă într-o manieră ilustrativă. 

Foarte active sunt torenţialitatea şi alunecările de teren (inclusiv cele masive, 

de tip glimee) ceea ce ridică nivelul riscurilor şi vulnerabilităţii teritoriului la 

catastrofe naturale.  

 

Dealurile Ciceului sunt delimitate de văile Dobric şi Ilişua (sector inferior) la 

est, respectiv  Valea Chiuieştilor, la vest. În nord ajung la poalele Culmii Breaza, iar 

la sud la depresiunea Reteagului. Sunt alcătuite de asemenea din roci sedimentare 

stratificate, gresiile, marnele, argilele şi nisipurile  fiind răspândite pe întreaga lor 

suprafaţă. Apar însă şi roci vulcanice neogene (riodacite) care au generat un relief 

semeţ (Secătura, 786 m; Măgura, 753 m) valorificat în perioada feudală prin 

amplasarea pe unul din mameloanele sale (Ciceu Spânzului) a Cetăţii Ciceului. Tot 

aici este localizată o cavitate naturală dezvoltată la contactul dintre sedimentar şi 

vulcanite (Peştera de la Cetatea Ciceului) cu o lungime de 265 m. 

   

Câmpia Transilvaniei 
Sectorul aparţinând Câmpiei Transilvaniei este foarte puţin extins, teritoriul 

comunei Braniştea şi al oraşului Beclean suprapunându-se pe extremitatea nordică a 

unei unităţi geografice mult mai vaste. Din această unitate fac parte Dealurile 

Unguraşului. 
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Dealurile Unguraşului flanchează versantul stâng al Someşului Mare, 

desfăşurat în sectorul  dintre confluenţa Meleşului şi limita sudică a comunei 

Braniştea sub forma unui front de cuestă major, fragmentat de organisme de drenaj cu 

caracter torenţial şi afectat de eroziune sau  alunecări de teren. Gradul de împădurire 

relativ ridicat şi utilizarea economică adecvată (o largă extensiune a livezilor) 

atenuează amploarea dinamicii actuale distructive a reliefului. 

 

Podişul Someşan 

Este o unitate de relief extinsă, desfăşurată la vest de Dealurile Someşului 

Mare în bazinul Someşului. Microregiunii de care ne ocupăm îi aparţine doar 

extremitatea estică a acesteia, respectiv cea suprapusă moşiei comunei Cuzdrioara. 

Constituţia litologică scoate în evidenţă rocile sedimentare ( gresii, marne şi argile) cu 

intercalaţii de tufuri vulcanice (aşa numitul tuf de Dej). Sunt frecvente formele de 

relief datorate dinamicii actuale (torenţi, alunecări de teren, ravinaţie).  

 

Culoarul Someşului Mare 
Are o extensiune ce depăşeşte cu mult limitele Ţinutului, el avansând spre 

amonte pe cursul râului  până la confluenţa cu Valea Măriei. 

În zonele de confluenţa cu principalii afluenţi (Sălăuţa, Zagra, Ilişua, Valea 

Mare, Meleş) valea se lărgeşte, primind aspectul de veritabilă depresiune (Salva, 

Mocod-Nimigea, Beclean, Reteag). Cel mai larg sector al culoarului, cel dintre 

Cristeştii Ciceului şi confluenţa cu Someşul Mic de la Mica, are o lăţime ce depăşeşte 

5 km, culoarul  fiind parazitat de mari conuri de dejecţie ale afluenţilor în care 

colectorul principal a sculptat terase extinse (tipice sunt cele din zona Cristeştii 

Ciceului-Uriu-Reteag, 3-4 m, 8-12 m). Pe o astfel de terasă este amplasat castrul 

roman de la Ilişua.  

Deosebit de dezvoltată este terasa inferioară, de luncă, lăţimea sa creşte spre 

avale, de la 300 m la 2-3 km în sectorul Reteag-Braniştea. Terasele superioare ale 

culoarului au favorizat, pe lângă o intensă exploatare agricolă (culturi cerealiere, 

plante tehnice şi de nutreţ, pomicultură, viticultură), localizarea aşezărilor (majoritatea 

avându-şi vatra pe terasa a II-a, 8-12 m), a căilor rutiere şi feroviare, a celorlalte dotări 

indispensabile echipării şi dotării habitatelor umane.    
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4. POTENŢIALUL ŞI RISCURILE CLIMATICE 

 

Potenţialul climatic al microregiunii este condiţionat de poziţia geografică, 

altitudinea şi masivitatea reliefului, orientarea principalelor catene montane, circulaţia 

generală a atmosferei etc. 

Corelată cu localizarea geografică, clima microregiunii este de tip temperat 

continental de influenţă vestică, determinată de poziţia unităţii administrative în 

partea central-nordică a României, la vest de catena muntoasă a Carpaţilor Orientali. 

Ca urmare, teritoriul este ocrotit de influenţele climatice mai severe est-europene şi 

scandinavo-baltice. Influenţa orografiei se concretizează în definirea a două tipuri de 

climate, respectiv cel montan, propriu masivului Ţibleş climatul de dealuri şi podiş, 

specific celei părţi a microregiunii. 

 

Climatul montan caracterizează unităţile de relief cu altitudini mari, de peste 1 

000 m, larg desfăşurate în Munţii Ţibleş. Temperatura medie anuală pe Vârful Ţibleş 

ajunge în jur la 0ºC iar precipitaţiile cresc la cca. 1000-1200 mm anual. Durata zăpezii 

şi grosimea stratului acesteia în Munţii Ţibleş creează premise favorabile 

agrementului hivernal în viitoarele staţiuni de profil. În luna cea mai rece media 

temperaturilor ajunge la -8º C, iar a celei mai calde la 8-10º C.  

 

Climatul de deal şi podiş ocupă suprafaţa cea mai largă, corelat cu extensiunea 

formelor de relief menţionate. Îl întâlnim în Dealurile şi Culoarul Someşului Mare, 

Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan. Temperaturile medii anuale cresc de la 4-

6°C în zona depresiunilor şi culoarelor perimontane la peste 8,7°C în extremitatea 

sud-vestică a unităţii. Cantitatea de precipitaţii scade de la 800 mm anual, la poalele 

obcinelor Ţibleşului la 600 mm la Dej  Amplitudinile termice reflectă gradul de 

continentalism al climei, temperatura maximă absolută înregistrându-se la  16 august 

1962, la Bistriţa (37,6°C) iar minima absolută în acelaşi oraş (-33,8°C). Rezultă astfel 

un ecart amplitudinal de peste 71°C  şi valori ridicate ale parametrului climatic în 

cauză. 

Altitudinea şi configuraţia formelor de relief, mai ales cea a depresiunilor şi 

culoarelor de vale, fragmentarea reliefului sau expoziţia versanţilor determină o 

diversificare, o nuanţare a climatului de podiş, inclusiv a mersului unor elemente 

meteorologice. Astfel, în anotimpul rece, bazinetele închise şi depresionare şi 

culoarele văilor se transformă în areale  favorabile apariţiei inversiunilor termice, cu 

creşterea frecvenţei brumei, chiciurei, îngheţului la sol, ceţii etc.  

Vânturile dominante sunt cele din direcţia vestică, urmate de cele din direcţia 

nord-vestică şi estică. 

 

Climatul de influenţă locală este reprezentat prin climatul de adăpost, specific 

unor forme de relief cu o configuraţie aparte, ce determină o anumită manifestare a 

parametrilor meteorologici. 

El apare revelator, la scară minoră, în  forme de relief de tip bazin închis sau 

culoar, a căror morfologie contribuie la atenuarea modului de manifestare a unor 

elemente meteorologice precum vânturile sau temperaturile. Avem în vedere 

depresiunile Suplai, Strâmbulici, Şendroaia,  respectiv culoarele văilor orientate nord-

sud dinspre Ţibleş (Ilişua, Zagra, Sălăuţa) unde tentele excesive ale acestora scad mult 

în intensitate. 
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Harta 7: Clima în Ţinutului Haiducilor - Autor: Ştefan Bilaşco 
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Riscuri naturale 

Pe site-ul ISU Bistrița sunt prezentate o serie de hărti de risc - http://www.isu-

bistrita.ro/paar.php, ca parte a Planului de analiză şi de acoperire a judeţului Bistriţa-

Năsăud. Analizând aceste hărți, se pot identifica următoarele categorii de riscuri: 

 producerea alunecărilor de teren: astfel, în Studiului de analiză strategică de 

mediu pentru PATN, Secţiunea a VI-a – Zone Turistice (pentru care judeţul 

Bistriţa-Năsăud a fost judeţ-pilot), se menţionează următoarele: „Fronturile 

structurale şi versanţii cu pantă mai mare de 30o constituie terenurile pe care se 

înregistrează frecvent alunecări masive, profunde, în formă variată, alunecări de 

mică adâncime, curgeri noroioase (pe versanţii văilor Ilişua, Sălăuţa, Valea Mare 

etc.). Aici se întâlnesc şi numeroase alunecări vechi de tipul glimeelor, care local 

sunt reactivate, iar şiroirea şi spălarea în suprafaţă se asociază alunecărilor. Restul 

versanţilor, cu pante între 10 şi 30o, sunt afectaţi de torenţialitate, spălate în 

suprafaţă şi alunecări superficiale.”
3
  

Un exemplu menționat în Planul de analiză şi de acoperire a judeţului Bistriţa-

Năsăud este cel al alunecărilor de teren din comuna Braniștea, din 02.04.2006, care au 

avariat infrastructura de drumuri, generând pagube totale de 230.000 lei.
4
  

Această situaţie a generat, în diverse localităţi din zonă (ex. Căianu Mic, 

Târlişua, Zagra) propunerea împăduririlor de coastă, fie cu specii de interes apicol 

(ex. salcâm, tei), fie cu specii de răşinoase (ex. brad), menite să fixeze versanţii şi să 

reintroducă într-un circuit economic aceste suprafeţe degradate. 

  

 producerea de inundaţii 

 

 
Poza 3: Efectele inundaţiilor în comuna Târlişua 

                                                 
3
 IPTANA SA – Elaborarea studiului de analiză strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a 

Teritoriului Naţional, Secţiunea a VI-a – Zone Turistice – Beneficiar: MDLPL, mai 2008 

http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/ra

port_mediu/faza1/vol1/cap2.pdf 
4
 http://www.isu-bistrita.ro/paar.php 

http://www.isu-bistrita.ro/paar.php
http://www.isu-bistrita.ro/paar.php
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/raport_mediu/faza1/vol1/cap2.pdf
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/raport_mediu/faza1/vol1/cap2.pdf
http://www.isu-bistrita.ro/paar.php
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În perioada recentă, cele mai grave inundaţii care au afectat zona au fost cele 

din iunie 2006. După două săptămâni de precipitaţii în zona muntoasă, în data de 20 

iunie s-a produs o rupere de nori (cu valori care au depășit pe alocuri 110 l/mp) – de 

natură a genera o creştere bruscă a cotelor apelor pârâurilor din bazinul Ilişua.  

Aceste inundaţii au afectat 16 localităţi (cea mai puternic lovită fiind comuna 

Târlişua), au dus la pierderea de vieţi omeneşti şi au generat pagube materiale 

semnificative. Planul de analiză şi de acoperire a judeţului Bistriţa-Năsăud detaliază 

atât cauzele și efectele acestui dezastru natural, cât și măsurile care se impun cu 

necesitate în zona afectată.
5
 

 

Trebuie însă, menționat că, fără investiții semnificative, evenimente de genul 

celor din 2006 s-ar putea repeta în viitor și în alte zone de pe teritoriul GAL-ului – 

astfel, Planul de analiza si de acoperire a judetului Bistrita-Nasaud
6
 menționează 

următoarele categorii de obiective care ar putea fi efectuate în cazul unor viituri 

semnificative: 

o pe valea Someșului Mare, în zona: 

 oraşului Beclean, putând afecta: 2 poduri C.F., 1 pod rutier, platforma 

industrială, 300 case de locuit, 150 Ha teren arabil, 5 Km D.N.; 

 comunei Chiuza, putând afecta: 300 Ha teren arabil, 1 staţie sortare 

balast; 

 comunei Uriu, putând afecta: 100 Ha. teren arabil, 1 staţie sortare 

balast; 

 comunei Braniştea, putând afecta: 470 Ha. teren agricol; 

 comunei Petru Rareş, putând afecta: 1 pod C.F., 12 case de locuit, 120 

Ha. teren agricol. 

o pe valea pârâului Meleș în zona: 

 oraşului Beclean, putând afecta: platforma industrială, 2 poduri C.F. 1 

pod rutier, 100 case de locuit, 50 Ha. teren arabil. 

  

 Aceasta este şi cauza pentru care, în majoritatea localităţilor din teritoriu, 

animarea a dus la conturarea de propuneri vizând amenajarea şi îndiguirea cursului 

văilor, pentru a preveni producerea de inundaţii. 

 Alte riscuri:  

o producerea incendiilor de masă – cu trei zone predispuse pentru acest 

fenomen – Căianu Mic, Târlișua și Runcu Salvei; 

o grindina – în zona Becleanului; 

o zăpoare de gheață – în zona Becleanului și a comunei Petru Rareș. 

 

                                                 
5
 http://www.isu-bistrita.ro/paar.php 

6
 Idem. 

http://www.isu-bistrita.ro/paar.php


 
 

   

 

  
 

19 

 
Harta 8: Riscuri naturale în Ţinutului Haiducilor - Autor: Ştefan Bilaşco 
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5. RESURSELE DE APĂ 
 În funcţie de modul lor de organizare, deosebim următoarele grupe de 

elemente hidrografice: reţele de scurgere de suprafaţă, acviferele subterane şi  

lacurile. 

 

 Reţelele hidrografice de suprafaţă 

 Reţelele hidrografice de suprafaţă se organizează covârşitor în bazinul 

Someşului Mare şi într-o mică măsură în cel al Someşului (sectorul aval de Dej). 

 Someşul Mare îşi are izvoarele în zona pasului Rotunda, respectiv la contactul 

morfologic dintre munţii cristalini ai Rodnei şi Suhardului, unde se reunesc o serie de 

pâraie alimentate abundent fluvio-nival (Zmăul, Corbul). Orientat pe direcţia est-vest, 

Someşul Mare are o reţea de afluenţi relativ simetrică, cu o conformaţie dendritică ce 

acoperă un bazin hidrografic deosebit de extins, cu o suprafaţă de 5.033 km²,  

 Afluenţii de dreapta sunt numeroşi şi îşi au obârşiile pe versantul sudic al 

Ţibleşului. Din Ţibleş îşi adună apele văile Zagrei (Ţibleşului – 34 km) şi  Ilişua (52 

km), veritabile axe directoare ale reliefului din Dealurile Suplaiului, iar de sub 

contraforturile estice ale Culmii Breaza, Valea Mare (38 km). Afluenţii de stânga sunt 

mai puţin numeroşi dar reţelele care-i compun sunt extinse şi ramificate. Sectorul 

vestic al câmpiei este tributar Meleşului (33 km) ce se varsă în Someşul Mare, aval de 

Beclean. 

 Densitatea reţelei hidrografice este un parametru important sub aspect utilitar, 

valorile ridicate asigurând alimentarea cu apă a teritoriului aferent. Valori mai mari 

ale densităţii se remarcă în zona montană a Ţibleşului (1-1,2 km/km²). Valori mijlocii 

(0,5-0,8 km/km²) se înregistrează în Dealurile Suplaiului, Dealurile Ciceului şi 

Podişul Someşan  iar cele  minime, în Câmpia Transilvaniei (0,3-0,5 km/km²) . 

 Scurgerea medie pe Someşul Mare este de 48,1 m³/s  la Beclean şi 48,5 m³/s la 

Dej, pe Sălăuţa la Salva de 6,18 m³/s, pe Ilişua la Ciceu Cristeşti de 3,3 m³/s etc. 

Scurgerea maximă pe Someşul Mare a fost înregistrată în timpul inundaţiilor din anul 

1970 la Beclean (2010 m³/s).  

 Scurgerea minimă se înregistrează de regulă în perioada de vară (august-

septembrie) şi iarna (ianuarie).  

 Scurgerea maximă provine din ploi în iunie-noiembrie, din topirea zăpezilor în 

decembrie-februarie şi din acţiunea combinată a celor doi factori în martie-mai, când 

se înregistrează şi unele deversări.
 7

 

 

 Lacurile  

 Acumulările lacustre sunt mai puţin numeroase pe teritoriul judeţului analizat 

iar dimensiunile celor existente, exceptând acumularea hidrotehnică Colibiţa, sunt 

modeste. 

 Tasarea nivală a sculptat microdepresiuni unde pot fiinţa lacuri permanente, 

(Tăul Negru, din masivul Sihla, aparţinător Munţilor Ţibleş, 0,1 ha; 0,6 m adâncime). 

 Un caz inedit este Lacul Cetăţele de la Căianul Mare, (0,9 ha, 5 m adâncime) 

considerat de unii autori ca fiind format între valuri de alunecare. Apreciem că în 

geneza acestui lac un rol decisiv îl au fenomenele de diapirism din zonă care au 

                                                 
7
 APM Bistriţa-Năsăud – „Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului – Judeţul Bistriţa-

Năsăud” – revizuit 2007  

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/772444EDC18CCC94C22573C9002F78BD/$FI

LE/ANEXA%202-doc.doc 

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/772444EDC18CCC94C22573C9002F78BD/$FILE/ANEXA%202-doc.doc
http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/772444EDC18CCC94C22573C9002F78BD/$FILE/ANEXA%202-doc.doc
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fracturat stratele de roci impermeabile din acoperişul sării, facilitând acumularea 

apelor în axul anticlinalului, cuveta lărgindu-se progresiv prin procesele de surpare 

bazală a versanţilor săi abrupţi şi afectaţi de intense procese erozionale.  

 Dintre lacurile apărute între valurile de alunecare propriu-zisă cel mai 

important este  Tăul lui Alac din perimetrul comunei Zagra. Lacul s-a format în 

spatele unui val de alunecare desprins din versantul sudic al dealului Comoara, val 

alcătuit, predominant, din argile miocene care au format un pat impermeabil pentru 

apele de suprafaţă şi cele provenite din izvoarele de fund. Suprafaţa liberă a lacului s-

a redus treptat datorită scăderii apei prin drenuri şi invadării cu vegetaţie, proces ce 

trebuie pus pe seama depunerii în lac a sedimentelor erodate şi transportate de apele 

pluviale de pe versantul dealului Comoara.
8
 

 

 
Poza 4: Tăul lui Alac 

 

Apele subterane 
Deosebim două tipuri de acumulări de ape subterane şi anume acviferele cu 

ape dulci şi acviferele cu ape minerale. 

 

Acviferele cu ape dulci rezultă din acumularea în depozite  friabile (pietrişuri, 

nisipuri, aglomerate vulcanice, grohotişuri) a apelor infiltrate direct din precipitaţii 

sau în perimetrul albiilor văilor. Piemonturile, glacisurile, conurile de dejecţie, dar şi 

platourile de aglomerate vulcanice reprezintă structuri litologico-morfologice unde se 

acumulează strate (pânze) freatice de extensiuni apreciabile descărcate lateral prin 

izvoarele localizate, de regulă, la contactul permeabilului cu impermeabilul. La 

                                                 
8
 Chintăuan, I., Ştefan, V., Marquier, I., Coldea, Gh. – „Arii protejate din Bistriţa-Năsăud”,  Ed. 

Supergraph, 2004 
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nivelul judeţului, potenţialul hidrologic al acestora este estimat la 1,60 m³/s din care 

fracţiunea utilizabilă (capacitatea de bilanţ) este doar de 0,16 m³/s.  

În regiunile muntoase, condiţii prielnice acumulării o relevă trenele de 

grohotişuri periglaciare situate la baza versanţilor abrupţi ai Rodnei, Ţibleşului şi 

măgurilor de mai largă desfăşurare din Munţii Bârgăului.  

În dealurile Bistriţei şi cele ale Someşului Mare, nivelul freatic coboară la 

adâncimi mai mari, de până la 20 m, acumulări propriu-zise fiind interceptate la 

nivelul teraselor şi al frecventelor conuri de dejecţie apărute la debuşarea afluenţilor 

secundari. Cantităţi importante de apă cantonează, însă, şi nisipurile sarmaţiene din 

partea mijlocie sau superioară a versanţilor. 

 Culoarul Someşului Mare, prin lăţimea şi lungimea sa, se constituie într-un 

domeniu de maximă reprezentativitate pentru acumulările freatice, grosimea 

depozitelor aluvio-coluviale, cu rol de strat-magazin, atingând, în secţiunile de 

maximă dezvoltare  a luncii,  8-12 m. Pânza de ape suprafreatice, extinsă între cei doi 

versanţi opuşi, poate fi interceptată la adâncimi de 1- 2 m în albia minoră şi 10-12 m 

pe terasa a II-a. Este extrem de bine conturată  între Coldău şi Ciceu-Mihăeşti, în aşa 

numita depresiune a Reteagului. 

 Mineralizarea apelor subterane este direct corelată cu indicele de primenire a 

acestora prin infiltraţii, respectiv cu cantitatea de precipitaţii aferentă teritoriului dat. 

Astfel ea scade dinspre zona de câmpie, unde are valori de 0,5- 1 g/l, spre cea 

montană unde se înregistrează valori minime. Potabilitatea acestora este, în general, 

ridicată cu excepţia celor din zonele cutelor diapire  unde mineralizarea în cloruri 

depăşeşte cota admisă, 250 mg/l: Teaca 357 mg/l, Viile Tecii, 590 mg/l, Sărăţel, 

Slătiniţa etc. (Sorocovschi, V. 2005).  

 

 Apele minerale au o compoziţie chimică extrem de variată, în funcţie de 

trăsăturile substratului în care s-au acumulat. Astfel, în zona diapirului din partea 

estică a microregiunii  apele de infiltraţie se încarcă masiv cu săruri şi se organizează 

în subteran ca acvifere clorurate descărcate prin izvoare sărate.  

O altă categorie de ape minerale este cea generată de fenomenele 

postvulcanice din Ţibleş. Apele bicarbonatate sodice apar la Târlişua în 3 izvoare, 

dintre care cel de la Borcut are debit mai permanent şi mai însemnat. 

Apele minerale clorosodice au o răspândire corelată cu structurile salifere din 

zona de dealuri şi podiş. Se formează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi dizolvarea 

sării din substrat. Le întâlnim la Chiuza, Săsarm, Şintereag, Dumbrăviţa sau Figa.  
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Harta 9: Hidrografia în Ţinutul Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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6. SOLURILE, VEGETAŢIA ŞI FAUNA 

 

Solurile 

În corelaţie cu legile zonalităţii altitudinale, în Ţinutul Haiducilor întâlnim 

următoarele clase şi tipuri de soluri: 

 

Luvisolurile (argiluvisolurile) includ solurile cu orizont Bt-B argiloiluvial 

(argic). Condiţiile lor de formare fiind întâlnite pe largi suprafeţe din zona deluroasă 

(dealurile Someşului Mare), ele devin  soluri dominante ale teritoriului. 

Caracterizează interfluviile şi versanţii slab sau moderat înclinaţi precum şi sectoarele 

mai înalte ale vetrelor depresionare (Reteag), în bazinul hidrografic al Meleşului. 

Clasa menţionată cuprinde preluvisolurile (solurile brune argiloiluviale), luvosolurile 

tipice (solurile brune luvice) şi luvosolurile albice (luvisolurile albice).  

 

Cambisolurile, cu orizont B cambic (Bv), relevă o largă desfăşurare a două 

tipuri şi anume: entricambosolurile (soluri brune eu-mezobazice) şi 

districambosolurile (solurile brune acide). Ele definesc substratul edafic al dealurilor 

mai înalte (Ciceu, Suplai, şi fâşiile de racord ale acestora cu rama montană a 

Ţibleşului.  

 

Spodisolurile (podzolurile) sunt caracteristice zonei montane cu peste 1 100 m 

înălţime din toate masivele susmenţionate. Ca tipuri mai frecvent întâlnite amintim 

solurile brune acide şi podzolice brune, răspândite pe versanţii fragmentaţi; solurile 

humicosilicatice şi humicoferiiluviale ale pajiştilor alpine din Ţibleş; solurile silvestre 

brune-gălbui şi brune acide; solurile silvestre podzolice brune etc. Podzolurile, prin 

intermediul solurilor silvestre brune şi brune-gălbui, formate sub o vegetaţie de păduri 

de foioase, coboară altitudinal în dealurile înalte, unde se intercalează cu 

cambisolurile, respectiv pe rama superioară a depresiunii Reteagului. Sunt solurile 

relativ bine structurate dar cu fertilitate inferioară, fapt repercutat în gama tipurilor de 

folosinţă, fiind preponderent incluse în exploatarea pastorală ca fâneţe şi păşuni. 

 

Hidrisolurile (solurile hidromorfe) aparţin grupei solurilor azonale 

condiţionate de excesul de umiditate. Le vom regăsi desfăşurate sub formă de fâşii 

alungite de-a lungul râurilor din zona joasă (Meleş,  Someşul Mare aval de Năsăud, 

Valea Mare). De asemenea, nu lipsesc din vetrele depresionare cu aflux de umectare 

dinspre versanţi sau albia minoră (depresiunea Reteag). Pondere mai ridicată revine 

solurilor freatic-hidromorfe, lăcoviştilor şi gleisolurilor (eutrice, districe, cernice). În 

cadrul teraselor principalelor râuri şi a ariilor microdepresionare, pe suprafeţe relativ 

reduse, apar stagnosoluri (luvice, albice, gleice, histice).  

 

Aluvisolurile au o fertilitate ridicată datorată modului lor specific de formare 

pe seama aluviunilor transportate şi depuse de râuri, fiind, ca urmare, bogate în masă 

minerală şi organică. Luncile Someşului Mare, Meleşului, şi sectoare mai evazate din 

cele ale afluenţilor (Valea Mare, Ilişua, Zagra) sunt acoperite cu astfel de soluri 

cultivate intens cu cereale şi legume.  

Apariţia formaţiunilor de sare în cutele diapire, specifice bordurii estice a 

bazinului transilvan, se constituie într-un factor genetic favorabil formării 
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salsodisolurilor (solurile halomorfe) din grupa solonceacurilor, prezente în preajma 

izvoarelor cu „slatină” de la Chiuza, Dumbrăviţa, Săsarm, Figa etc. 

În regiunile montane înalte ale Ţibleşului cu pedogeneză deficitară datorită 

fragmentării reliefului, declivităţii accentuate şi climatului restrictiv s-au format 

protisoluri  (litosoluri sau soluri neevoluate), discontinue, bogate în schelet.  

 

 
Harta 10: Solurile în Ţinutul Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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Vegetaţia 
 Vegetaţia are o importantă funcţie peisagistică, economică şi de protecţie a 

mediului.  

 Etajarea reliefului şi, prin aceasta, a climatului şi solurilor, determină o etajare 

vizibilă a vegetaţiei în etaje şi subetaje caracteristice, precum cel alpin, subalpin, 

boreal, boreonemoral şi nemoral . 

 

Etajul alpin 

 Se extinde, datorită latitudinii mai ridicate a regiunii, la peste 1700-1750 m 

altitudine în Munţii Ţibleşului unde pajiştile alpine propriu-zise, „stepa rece”,  au o 

mai mare extindere. Pe lângă diversele specii de ierburi, multe cu caracter endemic, 

cu o perioadă de vegetaţie scurtă şi adaptare la condiţiile unui biotop restrictiv 

(Festuca carpatica, Pulmonaria filarskyana) ele sunt împiestriţate cu tufişuri de afin 

(Vaccinium myrtilus, Vaccinium vitis idea), smirdar (Rhododendron myrtifolium), 

jneapăn (Pinus mugo).  Etajul alpin este domeniul floristic unde plantele 

endemice şi relicte au răspândirea cea mai largă, datorită condiţiilor optime de 

dezvoltare a unor biotopuri specifice –dintre acestea amintim cădelniţa (Campanula 

alpina var. ciblessii). 

  

Etajul subalpin 

 Este localizat la baza celui anterior, pe o fâşie cu o lăţime de cca 150 m, între 

1500 – 1600 m; în Măgura Neagră (1 410 m) şi pe Vârful Păltiniş (1 488 m) el 

coboară sub această cota altimetrică. În Munţii Ţibleş îl regăsim, de asemenea, pe 

culmea orientată nord sud dintre creastă Ţibleş-Arcer-Bran cu vârfurile Ouţu şi 

Păltiniş, respectiv pe „picioarele” ce coboară spre măgurile versantului estic (Piciorul 

Negru). 

 În cadrul său apar două fâşii cu vegetaţie şi anume una superioară, dominată 

de arbuşti şi ierburi şi o fâşie inferioară,  unde arbuştii se intercalează frecvent cu 

exemplare izolate sau pâlcuri de vegetaţie de conifere cu o talie mică. În fâşia 

superioară apar numeroase specii de ierburi, unele  endemice, precum ţepoşica 

(Nardus stricta), vulturică (Hieracium transsilvanicum), păiuş (Festuca supina), nu-

mă-uita (Myosotis apestris), clopoţeii de munte (Campanula carpatica) etc. Dintre 

arbuştii cei mai frecvenţi şi mai larg răspândiţi menţionăm afinul, merişorul, 

smirdarul şi jneapănul care se regăsesc şi în partea inferioară a etajului alpin. În fâşia 

inferioară asociaţia dominantă este cea de ienupăr (Juniperus communis).  

 

Etajul boreal 

 Se dezvoltă între 1200-1700 m altitudine, deci îl vom regăsi reprezentat doar 

în Munţii Ţibleş, singura unitate care depăşeşte înălţimea menţionată. Este alcătuit, 

aproape în exclusivitate din păduri de conifere, îndeosebi din molid (Picea excelsa). 

Limitele susmenţionate pot fi local depăşite într-un sens sau altul în funcţie de 

expoziţia versanţilor, pe cei sudici, mai încălziţi, pădurea urcând la 1 600-1 700 m 

altitudine în vreme ce pe cei nordici ea poate coborî la 1 000-1 100 m. Intercalat 

molidului se află laricea (Larix decidua) şi  bradul (Abies alba).  

 

 Etajul boreonemoral  

 Etajul de vegetaţie boreonemoral este alcătuit din molid, brad şi fag (Fagus 

silvatica) cu predominarea celui din urmă. 
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Poza 5: Etajul boreonemoral - comuna Zagra 

 

 Alte specii de foioase intercalate acestora sunt carpenul (Carpinus betulus), 

paltinul (Acer pseudoplatanus), ulmul (Ulmus glabra), frasinul (Fraxinus excelsior), 

mesteacănul (Betula pendula). Pădurile au o consistenţă ridicată, asociaţiile arbustive 

sunt slab dezvoltate, fiind constituite din scoruş (Sorbus aucuparia), alun (Coryllus 

avellana), zmeur (Rubus idaeus). Stratul ierbos este reprezentat insular de măcriş 

(Oxalis acetosella) sau vinariţă (Galium odoratum). 

 

Etajul nemoral 

 Are o răspândire largă,  400-1000 m înălţime. Îl vom regăsi, ca urmare, în cea 

mai mare parte a microregiunii, din culoarul Someşului Mare în Obcinele Ţibleşului.  

 Etajul se subdivide, în funcţie de speciile alcătuitoare,  două unităţi  distincte şi 

anume: subetajul fagului şi subetajul stejarului . 

 

 Subetajul fagului  defineşte intervalul altitudinal cuprins între 1000 şi 700 m 

unde apar făgetele  masive. Pe versanţii sudici, cu radiaţie solară şi umectare mai 

ridicată ele urcă în înălţime încă cca 150 m, trecând apoi în asociaţiile de amestec cu 

răşinoasele. În acest subetaj îşi au biotopul preferat şi alte specii de foioase cum ar fi 

carpenul, ulmul, paltinul, frasinul, mesteacănul, jugastrul (Acer campestre), teiul 

(Tilia cordata), loza sau salcia căprească (Salix caprea),etc. 

 Periferic se dezvoltă  arbuşti între care mai cunoscuţi sunt alunul (Corylus 

avellana), cornul (Cornus mas), măcieşul (Rosa canina), scoruşul (Sorbus aucuparia) 

etc. 

  

 Subetajul stejarului este populat predominant de gorun (Quercus petraea). Îl 

regăsim pe versanţii şi interfluviile dealurilor joase din dealurile Someşului Mare, 

rama depresiunilor Reteag şi Beclean sau  pe versanţii Culoarului Someşului Mare 

aval de Năsăud. 
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 Stejarul se află adesea în asociaţii de amestec, cele mai frecvente specii de 

foioase ce alcătuiesc aceste păduri sunt carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus 

silvatica), paltinul de câmpie (Acer platanoides), ulmul  (Ulmus campestris), teiul 

(Tilia cordata), cireşul sălbatec (Prunus avium), mărul (Malus silvestris) şi părul 

sălbatec (Pyrus pyraster 

 Dintre arbuşti, o răspândire largă are cornul (Cornus mas), alunul (Corylus 

avellana), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), măcieşul (Rosa canina), porumbar 

(Prunus spinosa), unii dintre ei cu fructe comestibile. 

  

 Vegetaţia azonală 

 Vegetaţia azonală este reprezentată de vegetaţia de luncă, zăvoaie şi maluri 

lacustre ce creşte din Culoarul Someşului Mare până la obârşiile râurilor montane al 

Ţibleşului. Speciile definitorii fac parte din grupa esenţelor forestiere moi, cu o 

valoare economică modestă. Cea mai răspândită specie este salcia (Salicetum albae), 

urmată, în zonele mai înalte, de anin (Alnus glutinosa, Alnus incana) şi plop (Populus 

tremula) etc. 

 Vegetaţia arbustivă şi ierboasă, insular răspândită, este alcătuită din papură 

(Typha angustifolia), stuf (Phragmites australis), piprig (Scirpus lacustris), rogoz 

(Carex hirta) etc. Pe malurile lacurilor sunt specifice în general sălcişurile şi 

arinişurile. Un exemplu este vegetaţia hidrofilă din zona Lacului lui Alac (Zagra) cu 

Salix cinerea, Carex elongata, Alnus glutinosa, Lysimachia vulgaris, Phragmites 

communis, Calistegya sepium etc (Chintăuan, I. şi colab, 2004). Vegetaţia halofilă se 

dezvoltă pe solurile sărăturate din zona Chiuza-Săsarm-Căianul Mic.  

 

Fauna 

 Fauna se corelează direct cu vegetaţia unde găseşte biotopul preferat. Astfel, 

larga extensiune a pădurilor explică prezenţa faunei mari, de interes cinegetic.  

O populare largă se constată în cazul ursului carpatin (Ursus arctos) sau a 

cerbului (Cervus elaphus), cu habitate frecvente în  pădurile de molid şi de amestec 

din munţii Ţibleş. În aceleaşi păduri, dar şi în cele de foioase din zonele mai joase, se 

adăpostesc alte două specii importante pentru economia vânatului şi anume mistreţul 

(Sus scrofa) şi căpriorul (Capreolus capreolus), întâlnite din Câmpia Transilvaniei 

până în zona montană. În pădurile de răşinoase montane vieţuiesc două feline rare şi 

anume râsul (Lynx lynx) şi jderul (Martes martes) fapt ce a impus, în cazul râsului, 

luarea unor măsuri de ocrotire. 

 Pădurile de foioase ale dealurilor sunt populate, de asemenea, de lup (Canis 

lupus), vulpe (Canis vulpes), viezure (Meles meles), pisica sălbatecă (Felis silvestris), 

veveriţă (Sciurus vulgaris), unele cu o valoare cinegetică recunoscută. 

 Pentru nordul Câmpiei Transilvaniei şi dealurile Someşului Mare animalele 

cele mai frecvente sunt iepurele (Lepus europaeus), hârciogul (Cricetus cricetus), 

dihorul (Mustela putorius), pârşul de alun (Glis glis) şi diverse specii de şoareci (Mus 

sp.). 

 Între reptile se înscriu vipera comună (Vipera berus), şopârla (Lacerda 

vivipara), şarpele de sticlă (Natrix natrix).  O raritate este broasca ţestoasă de lac 

(Emys orbicularis) ce trăieşte în apele Tăului lui Alac de la Zagra.. 

 Extinsele păduri de foioase ocrotesc o bogată lume a păsărilor, din care fac 

parte  fazanul (Phasianus colchicus), graurul (Garulus glandarius),  cucul (Cuculus 

canorus), potârniche (Perdix perdix), prepeliţă (Cotrnix xotrnix), ciocănitoarea verde 
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(Picus viridis), şoimul (Falco subbuteo), mierla (Turdus merula), corbul (Corvus 

corax), ciocârlia (Galerida cristata), buha (Bubo bubo). În vegetaţia Ţinutului 

Haiducilor îşi găsesc biotopul privighetoarea (Luscinia megarhynchos), codobatura 

(Motocilla cinerea), barza (Ciconia ciconia) etc.  

 

 
Harta 11: Vegetaţia în Ţinutul Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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7. RESURSELE MINERALE 

 

Extensiunea relativ limitată a microregiunii reduce gama resurselor subsolului său.  

 
Harta 12: Resursele minerale ale Ţinutului Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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În Munţii Ţibleş prospecţiunile geologice efectuate în zona Pârâul Băilor (dar 

şi la Groşii Ţibleşului, în judeţul Maramureş) au pus în evidenţă prezenţa 

mineralizaţiilor complexe (plumb, cupru, zinc). Tot în acest masiv, dar şi în măgurile 

vulcanice ale Ciceului se află mari rezerve de roci de construcţie (andezite şi 

riodacite).  

În subasmentul întregii microregiuni se află mari rezerve de tufuri vulcanice, 

cu culori dispuse într-o gamă cromatică nuanţată, de la alb la verde. Mari cantităţi  de 

pietrişuri şi nisipuri sunt cantonate în terasele Someşului Mare şi a principalilor săi 

afluenţi. 

În zona Chiuza–Săsarm - Căianul Mic se individualizează un anticlinal salifer 

cu rezerve neexploatate de sare. O resursă importantă din punct de vedere turistic o 

reprezintă apele minerale bicarbonatate sau clorosodice de la Târlişua, Figa, 

Dumbrăviţa, Chiuza. 
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CAPITOLUL 2 - DIMENSIUNEA SOCIALĂ 

POPULAŢIA 

 

1. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 

Principalele date cu privire la evoluţia populaţiei în cadrul micro-regiunii sunt 

prezentate în următorul tabel: 

 

Comuna 2008 2009 2010 Evolutie 2010-2008 

Beclean 11.476 11.587 11.607 +1,14% 

Braniştea 3.257 3.225 3.190 -2,06% 

Căianu Mic 4.085 4.077 4.054 -0,76% 

Chiuza 2.263 2.269 2.254 -0,40% 

Ciceu Giurgeşti 1.727 1.726 1.700 -1,56% 

Ciceu Mihăieşti 1.381 1.362 1.362 -1,38% 

Cuzdrioara 3.027 3.043 3.027 0 

Negrileşti 2.494 2.480 2.491 -0,12% 

Petru Rareş 3.688 3.673 3.671 -0,46% 

Runcu Salvei 1.410 1.388 1.383 -1,91% 

Spermezeu 3.933 3.922 3.863 -1,78% 

Târlişua 3.585 3.501 3.460 -3,49% 

Uriu 3.657 3.644 3.666 +0,25% 

Zagra 3.680 3.623 3.628 -1,41% 

TOTAL 49.663 49.520 49.356  

Sursa datelor: Fișele statistice ale localităților 2008-2010 

 

O primă constatare care se impune e că populaţia totală a GAL-ului se 

încadrează între 30.000 şi 70.000 de locuitori, ceea ce îi conferă acestuia prioritate în 

selecţia pentru finanţare. 

Datele de mai sus ne permit şi punerea în evidenţă a următoarelor tipuri de 

localităţi: 

 localităţi care înregistrează creşteri uşoare ale populaţiei – categorie în care se 

plasează, de sine stătător, municipiul Beclean, unde populaţia creşte în 2010 faţă 

de 2008 cu 1,14%; 

 comune care își mențin populația relativ constantă – categorie în care se 

încadrează Cuzdrioara (0% modificări), Negrilești (-0,12%), Chiuza (-0,40%), 

Petru Rareș (-0,46%), Căianu Mic (-0,76%), dar și Uriu (+0,25%). Trei dintre 

aceste comune – Cuzdrioara, Petru Rareș și Uriu sunt situate pe drumul european 

E 576  care leagă municipiile Cluj-Napoca și Bistrița, trecând prin Dej și Beclean 

– ceea ce le oferă un statut aparte și o mai poziționare favorabilă în fluxurile de 

mărfuri și călători; 

 comune care înregistrează scăderi ale populaţiei – Ciceu Mihăieşti (-1,38%), 

Zagra (-1,41%), Ciceu Giurgești (-1,56%), Spermezeu (-1,78%) și Runcu Salvei (-

1,91%), Braniştea (-2,06%) și Târlişua (-5,50%). Raportat la E 576, majoritatea 
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acestor localități (cu două excepții notabile) au poziții periferice, ceea ce reduce 

atractivitatea lor ca zone economice și, implicit, ca zone de locuire.  

Această analiză poate fi rafinată utilizând indicatorii sporului natural şi 

sporului migrator:  

 

Comuna 
Născuți vii Decedați 

Stabiliri cu 

domiciliul în 

localitate 

Plecări cu 

domiciliul din 

localitate 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Beclean 129 126 114 85 95 107 199 167 251 182 164 218 

Braniştea 23 27 23 62 63 61 31 33 57 28 31 39 

Căianu Mic 49 48 39 41 40 44 45 29 44 72 58 53 

Chiuza 14 15 19 34 44 35 62 34 30 34 20 41 

Ciceu 

Giurgeşti 

19 22 18 35 34 31 28 14 24 28 14 33 

Ciceu 

Mihăieşti 

0 1 7 27 18 18 26 9 12 18 30 15 

Cuzdrioara 23 29 19 44 52 38 63 43 46 41 30 65 

Negrileşti 14 12 13 27 28 34 38 29 33 36 26 49 

Petru Rareş 43 45 43 51 59 43 51 52 42 57 44 36 

Runcu 

Salvei 

14 15 13 12 21 21 5 2 6 20 13 11 

Spermezeu 50 35 29 39 61 42 34 32 53 69 66 76 

Târlişua 27 39 30 42 53 51 19 25 21 89 60 63 

Uriu 37 24 24 51 57 53 68 85 81 45 30 66 

Zagra 46 48 43 49 53 48 27 21 41 69 46 78 

Sursa datelor: Fișele statistice ale localităților 2010 

 

Ea pune în evidenţă următoarele categorii de localităţi: 

 localități cu o dinamică a populației pozitivă – cazul Becleanului, în care în 

fiecare dintre cei trei ani luați în analiză: 

o numărul de nou născuți depășește numărul celor decedați: 

o numărul celor care se stabilesc în localitate este mai mare decât al 

celor care părăsesc localitatea; 

 așezări cu o dinamică naturală pozitivă sau echilibrată, dar care pierd 

populație datorită relocării acesteia în alte localități – aici includem 

localitățile Căianu Mic, Runcu Salvei și Zagra, rezervoare tradiționale de 

populație tânără;  

 așezări cu o dinamică naturală negativă, dar care atrag locuitori din alte 

localități – de exemplu, Braniștea, Chiuza, Cuzdrioara, Petru Rareș, Uriu. 

Aici se vede mult mai bine influența așezării favorabile în raport cu axa de 

comunicații E 576 și proximitatea față de Dej sau Beclean; 

 așezări cu o dinamică naturală negativă și un spor migrator ușor negativ – 

Ciceu Giurgești, Negrilești, Ciceu Mihăiești; 
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 așezări cu o dublă dinamică negativă accentuată: Spermezeu și Târlișua – 

ceea ce accentuează încă o dată aspectul de zonă critică a localităților 

periferice de pe Valea Ilișua, puternic afectată de inundațiile din 2006 

 

Analizând Fișele statistice, se observă că așezările prezintă o distribuţie 

echilibrată a populaţiei pe sexe; cel mai ridicat procent al ponderii femeilor se găseşte 

în Cuzdrioara (52, 16%), iar cel mai ridicat procent al ponderii bărbaţilor se găseşte în 

Căianu Mic (51,55%). 

 Un alt indicator relevant îl reprezintă distribuţia populaţiei stabile pe vârste: 
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Prelucrări utilizând date INSSE 

 

 Aceste date pun în evidenţă existenţa mai multor tipuri de localităţi: 

 tipul 1: tendinţă de îmbătrânire – exemplele cele mai relevante: Negrileşti şi 

Braniştea. În aceste comune, populaţia sub 14 ani reprezintă sub 13% din populaţie, în 

vreme ce populaţia peste 60 ani reprezintă peste 28% din populaţie (record la 

Negrileşti – 31,9%). Coroborând aceste date cu tendinţele negative ale sporului 

natural, putem anticipa faptul că, în lipsa unor măsuri menite să crească atractivitatea 

acestor localităţi şi să încurajeze un spor migrator pozitiv, populaţia lor va continua să 

scadă pe termen mediu şi lung; 

 tipul 2: exod al populaţiei active – exemplele cele mai relevante: Târlişua, Zagra, 

Ciceu Mihăieşti sau Chiuza. Aceste comune se află pe ultimele locuri în ceea ce 

priveşte ponderea în total a populaţiei între 20 – 64 ani (sub 58%). Acestea sunt 

comune în care mulţi dintre locuitori sunt plecaţi la muncă (cei mai mulţi în 

străinătate), în sate copiii rămânând în grija bunicilor sau, în cel mai bun caz, a unuia 

dintre părinţi. De remarcat aici ponderea ridicată a segmentului 0-14 ani (peste 20% în 

Zagra), ceea ce impune măsuri sociale pentru asistarea copiilor „italienilor şi 



 
 

   

 

  
 

35 

spaniolilor”, cum se referea cineva în Forumurile comunitare la cei plecaţi la muncă 

în străinătate.  

 oraşul Beclean şi oraşul Beclean – acesta trebuie încadrat într-o categorie aparte 

datorită recordurilor pe care le deţine – cea mai căzută pondere a populaţiei peste 60 

ani (sub 14%), cea mai ridicată pondere a populaţiei active (peste 71%) – ceea ce 

atestă rolul său polarizator, atrăgând forţă de muncă în căutarea unor slujbe mai bine 

plătite decât cele din mediul rural.  

Cele mai sustenabil profil de dezvoltare demografică pare a-l avea, pe termen 

lung, comuna Căianu Mic, care înregistrează valori ridicate ale ponderii populaţiei 

sub 14 ani, spor natural şi migrator pozitiv şi o pondere ridicată a populaţiei active. 

O statistică interesantă pentru perspectivele de dezvoltare ale fiecărei localități 

din GAL o reprezintă statistica locuințelor terminate: 

 

Comuna 2008 2009 2010 

Beclean 26 62 26 

Braniştea 0 2 12 

Căianu Mic 4 4 2 

Chiuza 6 6 11 

Ciceu Giurgeşti 1 1 0 

Ciceu Mihăieşti 2 2 6 

Cuzdrioara 10 8 2 

Negrileşti 4 1 0 

Petru Rareş 10 6 9 

Runcu Salvei 0 1 0 

Spermezeu 8 2 0 

Târlişua 12 1 4 

Uriu 7 3 6 

Zagra 8 12 15 

Sursa de date: Fişele statistice ale localităţilor 2008-2010 

 

După cum se observă, există localități în care construcția de locuințe: 

 s-a menținut la cote ridicate, indicând o zonă efervescentă, cu posibilități de 

creștere în viitor  – ex. comunele Chiuza, Zagra, Petru Rareș, Uriu, Braniștea; 

 a coborât vertiginos, ajungând aproape de zero – un semn al recesiunii 

economice: ex. Cuzdrioara, Căianu Mic, Spermezeu, Târlișua; 

 a stagnat undeva aproape de zero – indicând perspectve nesigure de dezvoltare 

pe termen scurt – ex. Ciceu Giurgești, Negrilești, Runcu Salvei. 

 

În fine, raportând populaţia legală la suprafaţa localităţii (în km2), se observă 

că densitatea populaţiei este scăzută în comunele de munte (Târlişua, Zagra, 

Chiuieşti) şi ridicată în comunele aflate pe/în apropierea principalelor axe de 

comunicaţii (Cuzdrioara, Petru Rareş, Uriu, Braniştea). Pe teritoriul GAL-ului, 

unităţile administrativ-teritoriale cu o densitate a populaţiei mai mică de 75 loc/km2 

sunt: Căianu Mic, Căşeiu, Chiuieşti, Chiuza, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti,  

Negrileşti, Runcu Salvei, Spermezeu, Târlişua şi Zagra.  
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Prelucrări utilizând date din Fișele statistice ale localităților - 2010 

 

 Calculând acest indicator ca medie la nivelul întregului GAL, obţinem o 

densitate de 57,89 locuitori/km
2
, de natură a acorda Ţinutului Haiducilor prioritate în 

selecţie.  
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CAPITOLUL 3 – DIMENSIUNEA ENVIRONAMENTALĂ 

 

PATRIMONIUL DE MEDIU ŞI STAREA MEDIULUI 

 

 

1. ASPECTE PRIVIND BIODIVERSTATEA 

 

Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Regionale de Mediu Nord-Vest, 

în Ţinutul Haiducilor putem identifica trei arii naturale protejate de interes local: 

Grădina Beclean, Grădina Dobric (comuna Căianu Mic) şi Lacul Zagra (Tăul lui 

Alac).  

Acesta din urmă a fost declarat monument al naturii, conform Legii nr. 5/2000 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea  a III a – 

zone protejate : 

 

Cod Legea 

5/2000 
DENUMIREA LOCAŢIA 

SUPRAFAŢA 

(ha) 
Tipul 

2.216 
Lacul Zagra (Tăul lui 

Alac) 
comuna Zagra 1 Mixtă 

 

Lacul ocupă o suprafaţă de cca. 1800 m2 şi are o adâncime de maxim 4,20 m. 

Marginea dinspre sud (spre vale) este mlăştinoasă, cu tufe de Cyrya, Sphagnum, Salix 

etc. Se formează aici un plaur din care, periodic, se desprind insuliţe ce plutesc pe 

suprafaţa liberă a lacului. În apă vieţuiesc broaşte, peşti, melci, dar şi o specie rară, 

broasca ţestoasă de lac sau broasca ţestoasă cu coada lungă (Emys orbicularis), specie 

ocrotită.
9
 

 

 
Poza 6: Vegetaţie mlăştinoasă la Tăul lui Alac 

                                                 
9
 Chintăuan, I., Ştefan, V., Marquier, I., Coldea, Gh. – „Arii protejate din Bistriţa-Năsăud”,  Ed. 

Supergraph, 2004 
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De asemenea, la nivelul judeţului au fost declarate 8 Situri de Importanţă 

Comunitară (SCI) şi 1 Sit de Protecţie Avifaunistică (SPA), cărora li s-a instituit 

regimul de arie naturală protejată conform Ordinului nr. 1964/13 decembrie 2007. 

Dintre acestea, pe teritoriul Ţinutului Haiducilor se găseşte o mică parte din Situl de 

importanţă comunitară ROSCI0264 Valea Izei – Dealul Solovan. 

 

Numele zonei Suprafaţa în ha 

Valea Izei – Dealul 

Solovan 

 47692,8 ha (marea majoritate în judeţul Maramureş) 

 ocupă cca. 1% din teritoriul comunei Zagra 

 

 

2. ASPECTE PRIVIND POLUAREA 

 

Conform Raportului privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud
10

, 

aerul din judeţul Bistriţa-Năsăud este de calitate bună spre foarte bună. 

În ceea ce privește apele de suprafață, în anul 2010, același Raport 

menționează că, în urma măsurătorilor, a fost depistată o depăşire la indicatorul fier 

cu 31 % pe râul Someşul mare priza Beclean. În rest: 

 din datele analizelor efectuate de către SGA Bistriţa-Năsăud se constată că 

din punctul de vedere al conţinutului de fosfaţi şi nitraţi starea apelor de 

suprafaţă monitorizate se încadrează preponderent spre foarte bună pentru 

fosfaţi; 

 apele de suprafaţă monitorizate se încadrează din punctul de vedere al 

concentraţiei oxigenului dizolvat preponderent la starea bună (B); 

 Un inventar al siturilor contaminate pune în evidență existența din 1991 la 

Beclean a unui iaz decantor nămoluri industriale, cu o suprafață de 1,2 ha. Sursa 

acestei poluări o reprezintă nămolurile de epurare de la staţia proprie.
11

 

Aceste informaţii trebuie completate cu cele desprinse din analiza Planului 

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Bistriţa-Năsăud
12

. Astfel, trebuie 

menţionat faptul că, în prezent, este în curs de implementare proiectul „Sistem 

integrat de management al deşeurilor în judeţul Bistriţa Năsăud”, prin care se vor 

construii în municipiul Bistriţa: o staţie de transfer, două centre de colectare a 

deşeurilor voluminoase şi a DEEE, câte un centru de colectare de acelaşi fel în fiecare 

oraş al judeţului, un centru de management integrat al deşeurilor în comuna Dumitra, 

precum şi patru puncte de transfer în localităţile: Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi şi 

Galaţii Bistriţei.  

Acest proiect va permite închiderea actualului depozit neconform de deşeuri 

de la Beclean până în 2016; de asemenea, odată implementat, comunele din Ţinutul 

Haiducilor vor fi arondate la staţii/puncte de transfer după cum urmează: Punctul de 

transfer Beclean: Beclean, Zagra, Spermezeu, Căianu Mic, Chiuza, Târlişua, 

Negrileşti, Ciceu-Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Petru Rareş, Uriu, Braniştea; Punctul de 

transfer Năsăud: Năsăud, Runcu Salvei. 

Nu în ultimul rând, ceea ce surprinde plăcut e apariţia în tot mai multe comune 

a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, folosite efectiv de cetăţeni. 

                                                 
10

 http://apmbn.anpm.ro/upload/44797_APM%20BN%20Raport%20mediul%202010.pdf  
11

 Idem. 
12

 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - http://www.apmbn.ro/subcategorie.php?id=71&cat=1 

http://apmbn.anpm.ro/upload/44797_APM%20BN%20Raport%20mediul%202010.pdf
http://www.apmbn.ro/subcategorie.php?id=71&cat=1
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CAPITOLUL 4: DIMENSIUNEA ECONOMICĂ 

PATRIMONIUL TURISTIC 

 

A. PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL 

Prezentăm, pentru început, o hartă pe care se poziţionează principalele resurse 

şi atracţii turistice naturale ale Ţinutului Haiducilor: 

 
Harta 14: Patrimoniul turistic natural al Ţinutului Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco 
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În ansamblul său, relieful zonei prezintă un potenţial de atractivitate ridicat, 

caracterizându-se printr-un indice de armonie crescut. 

 
Poza 7: Peisaj din Dealurile Suplaiului. În ultimul plan, Munţii Ţibleş 

 

Din acest punct de vedere, însă, cea mai atractivă rămâne zona Munţilor 

Ţibleş. În scopul valorificării potenţialului peisagistic, zona se pretează pentru 

amenajarea de trasee turistice, ce pot fi parcurse pe joc, călare sau off-road (biking, 

motocross).  

În momentul de faţă, pe teritoriul aferent GAL-ului, există un singur traseu 

propus spre omologare cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80 din 

29 iunie 2009: Sat Suplai – Vf. Ţibleş. Un traseu alternativ poate fi cel care porneşte 

din Târlişua.  
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Harta 15: Extras din Harta turistică a Munţilor Ţibleş – Autori: Colectiv Colegiul 

Universitar Sighetu Marmaţiei
13

   

Peştera Ciceului - situată la 750 de metri înălţime în Dealul Măgurii, în 

vecinătatea satului Ciceu-Corabia, peştera a fost explorată în anul 1978 de CS „Emil 

Racoviţă” Bucureşti, fiind înregistrată drept cea mai lungă peşteră-cavitate de stânci 

nisipoase din România. Peştera este accesibilă prin patru intrări în sud-vestul Dealului 

Măgura şi constă în sectoare de două tipuri morfologice distincte: sectorul orizontal - 

are lungimea totală de 52,4 metri, iar sectorul descendent - are 120 metri lungime, 

rareori mai mult de 1 metru lăţime şi ajunge la o adâncime maximă de 47,5 metri.  

În peşteră există un curs de apă subteran şi un lac, precum şi o colonie de 

lilieci.
14

 

 

O formă inedită este Peştera de pe Stean, cu o lungime de 11 m, localizată  în 

versantul drept al Văii Zagra (Ţibleşului) în zona localităţii Poienile Zăgrii. Aceasta a 

fost prima cavitate descoperită în munţii Ţibleş.
15

 

 

Văile şi lacurile 

Râurile şi lacurile Ţinutului Haiducilor prezintă un potenţial turistic deosebit, 

în special pentru: 

 pescuit – asemenea propuneri s-au primit, de exemplu, din comunele Uriu 

(amenajarea bălţii dintre Cristeşti şi Ilişua), Zagra (păstrăvărie), Târlişua 

(crescătorii crap şi păstrăv), Chiuza (agrement piscicol), Braniştea 

(amenajare pescării pe malul Someşului), Ciceu Giurgeşti (pescărie - Valea 

lui Ianoş, Valea fâneţii) etc. 

 

                                                 
13

 Colectiv autori: Pompei Cocean, Nicolae Ciangă, Nicolae Boar, Nicolaie Hodor, Marin Ilieş, 

Gabriela Ilieş, Mihai Hotea, Nela Ştelic; colaboratori: Dumitru Iştvan, Anton Varhainovski – Ed. Presa 

UNiversitară Clujeană, 2003 
14

 Informaţii preluate din articolele „Cea mai lungă peşteră de stânci nisipoase, la Cetatea Ciceului” – 

Tania Budişan, publicat în Mesagerul de Bistriţa-Năsăud, 11.01.2008 – www.mesagerul.ro  şi                          

„Drumeţie – Bistriţa – Primăvara, la Cetatea Ciceului” – jurnal şi galerie foto publicate pe site-ul 

http://www.emaramures.ro/stiri/Tipareste-Stire.aspx?NewsID=32122. Informaţiile ştiinţifice originale 

sunt creditate, însă, lui Tudor Tămaş – cartare martie-noiembrie 2000, precum şi autorilor Ştefan 

Ţegher – „Cetatea Ciceu”, Ică Giurgiu - „Peştera de la cetatea Ciceu” – articole în revista Munţii 

Carpaţi nr. 23/2000.  
15

 Giurgiu, I., Ianoş, S – „Peştera de pe Stean” - http://www.scritube.com/geografie/turism/PESTERA-

DE-PE-STEAN-mTIBLES32416.php  

http://www.mesagerul.ro/
http://www.emaramures.ro/stiri/Tipareste-Stire.aspx?NewsID=32122
http://www.scritube.com/geografie/turism/PESTERA-DE-PE-STEAN-mTIBLES32416.php
http://www.scritube.com/geografie/turism/PESTERA-DE-PE-STEAN-mTIBLES32416.php


 
 

   

 

  
 

42 

 
Poza 8: Pescărie în comuna Zagra 

 amenajări pentru agrement – de exemplu, baza de înot pe Someşul Mare în 

comuna Braniştea; 

 refacerea vechilor mori de apă – un exemplu de asemenea propunere fiind 

primit din partea comunei Spermezeu, care şi-ar dori refacerea morii vechi 

(la moara Sitei). 

 

Ape minerale  

Pe lângă valoarea lor economică (pentru îmbuteliere), apele minerale prezintă 

un interes turistic ridicat din două perspective: 

 ca puncte de popas pe trasee turistice – ex. “Borcutul” din Ţibleş creşte 

atractivitatea unui traseu început din comuna Târlişua. Zona este 

recunoscută pentru numărul de izvoare minerale – astfel, Ioan Chintăuan 

menţiona: 

“Izvorul de pe pârâul Băilor se afla la 8 km de Târlişua, în amonte de satul 

Şendroaia. Apa bicarbonatată, clorurată, având multiple alte proprietăţi, 

este indicată în tratarea bolilor gastrointestinale şi a afecţiunilor 

hepatobiliare. În apropiere se află Izvorul din pădure, o apă slab 

carbogazoasă în care se găseşte în cantitate mare calciu, clor, sodiu şi 

magneziu şi alte câteva izvoare minerale neamenajate, cu debite mai mici.”
 

16
 

 

                                                 
16

 Chintăuan, I. - “Apele minerale şi staţiunile din judeţul Bistriţa-Năsăud” – Ed. Supergraph, 2002 
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Poza 9: La Borcut 

 

 ca resurse turistice pe lângă care se pot amenaja staţiuni turistice de interes 

local. O problemă în acest sens, însă, e faptul că multe asemenea izvoare 

existente în Ţinut nu au buletine de analize întocmite de firme autorizate, 

astfel încât proprietăţile lor fizico-chimice şi potenţialele lor efecte 

curative nu sunt cunoscute – de exemplu, o asemenea situaţie se întâlneşte 

în comuna Zagra. De asemenea, multe se află în zone în care accesul se 

face dificil, îngreunând astfel misiunea unui investitor care ar vrea să le 

introducă în circuitul turistic de masă – cazul Borcutului din zona Târlişua; 

 ca puncte de popas într-o drumeţie la pas – ex. Izvorul Poveştilor din 

pădurea ce urcă din Beclean spre herghelie şi spre Băile Figa. 

 

Ape balneare 

  Băile Figa 

Zona beneficiază de o bază de turism balnear modern amenajată – Băile Figa, 

de lângă Beclean. Potenţialul turistic al acestor Băi Figa constă în apele curative 

(clorosodice, puternic concentrate) şi nămolul sărat cu proprietăţi curative în diferite 

boli ale sistemului nervos periferic şi ale aparatului locomotor. 

Staţiunea beneficiază de parcare, terenuri de sport, un pavilion modern care 

cuprinde săli de tratament, un bazin  cu apă dulce, sală de fitness, 2 bazine cu jacuzzi, 

o masă pentru tenis de masă, vestiare şi duşuri, un bazin în aer liber cu apă sărată, o 

cascadă în aer liber şi locuri de joacă amenajate pentru copii. Ca amenajare 

complementară se va construi un camping, având toate dotările necesare, duşuri, 

locuri special amenajate pentru grătare, pavilioane pentru odihnă şi recreere. In 

perspectivă se va mai amenaja un mini-aqualand cu 3 tobogane ultramoderne cu jeturi 

de apă, 2 piscine cu jacuzzi şi alte elemente moderne de divertisment acvatic. De 
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asemenea, se vor concesiona loturi de teren celor interesaţi să investească în 

construirea şi dezvoltarea unor hoteluri şi moteluri, cabane de lemn şi a altor facilităţi 

turistice.
17

 

 

 
Poza 10: Băile Figa 

Alte zone de interes balnear 

După modelul acestei zone, se doreşte dezvoltarea turismului balnear şi în alte 

locaţii din Ţinut – de exemplu: 

 punerea în valoare a nămolurilor sărăturate terapeutice existente pe Valea Slatinii 

– Săsarm – comuna Chiuza; 

 amenajare balneo a izvorului cu apă sărată şi a Lacului Slatinei – com. Căianu 

Mic; 

 amenajarea puţului salin – Dumbrăviţa, Spermezeu. 

 

Resursele climatice 

Sunt importante mai ales în zona montană, creând un potenţial de amenajare în 

scop sportiv şi de agrement - la peste 1.400 m înălţime, pe versanţii Ţibleşului cu 

expoziţie nordică, zăpada se menţine cca. 5 luni anual, creând premisele practicării 

turismului hivernal. În acest sens, s-au primit două propuneri de amenajare a unor 

pârtii, atât din partea comunei Zagra, cât şi din partea comunei Târlişua.  

 

Biodiversitatea 

Fauna zonei prezintă un potenţial turistic ridicat din următoarele puncte de 

vedere: 

 pentru ecoturism – zona oferă posibilităţi de dezvoltare a unor programe de tip 

bird-watching. O propunere în acest sens a fost primită din partea comunei Zagra, 

care doreşte să pună, astfel, în valoare existenţa pe teritoriul său a cocoşului de 

munte, specie protejată prin lege; 

                                                 
17

 Informaţii primite de la Primăria Beclean.  
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 pentru turism cinegetic – efectivele de urs, de exemplu, din judeţul Bistriţa-

Năsăud depăşesc concentraţia considerată optimă pentru teritoriu. În acest 

context, s-au primit propuneri privind valorificarea fondului cinegetic din partea 

comunei Târlişua; 

 pentru turism de agrement – un exemplu în acest sens reprezentându-l 

Herghelia din Beclean. În cadrul hergheliei, se cresc şi se ameliorează două rase 

de cai: Lipiţan şi Semigreu Românesc.  

Herghelia Beclean oferă:  

 trăsuri pentru plimbări sau cu ocazii speciale (cum ar fi nunţile) 

 sănii pentru plimbări pe timpul iernii 

 posibilitatea de călărie în incinta hergheliei sau în împrejurimi 

 pentru grupuri organizate există două circuite turistice - "Dracula" şi 

"Rezervaţie" (Parcul Naţional Munţii Rodnei) 

 competiţii hipice şi etape de competiţii naţionale şi internaţionale, 

concursuri de atelaje trase de cai.  

 lecţii de călărie, sub îndrumarea unor instructori de specialitate.
18

 

 

Flora zonei prezintă un potenţial peisagistic ridicat, precum şi un potenţial de 

atracţie turistică datorat unor exemplare rare găsite în teritoriu - de exemplu, plopul 

multisecular (Populus Canescens – Monument al naturii cu o vârstă estimată la 190-

210 ani, situat în grădina castelului din Chiuza) sau fagul secular din zona Şesuri – 

Spermezeu. 

B. PATRIMONIUL TURISTIC ARHITECTURAL ŞI CULTURAL 

Pentru o mai bună coerenţă a prezentării, preferăm structurarea atracţiilor 

patrimoniului turistic antropic în jurul a câtorva tematici majore, care pot constitui şi 

nuclee ale unor produse turistice de tip circuit. 

 

A. Haiducii si specificul cultural al zonei  

Acest GAL a optat pentru brandul Ţinutul Haiducilor pornind de la existenţa 

în zonă a câtorva haiduci care, de-a lungul istoriei, s-au conturat ca figuri 

emblematice pentru acest teritoriu.  

Cel mai important rămâne Pintea Haiducul – care, deşi a haiducit în judeţul 

Maramureş, a lăsat urme ale trecerii sale prin zonă prin diferite toponime - ex. 

Fântâna Pintii şi Pârâul Pintii, în Târlişua. 

 Un alt haiduc, de data aceasta modern, este Grigore Boşotă, renumit prin 

faptul că tăia chitanţe celor pe care îi prăda. Numele său este legat de comuna Chiuza. 

 În fine, o personalitate rămasă în memoria colectivă a locuitorilor din Zagra şi 

Târlişua este Atanasie Moţ-Dâmbu (sau Hadâmbu, cum era el cunoscut de localnici). 

Nu haiduc, ci comandant al Detaşamentelor Grănicereşti, el a rămas cunoscut prin 

forţa, curajul şi priceperea sa militară – în comuna Zagra existând şi propunerea de a i 

se ridica un bust onorific.   

 

B.  Cetăţi,  castele şi conace  

 Cetatea Ciceului reprezintă un element central al teritoriului, pe domeniul 

cetăţii situându-se aproape toate localităţile aparţinătoare GAL-ului: 

                                                 
18

 Descrierea Hergheliei e realizată pe baza informaţiilor găsite în „Becleanul – oraş turistic” – articol 

publicat în Răsunetul, 02.06.2010 - http://www.rasunetul.ro/becleanul-oras-turistc 

http://www.rasunetul.ro/becleanul-oras-turistc
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Poza 11: Domeniul Cetăţii Ciceului – localităţi atestate 

 

Cetatea Ciceului este atestată documentar în 1304 şi rămâne în istorie mai ales 

ca urmare a perioadei în care a fost sub stăpânirea Moldovei. Astfel, întregul domeniu 

al Cetăţii este donat în 1475 de către Regele Ungariei, Matei Corvin, domnitorului 

Moldovei, Ştefan cel Mare, în urma acordului de pace dintre cei doi.  

Perioada cea mai bine documentată din istoria cetăţii începe din 28 septembrie 

1538, când în Cetatea Ciceului se refugiază domnitorul Petru Rareş, după îndepărtarea 

sa de pe tronul Moldovei de către turci. Cu toate acestea, nici aici el nu scapă de 

duşmani – profitând de conflict, Ioan Zapolya asediază cetatea şi, in ianuarie 1540, o 

cucereşte.  

După reinstaurarea sa ca Domnitor al Moldovei în 1541, Petru Rareş hotărăşte 

să reintre în posesia domeniului pierdut şi, preventiv, Dieta Transilvană decide în 

1544 demolarea cetăţii. Domeniul acesteia (63 de sate) va rămâne sub stăpânirea 

domnitorilor moldoveni până în 1563.
19

 

 

                                                 
19

 Informaţii afişate pe panoul turistic din poiana unde se desfăşoară anual Serbările Cetăţii Ciceului şi 

pe site-ul Primăriei Ciceu-Mihăieşti - http://www.primariacm.ro/monumente.html  

http://www.primariacm.ro/monumente.html
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Poza 12: Cetatea Ciceului 

 

Astăzi cetatea poate fi vizitată parcurgând 9 km din DN 17 (pe un drum care, 

în mare parte, este neasfaltat şi greu accesibil) şi încă cca. 1 km de traseu marcat prin 

pădure, şi este pusă în valoare mai ales prin Serbarea Cetăţii, o scenarizare a unor 

momente istorice cheie pentru ţinut. 

Dintre conace şi castele, astăzi rol turistic propriu-zis are doar fostul castel de 

vânătoare a familiei Bethlen din Beclean, care a fost transformat într-un muzeu 

vânătoresc.  

Celelalte castele menţionate în lista monumentelor istorice au o importanţă 

turistică dată de istorie şi estetică, în prezent îndeplinind alte funcţiuni, fiind sediul 

unor instituţii sau firme sau fiind abandonate în paragină: 

 cele două castele Bethlen din Beclean – azi sediul Primăriei şi, respectiv, a 

Grupului Şcolar Agricol; 

 castelul din comuna Dobric, com. Căianu Mic – azi mânăstirea ortodoxă Sf. 

Împăraţi Constantin şi Elena; 

 castelul Hye din Ilişua, com. Uriu – azi Preventoriu TBC; 

 castelul Torma din Uriu şi castelul Haller din Coplean;. 

 conacul din Cuzdrioara - azi şcoală generală. 

Lor li se mai adaugă conacele Betegh din comuna Uriu şi conacul din Chiuza, 

unde funcţionează astăzi primăria comunei. 

 

C. In memoriam Liviu Rebreanu 
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Târlişua reprezintă locul de naştere al lui Liviu Rebreanu, scriitor pe care îl 

celebrează printr-un bust onorific (declarat monument istoric) şi o plăcuţă 

comemorativă pe locul fostei case a familiei.  

 

 
Poza 13: Bustul lui Liviu Rebreanu – comuna Târlişua 

 

De altfel, Liviu Rebreanu reprezintă scriitorul-emblemă a întregului judeţ   

Bistriţa-Năsăud, care îl celebrează printr-o manifestare cultural-artistică „Saloanele 

Liviu Rebreanu” şi un Festival Naţional de Proza, organizate în fiecare an în jurul 

datei de 27 noiembrie. În Ţinutul Haiducilor, această manifestare se organizează anual 

în Târlişua, Beclean şi Chiuza (unde există şi o expoziţie permanenta Liviu 

Rebreanu). 

De asemenea, un bust al scriitorului poate fi găsit pe Aleea Personalităţilor din 

Căianu Mic. 

D. Case ţărăneşti şi muzee săteşti 

Ţinutul Haiducilor beneficiază de o serie de puncte de atracţie care pot sta la 

baza dezvoltării turismului rural, dintre care amintim: 

 ansamblul rural Runcu Salvei declarat monument istoric – sec. XVIII - XIX 

 casele ţărăneşti declarate monumente istorice din Borleasa, com. Târlişua – sf.    

sec. XIX şi Zagra, com. Zagra – sec. XIX. Asemenea case de o mare valoare ca 

patrimoniu mai pot fi găsite şi în alte localităţi care ar avea nevoie de sprijin 

pentru a le amenaja şi a le declara monumente istorice (ex. în Ciceu Giurgeşti). 

 muzee dedicate culturii populare şi etnografiei, dintre care menţionăm: 

 Muzeul ocupaţiilor din Căianu Mic, care expune vase, diferite obiecte de 

uz casnic şi unelte, ce datează din secolele VII-IX până în vremuri mai 

recente; 
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 Punct muzeal Ciceu Mihăieşti - înfiinţat în 2009 şi conţinând colecţii de 

sculptură, obiecte tradiţionale şi arheologie; 

 
Poza 14: Punct muzeal Ciceu Mihăieşti 

 

 Muzeul memorial Ion Pop Reteganul din comuna Petru Rareş - înfiinţat în 

1955, când vechea casă a cărturarului a fost transformată în muzeu; 

cuprinde cărţi, manuscrise şi articole redactate de acesta, şi o serie de 

documente care conţin descrieri preţioase ale Cetăţii Ciceului. Muzeului 

se adaugă şi mormântul acestuia – ambele fiind declarate monumente 

istorice.
20

  

                                                 
20

 Descriere bazată pe informaţiile furnizate pe site-ul: http://www.museum.ici.ro/  

http://www.museum.ici.ro/
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Poza 15: Muzeul memorial Ion Pop Reteganul – comuna Petru Rareş 

 

Mănăstiri, biserici şi case parohiale 

O serie de edificii religioase au fost declarate monumente istorice – având, ca 

atare, şi un potenţial turistic:  

 bisericile greco-catolice din Păltineasa şi Spermezeu, com. Spermezeu – ambele 

din sec. XVIII; 

 biserica romano-catolică din Cristeştii Ciceului, com. Uriu (sec. XIII – XIV-XVI-

XVIII); 

 bisericile reformate: 

o Beclean (sf. sec. XV, ref. sec. XVI),  

o Reteag, com. Petru Rareş (sf. sec XV – înc. sec. XIX – înc. sec XX),  

o Săsarm, com. Chiuza (1900),  

o Uriu, com. Uriu (sec. XV – XVII)  

o Cuzdrioara, com. Cuzdrioara (sec. XV); 

 bisericile ortodoxe din lemn: 

o Suplai, com. Zagra (1711) şi Zagra, com. Zagra (sec. XVII-XVIII); 

o cele două biserici de lemn din Runcu Salvei, com. Runcu Salvei (sec. 

XVIII, respectiv sec. XIX); 

o Dobricel, com. Spermezeu (1744)  

 turnul clopotniţei din piatră – Suplai, com. Zagra (sec. XIX) şi Crucea Dobricului 

– Sat Dobricel, com. Căianu Mic.  

Acestora li se adaugă mănăstirile ridicate în Molişet (Târlişua), Suplai (Zagra), 

Dobric (Căianu Mic), Strâmbu (Chiuieşti) sau Breaza (Negrileşti). Ele pot prilejui 

pelerinaje religioase semnificative – aşa cum este, de exemplu, cazul Mănăstirii 

Coborârea Spiritului Sfânt din Molişet. 
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Poza 16: Biserica de lemn din Dobricel – comuna Spermezeu 

 

E. Siturile arheologice 

Acestea creează premisele dezvoltării unui turism cultural axat pe vizitarea 

unor obiective istorice ca: 

 siturile pre-romane din Latene şi Epoca bronzului – dintre acestea au fost incluse 

pe lista monumentelor istorice situri existente pe teritoriul unităţilor administrative 

Uriu, Căianu Mic, Petru Rareş, Cuzdrioara, Beclean; 

 aşezări, castre şi turnuri de apărare romane pe teritoriul unităţilor administrative 

Uriu (cel mai cunoscut castru roman din zonă, cel de la Ilişua), Căianu Mic, 

Zagra, Negrileşti, Ciceu-Giurgeşti, Spermezeu, Braniştea, Petru Rareş, Beclean; 
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Poza 17: Castrul roman de la Ilişua – comuna Uriu 

 

 situri arheologice ale unor exploatări miniere: colonia de exploatare a sării de la 

Beclean - "Băile Figa” şi ale unor aşezări medievale – ex. Căianu Mic, Beclean 

 

 
Poza 18: Afiş pentru valorificarea turistică a sitului arheologic Figa - 

http://cimec.files.wordpress.com/2009/08/afis_figa.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cimec.files.wordpress.com/2009/08/afis_figa.jpg
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F. Oina – sportul naţional 

Pentru comunele Ciceu Giurgeşti şi Negrileşti, oina a rămas în continuare 

sportul naţional, aici organizându-se în fiecare an competiţii sportive. Spre exemplu, 

în Ciceu-Giurgeşti a avut loc în anul 2009 prima ediţie a Memorialului “Florea 

Gheorghe”, antrenor de oină din Negrileşti.  

 

G. Sărbători şi tradiţii populare 

Pentru turismul rural, zona prezintă o atracţie deosebită şi prin conservarea 

unor tradiţii populare şi sărbători încă importante în viaţa satului: 

 Sărbătoarea „Înstruţatul Boului” de la Căianu Mic - cu rădăcini în vechi ritualuri 

dacice, are loc în duminica de Rusalii, când un bou, împodobit cu flori şi cu 

panglici, este lăsat să alerge liber la vale de pe un deal din sat. Fata care poate să 

pună prima mâna pe coarnele acestuia, aceea se va mărita prima21; 

 Festivalul rapsozilor populari "La poale de Ţibleş”, concurs interjudeţean de 

muzică populară, care are loc în Târlişua în ultima duminică din luna mai; 

 Festivalul de folclor al elevilor „În Târgu Zăgrii”, în fiecare an, pe data de 21 mai; 

 Sărbătoarea Cireşelor, la sfârşitul lunii iunie, organizată în satul Cireşoaia din 

comuna Braniştea; 

 şezători şi hori – de exemplu, Hora satului organizată în Agrieş şi Târlişua, Hora 

ţărănească din Zagra, şezătoarea de la Runcu Salvei etc. 

 zilele satului organizate, sub diferite denumiri, în majoritatea localităţilor din 

GAL.  

 

H. Folclorul (portul, dansul şi muzica populară) 

Folclorul se impune atenţiei turistice, îndeosebi sub forma sa rurală, prin 

varietate, autenticitate şi originalitate.  

Teritoriul analizat poate fi circumscris la două zone etnografice majore.  

Astfel, partea estică, incluzând comunele Runcu Salvei, Chiuza, Zagra, 

Târlişua şi Căianul Mic, aparţine Zonei Etnografice Năsăud (cu pitorescul costum 

feciore ale cărui piese de specificitate sunt „păunul şi „pieptarul cu ciucuri”: cu 

jocurile „De-a lungul”, „Învârtita” şi „Bărbuncul”). Partea vestică şi sudică, incluzând 

Becleanul, Braniştea, Uriu, Ciceu Mihăeşti, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti și Cuzdrioara 

face parte dintr-o zonă etnografică mai extinsă, cea a Podişului Someşan în care 

policromia costumului se estompează iar influenţele zonelor etnografice vecine, ale 

Năsăudului şi Lăpuşului se resimt în melos şi dans popular. 

Trebuie. de asemenea, menţionate interferenţele folclorice româno-maghiare 

în comunele cu populaţie mixtă (Braniştea, Uriu, Cuzdrioara). 

Valorificarea folclorului este prezentă în numeroase localităţi unde activează 

ansambluri artistice şi grupuri folclorice – de exemplu, Beclean, Runcu Salvei. 

 

I. Gastronomie pe gustul tuturor 

                                                 
21

 Obiceiul se regăseşte şi în alte localităţi din Ţinutul Haiducilor – de exemplu Figa, dar şi din afara 

acestuia – în comunele Mica, Mintiu Gherlii, Unguraş sau Şieu-Odorhei şi Nimigea 
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Zona are o tradiţie legată de anumite produse cu specific local ca: ţuica, 

plăcintele creţe – în principal în zona Ciceu-Giurgeşti, laptele acru de Zagra sau 

cireşele de Cireşoaia, de soiuri Buzgo sau Oron, care se recunosc după dimensiunile 

mari şi gustul foarte dulce. 

J. Recorduri 

Zona deţine şi două atracţii turistice ce reprezintă recorduri pe plan naţional: 

 cel mai mare drapel tricolor din România; 

 cea mai lungă punte suspendată din România. 
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Harta 16: Patrimoniul turistic antropic al Ţinutului Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco   

 

DATE GENERALE PRIVIND OCUPAREA 

 

 O primă situaţie relevantă este cea a şomajului la sfârşitul anului 2010 – ea 

pune în evidenţă: 
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 existenţa unor puncte fierbinţi pe harta economică a zonei – în esenţă, e vorba 

despre comunele periferice – Târlişua, Zagra, Negrileşti (care împreună au un 

număr de şomeri superior municipiului Beclean); 

 discrepanţa între numărul de şomeri de sex feminin şi masculin (în unele 

cazuri, numărul de bărbaţi şomeri depăşind de două ori cel al femeilor şomere 

– cazul comunelor Târlişua sau Căianu Mic); singurele zone în care distribuţia 

este echilibrată fiind cele din jurul Becleanului – Beclean, Braniştea, Chiuza, 

Petru Rareş: 

 
Sursa datelor: Fişele statistice ale localităţilor 2010 

 

 Un al doilea set de date priveşte analiza forţei de muncă pe sectoare 

(prelucrate din Fişele statistice 2008-2010). De aici se observă următoarele: 

 tendinţa de scădere a numărului de angajaţi la nivelul tuturor localităţilor 

GAL-ului; 

 concentrarea numărului de angajaţi în sectorul bugetar (administraţie, 

învăţământ, sănătate) şi în comerţ; 

 sub-reprezentarea numărului de angajaţi în domenii în care există numeroase 

firme înregistrate în GAL (ex. construcţii, transporturi rutiere) dar în care 

persoanele lucrează pe bază de PFA sau întreprindere individuală: 
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AGRICULTURA 

 

A. Resursele funciare – modul de utilizare al terenurilor 
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Harta 17: Modul de utilizare a terenurilor în Ţinutul Haiducilor – Autor: Ştefan 

Bilaşco 

 

Utilizarea terenurilor reflectă specificul ţinutului: 

 indici de ariditate scăzuţi: 

COMUNA Indice Ariditate 

Braniştea 3.612.210.514 

Beclean 3.528.316.053 

Căianu Mic 3.707.758.789 

Chiuza 3.691.047.808 

Ciceu- Mihăieşti 3.760.360.143 

Ciceu-Giurgeşti 3.760.360.143 

Cuzdrioara 3.760.360.143 

Negrileşti 3.707.758.789 

Petru Rareş 3.707.758.789 

Runcu Salvei 4.444.502.402 

Spermezeu 3.707.758.789 

Târlişua 4.180.861.396 

Uriu 3.707.758.789 

Zagra 4.444.502.402 

Sursa datelor: Anexa 9 - Indici de ariditate pentru localităţi - http://www.apdrp.ro/ 

 

 7 comune încadrate în categoria zonelor montane defavorizate (ZMD): 

COMUNA TIP 

Căianu Mic ZMD 

Ciceu-Giurgeşti ZMD 

Negrileşti ZMD 

Runcu Salvei ZMD 

Spermezeu ZMD 

Târlişua ZMD 

Zagra ZMD 

Sursa datelor: Listei unităţilor administrativ-teritoriale din PNDR - Anexa 4A – Zone 

defavorizate - http://www.apia.org.ro/buget/zone_defavorizate.pdf 

 

          O analiză primară a situaţiei suprafeţelor agricole la nivelul anului 2010 pune 

în evidenţă următoarele elemente: 

 din punct de vedere al suprafeței arabile, comuna Târlișua se află pe locul doi în 

GAL dacă analizăm datele absolute (6598 de ha teren arabil) și pe ultimul loc 

dacă analizăm datele relative (doar 41,02% din suprafața totală este arabilă);  

 din punct de vedere al suprafeţei ocupate cu livezi, se distinge clar Braniştea ca 

un centru zonal; suprafeţe semnificative regăsim, însă, şi pe axa Ciceu Mihăieşti-

Petru Rareş-Uriu şi în Chiuza; 

 suprafeţele împădurite sunt cel mai bine reprezentate în comunele de munte: 

Târlişua, Zagra – la care se adaugă Ciceu-Giurgești, Ciceu Mihăiești și Chiuza 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apia.org.ro/buget/zone_defavorizate.pdf
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dacă analizăm datele procentuale (toate cu peste 30% din suprafață acoperită cu 

păduri și vegetație forestieră). 

 

Localitate 
Suprafaț

a totală 

Suprafaţa 

agricolă 

Ha        % 

Arabil 
Livez

i 
Vii 

Păşun

i 

Fâneţ

e 

Păduri 

 

Ha      % 

Beclean 5957 3659 
61,4

2 
1792 44 2 784 1037 1394 

23,4

0 

Braniştea 4164 3234 
77,6

7 
1296 621 34 836 447 224 5,38 

Căianu Mic 5812 3905 
67,1

9 
1801 0 0 1429 675 1126 

19,3

7 

Chiuza 4421 2695 
60,9

6 
1467 179 1 579 469 1339 

30,2

9 

Ciceu 

Giurgeşti 
5301 3184 

60,0

6 
994 78 0 908 1204 1693 

31,9

4 

Ciceu 

Mihăieşti 
3498 2092 

59,8

1 
843 281 4 360 604 1087 

31,0

7 

Cuzdrioara 2396 1384 
57,7

6 
811 11 6 394 162 648 

27,0

5 

Negrileşti 6066 4302 
70,9

2 
902 30 0 2160 1210 1456 

24,0

0 

Petru Rareş 3008 1884 
62,6

3 
942 150 14 562 216 857 

28,4

9 

Runcu 

Salvei 
2561 1658 

64,7

4 
685 5 0 612 356 599 

23,3

9 

Spermezeu 8558 5570 
65,0

9 
1986 39 0 2138 1407 1570 

18,3

5 

Târlişua 16083 6598 
41,0

2 
1384 0 0 3094 2120 6548 

40,7

1 

Uriu 4830 3099 
64,1

6 
1491 103 7 821 677 1098 

22,7

3 

Zagra 12600 8187 
64,9

8 
2802 27 0 3805 1553 4068 

32,2

9 

Sursa datelor: Fişele statistice ale localităţilor 2010 

 

Din punct de vedere al culturilor, datele furnizate de primăriile din Ţinutul 

Haiducilor pun în evidenţă existenţa unor suprafeţe însemnate cultivate cu cereale în 

localităţile Zagra, Beclean şi Braniştea, existenţa unor suprafeţe însemnate cultivate 

cu legume în Zagra, Căianu Mic și Uriu și dezvoltarea culturii cartofului în arealul 

Spermezeu-Târlişua. 

 

Zootehnia 

 Creşterea păsărilor poate fi regăsită mai ales în zona Chiuza - Beclean – 

Braniştea, dar şi în comuna Uriu, iar apicultura este cel mai bine dezvoltată în zona 

Căianu Mic – Spermezeu, la care se adaugă comuna Căşeiu.  
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În ceea ce priveşte creşterea ovinelor şi caprinelor, putem identifica două mari 

areale: Zagra – Runcu Salvei – Târlişua – Spermezeu şi Petru-Rareş - Ciceu-Mihăieşti 

- Uriu - Căianu Mic. O dovadă suplimentară în acest sens o reprezintă statistica 

cererilor de prime pe cap de animale pe anul 2010, furnizate de APIA: 

 

 
Compilare date furnizate pe site-ul APIA:  

 http://www.apia.org.ro/buget_national-ovine_caprine-2010.htm 

 

Numărul mai redus de capete de caprine poate fi pus şi pe seama rarităţii 

producătorilor autohtoni care oferă pe piaţă sortimente de produse lactate din lapte de 

capră, care ar putea crea oportunităţi de desfacere pentru crescătorii de asemenea 

animale. 

 

 Cel mai mare număr de capete de ovine pentru care se solicită cerere a fost 

înregistrat în Leleşti, com. Ciceu Mihăieşti (820 oi, în creștere față de 2009).  

 În legătură cu acest aspect, trebuie remarcată creșterea pe aproape toată linia a 

efectivului de animale pentru care se solicită cereri de prime în 2010 față de 2009 – 

iată câteva exemple în acest sens: 

 Ciceu-Mihăiești – 1516 oi în 2010 față de 1170 în 2009 

 Zagra – 7563 oi în 2010 față de 6528 în 2009 

 Spermezeu – 253 capre în 2010 față de 192 în 2009 

 Runcu Salvei – 380 capre în 2010 față de în 2009 etc. 

 

http://www.apia.org.ro/buget_national-ovine_caprine-2010.htm
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Compilare date furnizate pe site-ul APIA:  

http://www.apia.org.ro/buget_national-ovine_caprine-2010.htm 

 

  

Centrul producţiei de lapte rămâne oraşul Beclean. Pe lângă acesta, se 

constituie clar două subzone de interes – ambele montane: Runcu-Salvei-Zagra-

Chiuza și Spermezeu-Târlișua. Producția de lapte a acestui din urmă areal ar putea fi 

colectată și transportată pentru prelucrare către zona Căianu Mic-Uriu (Târlișua și 

Spermezeu, deşi dispun de un număr ridicate de capete de bovine, nu au o producţie 

organizată pe microferme). 

 

În ceea ce privește cererile de primă pentru bovine la nivelul anului 2010, 

situația este ilustrată mai jos:  

http://www.apia.org.ro/buget_national-ovine_caprine-2010.htm
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Compilare date furnizate pe site-ul APIA: 

http://www.apia.org.ro/buget/cereri%20depuse%20CNDP%20bovine%202010.pdf 

 

Prezentăm, în continuare două statistici relevante pentru potenţialul sectorului 

zootehnic în Ţinutul Haiducilor: 

 

Localitate 
Număr de 

microferme 

Puncte de 

colectare 

a laptelui 

Puncte de 

prelucrare 

a lânii 

Puncte de 

prelucrare 

a pielii 

Puncte de 

sacrificare a 

animalelor 

Beclean 15 5 0 1 0 

Căianu Mic 3 4 0 3 0 

Chiuza 0 4 0 0 1 

Ciceu 

Giurgeşti 
0 2 0 0 0 

Ciceu 

Mihăieşti 
0 1 0 0 0 

Negrileşti 0 1 0 0 0 

Petru Rareş 1 1 0 0 0 

Runcu Salvei 0 2 0 0 0 

Spermezeu 0 0 0 0 0 

Târlişua 0 3 0 0 0 

Uriu 1 3 0 0 0 

Zagra 0 3 0 0 0 

http://www.apia.org.ro/buget/cereri%20depuse%20CNDP%20bovine%202010.pdf
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Compilare date de pe site-ul Prefecturii Bistriţa-Năsăud
22

 

 

O observație interesantă se referă la corelarea dintre sectorul zootehnic și cel al 

industriei de prelucrare – cazul specific al comunei Căianu Mic, unde, pesuportul 

creșterii de bovine, s-a dezvoltat o industrie locală a fabricării articolelor de voiaj şi 

marochinărie şi a articolelor de harnaşament.  

În fine, o altă statistică ce vorbeşte despre potenţialul de dezvoltare al acestor 

zone se referă la numărul de specialişti agricoli: 

 

Localitate Veterinari Zootehnişti Agronomi 

Beclean 7 12 10 

Căianu Mic 1 1 0 

Chiuza 4 2 1 

Ciceu Giurgeşti 1 0 1 

Ciceu Mihăieşti 0 1 6 

Negrileşti 1 1 0 

Petru Rareş 2 3 2 

Runcu Salvei 3 0 0 

Spermezeu 3 1 0 

Târlişua 3 1 0 

Uriu 0 0 3 

Zagra 2 1 2 

Compilare date de pe site-ul Prefecturii Bistriţa-Năsăud
23

 

 

Se observă o corelare între efectivele de animale şi numărul de veterinari, dar 

nu şi una între efectivele de animale şi numărul de zootehnişti. Cei mai mulţi 

agronomi în mediul rural al ţinutului se găsesc în zona Ciceu Mihăieşti – Petru Rareş - 

Uriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Datele nu sunt disponibile pentru comunele Braniştea și Cuzdrioara. 
23

 Datele nu sunt disponibile pentru comunele Braniştea şi Cuzdrioara. 
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INDUSTRIE – IMM – MICRO-ÎNTREPRINDERI 

 

 Ţinutul Haiducilor prezintă o particularitate faţă de alte teritorii – include şi o 

aşezare urbană, cu rol polarizator. Întrucât valorile medii la nivel de teritoriu vor fi 

puternic influenţate de situaţia existentă în Beclean, am ales să realizăm analiza 

separat pe cele două medii rezidenţiale – urban şi rural.  

 

Mediul rural propriu-zis 

 

 Prezentăm, mai jos, o statistică de ansamblu a distribuţiei agenţilor economici 

din mediul rural al Ţinutului Haiducilor pe clase de mărime. Facem menţiunea că în 

analiză am exclus din eşantion firmele care nu au avut date disponibile pentru 2009 şi 

2010:  

Total 

întreprinde

ri 

Lipsă 

date 

Societăț

i cu 0 

angajați 

Micro-

întreprinde

ri cu 1-10 

salariaţi 

Întreprind

eri cu 10 - 

50 salariaţi 

Întreprinde

ri cu 50 - 

250 

salariaţi 

Întreprinde

ri cu peste 

250 salariaţi 

269 5 81 170 13 0 0 

100% 1.9% 30.1% 63.2% 4.8% 0% 0% 

Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

Distribuţia acestor firme pe comune arată astfel: 

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

http://www.firme.info/
http://www.firme.info/
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După cum se observă, rolul de „motor” economic al dezvoltării zonei îl joacă 

polul Cuzdrioara-Petru Rareş-Uriu–Căianu Mic-Braniştea. Acest pol are ca avantaj 

proximitatea faţă de aşezari urbane (Dej, respectiv Beclean), beneficiind, pe această 

cale, de relocarea unor companii în localităţi cu un preţ al terenului mai mic decât în 

oraş. 

Din acest punct de vedere, pe ultimele locuri se situează comunele aflate la 

periferia teritoriului – Runcu Salvei (1,97%), Târlişua (1,97%), Ciceu Giurgeşti şi 

Negrileşti (3,29%), respectiv Zagra (3,95%). Această situaţie reprezintă atât o cauză, 

cât şi un efect al schimbărilor dramatice intervenite în demografia acestor localităţi: 

 din lipsă de locuri de muncă, tinerii aleg să emigreze sau să se stabilească la oraş; 

 datorită deficitului de forţă de muncă calificată, aceste zone nu atrag investitori. 

 

În raport cu anul înfiinţării, ponderea firmelor înființate în perioada crizei a ajuns 

aproape la 22% din total, ceea ce denotă, totuşi, existenţa unui spirit antreprenorial 

dezvoltat în zonă: 

 

Distributia firmelor in raport cu anul infiintarii

21,9%

43,5%

14,5%

20,1%

2008-2010

2002-2007

1996-2001

1990-1995

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

  

Tot în contextul crizei, prezintă interes evoluţiile înregistrate în perioada 2008-

2010, din punct de vedere al următorilor indicatori: 

 distribuţia firmelor în raport cu evoluţia cifrei lor de afaceri 2010/2008 pune în 

evidență efectele crizei economice, mai mult de jumătate dintre societăți având 

cifre de afaceri sub nivelul celor din 2008: 

 

http://www.firme.info/
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Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/24

 

 

 distribuţia firmelor în raport cu evoluţia numărului lor de angajaţi în perioada de 

criză: 

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

67% dintre firmele din GAL și-au redus numărul de angajați față de  2008; cu 

toate acestea, situația pare să cunoască o tendință de revenire la normalitate – astfel, 

numărul total de locuri de muncă din mediul privat a crescut în 2010 față de 2009, în 

comunele din GAL creându-se în plus 56 de locuri de muncă. 

                                                 
24

 Lipsă date se referă la lipsa datelor pe anul 2008, pentru firmele înfiinţate în 2009-2010. 

http://www.firme.info/
http://www.firme.info/
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 distribuţia firmelor în raport cu performanța financiară obținută în 2010:  

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

Disponibilizarea angajaţilor apare pe fundalul dificultăților economice ale 

firmelor din zona studiată – jumătate dintre acestea înregistrând pierderi în 2010 

(trend care se menține constant, valorile similare înregistrându-se și în 2009). 

În fine, o altă statistică interesantă este cea a distribuţiei firmelor în funcţie de 

activitatea lor principală (conform codului CAEN). Astfel, se observă că peste 50% 

dintre firmele din mediul rural al Ţinutului Haiducilor activează în unul dintre 

următoarele şapte sectoare: 

 6 firme au ca activitate principală „tăierea și rindeluirea lemnului” 

 7 firme au ca activitate principală “alte transporturi terestre de călători n.c.a” 

 10 firme au ca activitate principală “fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie şi a articolelor de harnaşament” 

 7 firme au ca activitate principală “activităţi veterinare”; 

 28 firme au ca activitate principală “transporturile rutiere de mărfuri”; 

 33 firme au ca activitate principală “lucrările de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale”; 

 64 firme au ca activitate principală “comerţul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”; 

După cum se observă, marea majoritate a firmelor din acest grup dominant 

sunt firme de servicii. 

Dincolo de activitățile absolut necesare consumului în mediul rural (comerț, 

servicii veterinare, transporturi de călători, construcții), specializarea economică a 

zonei pare a se axa pe transporturi rutiere (valorificând existența drumului european 

E576), tăierea lemnului (valorificând resursa locală) și articolele de marochinărie – ca 

element de specificitate locală. 

 În fine, o ultimă statistică de interes este cea a evoluţiei profitului în 2010 faţă 

de 2008: 

http://www.firme.info/
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Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

După cum se observă, situația la nivelul anului 2010 se menține în trendul lui 

2009, cu ușoare semne de înviorare economică.  

 

 

Oraşul Beclean 

 Prezentăm, mai jos, o statistică de ansamblu a distribuţiei agenţilor economici 

din mediul rural al Ţinutului Haiducilor pe clase de mărime. Facem menţiunea că în 

analiză am exclus din eşantion firmele care nu au avut date disponibile pentru 2009 şi 

2010: 

 

Total 

întreprinderi 

Firme 

cu 0 

angajaţi 

Micro-

întreprinderi 

cu 0-9 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10 - 49 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50 – 249 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu peste 250 

salariaţi 

280 88 167 19 5 1 

100% 31,4% 59,6% 6,8% 1,8% 0,4% 

Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

 Se observă că, în oraşul Beclean, numărul de firme îl depăşeşte pe cel existent 

în toate celelalte comune ale GAL-ului cumulat.  

 

În raport cu anul înfiinţării, situaţia se prezintă astfel: 

http://www.firme.info/
http://www.firme.info/
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Distributia firmelor in functie de anul infiintarii

17,1%

43,9%

15,0%

23,9%

2008-2010

2002-2007

1996-2001

1990-1995

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

Comparativ cu mediul rural, se observă un procent mai scăzut de firme nou 

înfiinţate după 2008 - fapt ce poate fi pus, mai degrabă, pe seama permanenţei pe 

piaţă a unor firme vechi, cu tradiţie şi pieţe de desfacere asigurate. 

În ceea ce priveşte analiza impactului crizei la nivelul economiei oraşului, 

putem observa următoarele: 

 distribuţia firmelor în raport cu evoluţia cifrei lor de afaceri 2010/2008: 

 

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

http://www.firme.info/
http://www.firme.info/
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 distribuţia firmelor în raport cu evoluţia numărului lor de angajaţi 2010/2008: 

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

 

 numărul de locuri de muncă nete pierdute în 2010 faţă de 2008: - 148 

Ceea ce diferenţiază situaţia din Beclean faţă de mediul rural e faptul că, în 

2010, firmele din oraş pierd locuri de muncă faţă de 2009 – ceea ce s-ar putea traduce 

printr-o perioadă mai lungă de ajustare la reducerea cererii de pe piaţă sau prin 

afectarea economică şi a unor firme solide, care au rezistat o perioadă mai lungă în 

faţa imperativului de a face disponibilizări. 

 

 distribuţia firmelor în raport cu profitabilitatea lor în 2010: 

 
 

Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

http://www.firme.info/
http://www.firme.info/
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Disponibilizările apar, astfel, ca o consecinţă a situaţiei financiare dificile pe 

care o experimentează în 2010 mai mult de jumătate dintre firmele din Beclean (un 

procent mult mai ridicat decât în mediul rural înregistrând pierderi). 

În fine, o altă statistică interesantă este cea a distribuţiei firmelor în funcţie de 

activitatea lor principală (conform codului CAEN). Astfel, se observă că peste 50% 

dintre firmele din mediul rural al Ţinutului Haiducilor activează în unul dintre 

următoarele şase sectoare: 

 22 firme (7.86%) au ca activitate principală “comerţul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” 

 15 firme (5.36%) au ca activitate principală “transporturile rutiere de mărfuri”; 

 18 firme (6.43%) au ca activitate principală “lucrările de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale”; 

 9 firme (3,21%) au ca activitate principală “comerţul cu ridicata al materialului 

lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare” 

 18 firme (6.43%) au ca activitate principală “comerţul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”; 

După cum se observă, principalele ramuri de activitate din oraş acoperă doar 

aproximativ 30% dintre firmele existente – ceea ce demonstrează o mult mai mare 

diversificare economică. Aceasta are loc şi pe fundalul unor procese de restructurare, 

care afectează în principal ramurile industriale tradiţionale – metalurgie şi industrie 

alimentară. 

 În fine, o ultimă statistică de interes este cea a evoluţiei profitului în 2010 faţă 

de 2008: 

 
Prelucrări ale datelor disponibile pe portalul http://www.firme.info/ 

După cum se observă, previziunile pentru viitor nu suntcele mai optimiste – 

mai mult de jumătate dintre firmele din zonă o duc mai rău decât în 2008, iar firmele 

reacţionează la această situaţie reducându-şi efectivele de angajaţi. Persistenţa crizei 

http://www.firme.info/
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va genera mult mai multe efecte negative, nefiind exclus ca, la sfârşitul lui 2011, 

majoritatea firmelor să treacă „pe minus”. 

Cap. V - COMUNITATEA 

 

În cele ce urmează vom prezenta câteva informaţii despre etnia şi confesiunea 

comunităţilor din Ţinutul Haiducilor.  

Astfel, după cum se observă şi din graficul următor, cu excepţia comunei 

Braniştea, în toate celelalte localităţi etnia română e majoritară (100% în Runcu 

Salvei). Minorităţi semnificative se găsesc, însă, în Uriu (25% etnici maghiari), Ciceu 

Mihăieşti (aproape 18% etnici rromi), Beclean (peste 15% etnici maghiari) şi Căşeiu 

(aproape 14% etnici rromi): 

 

 
Prelucrări utilizând date INSSE 

  

În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei pe confesiuni, se observă că ortodocşii 

sunt majoritari (cu excepţia Braniştea, unde majoritari sunt reformaţii); în ceea ce 

priveşte localităţile unde găsim minorităţi importante (peste 10% din populaţie), 

situaţia e următoarea: 

 minorităţi importante de populaţie reformată se regăsesc în Uriu şi Beclean,  

 minorităţi semnificative de neo-protestanţi se găsesc în Negrileşti, Căianu Mic, 

Beclean, Uriu, Zagra şi Chiuza,  
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Prelucrări utilizând date INSSE 

 

Servicii pentru populaţie şi infrastructură medico-socială 

Ca servicii şi infrastructuri medico-sociale, situaţia în ţinut se prezintă astfel: 

Localitate Medical Învăţământ Echipamente sportive 

 Spita

l 

Med

ic 

Dent

ist 

Pri

mar 

Gimnaz

ial 

Licea

l 

Teren 

de 

sport 

Sală de 

sport 

Piscină 

Beclean DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Braniştea NU DA NU DA DA NU NU DA NU 

Căianu Mic NU DA DA DA DA DA DA NU NU 

Chiuza NU DA NU DA DA NU DA NU NU 

Ciceu 

Giurgeşti 

NU DA DA DA DA NU DA NU NU 

Ciceu 

Mihăieşti 

NU NU NU DA DA NU DA NU NU 

Cuzdrioara NU DA DA DA DA NU DA DA NU 

Negrileşti NU DA NU DA DA NU DA DA NU 

Petru Rareş NU DA DA DA DA NU NU DA NU 

Runcu 

Salvei 

NU DA NU DA DA NU DA DA NU 

Spermezeu DA DA DA DA DA DA DA DA NU 

Târlişua NU DA DA DA DA DA NU DA NU 
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Uriu NU DA DA DA DA NU DA DA NU 

Zagra NU DA NU DA DA NU NU NU NU 

 Accesul la serviciile medicale poate fi analizat pe trei paliere: 

 accesul la servicii medicale de bază – este asigurat prin prezenţa în fiecare 

comună a unui medic de familie. De menţionat e faptul că în peste jumătate 

dinte comunele din Ţinutul Haiducilor există şi un medic stomatolog, iar în 

zona rurală a GAL-ului funcționează 7 farmacii; 

 accesul la servicii medicale complexe – este bine asigurat dacă ţinem cont de 

proximitatea geografică a spaţiilor urbane – Beclean, Dej, Bistriţa, Năsăud, 

Târgu-Lăpuş; 

 accesul la servicii specializate (atât investigaţii, cât şi tratamente de 

specialitate) este bine asigurat dacă luăm în considerare proximitatea 

geografică a municipiului Cluj-Napoca, unul dintre principalele centre 

medicale ale ţării. 

În unele comune există şi servicii sociale de tipul cămine de bătrâni (de 

exemplu în comunele Căianu Mic 

 

Accesul la servicii de educaţie poate fi analizat, de asemenea, pe trei paliere: 

 accesul la învăţământ primar şi gimnazial – în toate comunele din Ţinutul 

Haiducilor există o şcoală primară și învăţământ gimnazial pe plan local; 

 accesul la învăţământ liceal – este asigurat atât pe filieră teoretică, cât şi 

profesională, elevii putând alege atât din oferta locală (de exemplu, licee, 

colegii sau grupuri şcolare există şi în comunele Căianu Mic, Spermezeu sau 

Târlișua) sau din oferta bogată a spaţiilor urbane din apropiere – Beclean, Dej, 

Bistriţa, Năsăud, Târgu-Lăpuş şi, desigur, Cluj-Napoca; 

 accesul la învăţământ superior – deşi în zona propriu-zisă a GAL-ului nu 

există furnizori de servicii de învăţământ superior, accesul la educaţia terţiară 

este bine asigurat dacă ţinem cont de proximitatea geografică a municipiului 

Cluj-Napoca, al doilea centru de învăţământ superior din ţară şi de existenţa 

filialelor şi extensiilor universităţilor de stat şi private în municipiul Bistriţa. 

 

Accesul la servicii sportive şi de relaxare rămâne încă o problemă la nivelul 

Ţinutului Haiducilor. Astfel, deşi există aici o staţiune balneară (Băile Figa), care 

poate oferi atât terenuri de sport, cât şi piscine pentru înot şi relaxare, în majoritatea 

comunelor lipsesc spaţiile cu vocaţie de agrement. Situaţia se va îmbunătaţi în viitor o 

dată cu finalizarea implementării proiectelor finanţate în baza OG 7/2006. 

De asemenea, căminele culturale existente necesită lucrări de amenajări 

interioare şi dotări pentru a putea oferi serviciile culturale de care comunitatea locală 

are nevoie. 

 

Activităţi sociale şi instituţii locale  

Pe teritoriul GAL-ului funcţionează 14 primării şi au fost înfiinţate asociaţii de 

comune pentru implementarea de proiecte de interes comun (de exemplu, primăriile 

Spermezeu, Zagra şi Căianu Mic s-au asociat pentru a depune un proiect pe măsura 

322). 

 Cele mai multe ONG-uri funcţionează, desigur, în municipiul Beclean (din 

lista de mai jos se distinge numărul mare de fundaţii înfiinţate de culte religioase): 
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 Fundaţia AGAPE, Fundaţia ANCORA, Fundaţia APOLLO, Fundaţia 

BECLENUŢ, Fundaţia BETLEEM, Fundaţia CARINA, Fundaţia CRISTINE, 

Fundaţia DAPET, Fundaţia FRIESLAND, Fundaţia IZREEL, Fundaţia 

MIRACOL, Fundaţia OXANA, Fundaţia SALEZIANA, Fundaţia SF. 

ANDREI, Fundaţia SF. STEFAN, Fundaţia SIMBEC AS, Fundaţia STARK, 

Fundaţia TABITA, Fundaţia TIRAMISU, Fundaţia VALAHIA, Asociaţia 

Crescătorilor de Taurine Figa
25

 

 

În mediul rural, majoritatea ONG-urilor sunt asociaţii cu profil agricol: 

 asociaţii ale proprietarilor de pădure – ex. com. Chiuza ; 

 asociaţii ale crescătorilor de taurine – ex. com. Chiuza, Ciceu Giurgeşti, 

Braniştea, Spermezeu, Zagra, Căianu Mic, Uriu; 

 asociaţii ale crescătorilor de ovine şi caprine – ex. com. Runcu Salvei, 

Spermezeu 

În unele comune există şi asociaţii obşteşti – de exemplu în Ciceu Giurgeşti – 

asociaţia "Obştea Ciceului" sau Asociaţia Gospodarilor din comuna Braniştea. 

Unele comune se caracterizează printr-un capital social ridicat, vizibil în 

numărul mare de ONG-uri constituite pe plan local (exemple de bună practică fiind 

comunele Chiuza sau Braniştea) ; în altele, însă, spiritul asociativ este mult mai puţin 

dezvoltat. 

 

Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

 

Marea majoritate a proiectelor publice implementate deja / în curs de 

implementare în teritoriu s-au finanţat din surse locale sau din programe naţionale. 

Dintre programele naţionale cele mai accesate amintim:  

 Programul „Electrificare 2007-2009” HG 328/2007 (proiecte Braniştea, Chiuza) ;  

 Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte 

culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru 

reabilitarea, modernizarea , dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 

aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban (proiect 

Ciceu-Mihăieşti); 

 Program national de dezvoltare a infrastructurii bazei sportive din spatiul rural, 

conform O.G. 7/2006 (proiecte Ciceu-Mihăieşti, Chiuza); 

 HG 577 (proiecte Căianu Mic, Ciceu-Giurgeşti) etc. 

 De asemenea, pe site-ul Prefecturii Bistrița-Năsăud apare o listă cu proiectele 

în curs de implementare cu finanțare europeană : 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

proiectului 

Programul de 

finantare/Axa 

Valoarea totala 

a proiectului 

(mii lei) 

Numele 

beneficiarului 

POR 

                                                 
25

 Date furnizate de Primăria Beclean. 
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1 

Extindere parc 

balnear cu 

miniaqualand 

POR Axa 5 

DMI 5.2 
2.998,80 lei 

Consiliul local 

Beclean 

PNDR 

1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii locale 

PNDR masura 322 

Renovarea si dezvoltarea 

satelor 

10867,5 
Consiliul local al 

comunei Tarlisua 

2. 

Dezvoltare locala in 

comuna Runcu 

Salvei 

PNDR masura 322 

Renovarea si dezvoltarea 

satelor 

Axa 3 – calitatea vietii in 

zonele rurale si dezvoltarea 

economiei rurale 

10.867,50 

Consiliul local al 

comunei Runcu 

Salvei 

3. 

Alimentare cu apa, 

canalizare, statie de 

epurare in localitatea 

Perisor, modernizare 

drum comunal 

PNDR 

Masura 322 Renovarea si 

dezvoltarea satelor 

9.569,00 
Consiliul local al 

comunei Zagra 

4. 

Reabilitare drumuri 

forestiere in comuna 

Zagra 

FEADR Axa 1 

Masura 125/b 

Imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea si 

adaptarea silviculturii 

6.463,50 
Consiliul Local 

al comunei Zagra 

5. 

Reabilitare drumuri 

forestiere in comuna 

Tarlisua 

FEADR Axa 1 

Masura 125/b 

Imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea si 

adaptarea silviculturii 

6.234,90 
Consiliul local al 

comunei Tarlisua 

6. 

Centru local de 

informare turistica in 

comuna Uriu si 

proximitati; 

dezvoltare si 

marketing turistic 

PNDR 

Masura 313 – Incurajarea 

activitatilor turistice 

1.210,71 
Consiliul local al 

comunei Uriu 

7. 

Centru local de 

informare turistica in 

comuna Ciceu-

Mihaiesti si 

proximitati; 

dezvoltare si 

marketing turistic 

PNDR 

Masura 313 – Incurajarea 

activitatilor turistice 

1.212,12 

Consiliul local al 

comunei Ciceu-

Mihăiești 

8. 

Centru de informare 

si marketing turistic 

in comuna 

Spermezeu 

PNDR 

Masura 313 – Incurajarea 

activitatilor turistice 

396,39 

Consiliul local al 

comunei 

Spermezeu 
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În ceea ce priveşte proiectele private, marea majoritate sunt proiecte derulate 

prin FEADR, în principal pe zona de subvenţii sau sprijin pentru tinerii fermieri sau 

fermele de subzistenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II 

  

ANALIZA SWOT 
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PĂRŢILE III - IV 

  

PRIORITĂŢI ŞI MĂSURI 

PRIORITĂŢI     OBIECTIVE OPERAŢIONALE       MĂSURI PNDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

economică a 

teritoriului 

Sprijinirea înfiinţării şi 

dezvoltării afacerilor 

Măsura 123 -Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi 

forestiere 

Măsura 312 – Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

Măsura 313 - Încurajarea 

activităţilor turistice 

Măsura 112 - Instalarea tinerilor 

fermieri 

Măsura 121 - Modernizarea 

exploataţiilor agricole 

. 

Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor 

de producători 

Creşterea atractivităţii 

zonelor turistice 

Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii 

rurale 

Coeziune 

socială a 

teritoriului 

Revigorare tradiţii şi 

meşteşuguri locale 

Regenerare urbană şi 

rurală 

Eliminare 

riscuri de 

mediu 

Prevenirea 

inundaţiilor 

Împăduriri 

. 

. 

Sprijin 

administrativ 

Participarea Grupului 

de Acţiune Locală la 

proiecte de cooperare 

Funcţionarea 

Grupului de Acţiune 

Locală 

Măsura 421 - Implementarea 

proiectelor de cooperare 

Măsura 431.2 - Funcţionarea 

Grupurilor de Acţiune Locală, 

dobândirea de competenţe 

si animarea teritoriului 
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Priorităţi 
Obiective 

operaţionale 
Măsuri PDL GAL Măsuri corespondente PNDR 

Prioritatea 

1: 

Dezvoltarea 

economică a 

teritoriului 

 

Sprijinirea 

înfiinţării şi 

dezvoltării 

afacerilor 

1.1. Sprijinirea industriilor 

care prelucrează şi adaugă 

valoare resurselor locale 

 Măsura 312 – Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

 Măsura 123 -Creşterea 

valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere 

1.2. Sprijinirea turismului 

sustenabil 
 Măsura 313 - Încurajarea 

activităţilor turistice 

1.3. Sprijinirea fermelor 

private 

 Măsura 112 - Instalarea 

tinerilor fermieri 

 Măsura 121 - Modernizarea 

exploataţiilor agricole 

 . 

 Măsura 142 - Înfiinţarea 

grupurilor de producători 

Creşterea 

atractivităţii 

zonelor turistice 

1.4. Modernizare drumuri 

de acces către zone 

turistice şi lucrări conexe 

 Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale 

Prioritatea 

2: 

Păstrarea 

identităţii 

locale a 

teritoriului 

Revigorarea 

tradiţiilor şi 

meşteşugurilor 

locale 

2.1. Dezvoltarea şi 

marketingul activităţilor 

meşteşugăreşti, de 

artizanat şi a altor 

activităţi tradiţionale non-

agricole cu specific local  

 Măsura 312 – Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

Regenerare 

urbană şi locală 

2.2. Reabilitare spaţii 

culturale şi monumente 

istorice 
 Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale 

2.3. Amenajare de parcuri, 

spaţii verzi şi locuri de 

joacă 

Prioritatea 

3: 

Eliminare 

riscuri de 

mediu 

Prevenirea 

inundaţiilor 

3.1. Lucrări de amenajare, 

îndiguire şi decolmatare a 

cursurilor de apă 

. . 
 . 

 . 

Prioritatea Participarea 4.1. Acţiuni de cooperare  Măsura 421 - Implementarea 
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4: Sprijin 

administrativ 

Grupului de 

Acţiune Locală 

la proiecte de 

cooperare 

proiectelor de cooperare 

Funcţionarea 

Grupului de 

Acţiune Locală 

4.2. Funcţionare GAL 

Ţinutul Haiducilor 

 

 Măsura 431.2 - Funcţionarea 

Grupurilor de Acţiune Locală, 

dobândirea de competenţe si 

animarea teritoriului 

 

Aceste priorităţi şi obiectivele operaţionale au fost deduse în urma procesului 

de consultare publică. Astfel, pe baza inputurilor primite din teritoriu, atât în etapa de 

identificare de proiecte prioritare la nivel de comună, cât şi în cea de scorare a 

priorităţilor Ţinutului Haiducilor, au fost dezvoltate trei scenarii diferite, care au fost 

supuse spre analiză GAL-ului. După dezbaterea lor, s-a optat pentru scenariul 3, cu 

amendamente. 

Pentru fiecare dintre obiectivele operaţionale din acest scenariu, s-au 

identificat măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 

adecvate, ca şi cadru pentru finanţare. 

 

 

 

PRIORITĂŢI ORIZONTALE 

 

În conformitate cu metoda Leader, aşa cum este asa cum este definita de art. 

61 al Regulamentului 1698/2005, Strategia de Dezvoltare a Ţinutului Haiducilor va 

avea următoarele priorităţi orizontale: 

 

 Inovarea 

Toate măsurile cuprinse în cadrul strategiei vor sprijini abordările noi şi inovative, 

astfel: 

o Proiectele care vor putea demonstra caracterul inovativ al soluţiei propuse 

pentru rezolvarea durabilă şi satisfăcătoare a nevoilor comunităţii vor beneficia, 

conform criteriilor de selectie locala, de punctaj suplimentar la evaluare. 

Inovarea poate avea în vedere: 

 Inovarea de proces - introducerea unor noi tehnologii (de exemplu 

pentru proiecte finanţate prin Măsura 1.1. „Sprijinirea industriilor 

care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale”); 

 Inovarea de produs - dezvoltarea de noi produse (de exemplu în 

cazul proiectelor finanţate prin Măsura 1.2. „Sprijinirea turismului 

sustenabil”, există interes pentru conturarea de noi trasee turistice 

sau oferirea de noi servicii turiştilor); 

 Inovarea organizaţională - dezvoltarea unor noi proceduri interne 

de lucru şi a unor noi metode de management – (de exemplu în 

cazul proiectelor finanţate prin Măsura 1.3. „Sprijinirea fermelor 

private” – componenta „Înfiinţarea grupurilor de producători”); 

 Inovarea de marketing – dezvoltarea unor noi metode de 

promovare a produselor zonei, către noi pieţe (de exemplu, în 

cadrul produselor finanţate prin Măsura 2.1. „Dezvoltarea şi 
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marketingul activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 

activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local”). 

 

 Parteneriatul 

Parteneriatul este promovat în cadrul strategiei prin următoarele tipuri de elemente: 

o Menţionarea ca beneficiari eligibili structurilor asociative – de exemplu, 

asociaţii de dezvoltare intercomunitare pentru Măsura 3.1 „Lucrări de 

amenajare, îndiguire şi decolmatare a cursurilor de apă”, ONG-uri pentru 

Măsura 2.3. Amenajare de parcuri, spaţii verzi, locuri de joacă şi terenuri de 

sport ; 

o Finanţarea înfiinţării grupurilor de producători prin măsura 1.3 „Sprijinirea 

fermelor private”. 

Astfel, structurile asociative sunt beneficiari eligibili pentru 8 din cele 9 măsuri 

ale strategiei (peste 85%). 

De asemenea, pentru toate măsurile strategiei, proiectele care vor demonstra că 

în categoria beneficiarilor lor finali se află şi grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate vor beneficia, conform criteriilor de selectie locala, de punctaj 

suplimentar la evaluare. 

 

 

 

 

 Dezvoltarea voluntariatului şi a participării civice 

Toate măsurile de investiţii în amenajări, construcţii, modernizări, reabilitări, care se 

adresează sectorului public, vor stimula dezvoltarea voluntariatului şi a participării 

civice prin următoarele elemente: 

o Proiectele care vor acoperi cel puţin 50% din costurile de manoperă prin 

implicarea voluntară a cetăţenilor localităţii vor beneficia, conform criteriilor de 

selectie locala, de punctaj suplimentar la evaluare (de exemplu – în cazul 

amenajării unui parc sau a unui teren de joacă, se vor putea cumpăra doar 

dotările/închiria utilajele, urmând ca o parte din munca efectivă de amenajare, 

care nu presupune calificare prealabilă, să fie realizată de către cetăţenii 

comunei). 

 

 Orientarea spre tineri 

Toate măsurile cuprinse în cadrul strategiei vor sprijini orientarea spre tineri, astfel: 

o Proiectele care nu vor demonstra că în categoria beneficiarilor locali se află cel 

puţin 30% tineri sub 40 de ani nu vor fi considerate relevante, fiind respinse în 

procesul de evaluare. 

 

 Dezvoltarea durabilă 

Toate măsurile cuprinse în cadrul strategiei vor sprijini implementarea principiilor 

dezvoltării durabile astfel: 

o Proiectele care vor demonstra impactul pozitiv simultan asupra mediului 

economic, a mediului social şi a mediului natural înconjurător vor beneficia, 

conform criteriilor de selectie locala, de punctaj suplimentar la evaluare; 

o Contribuţiile publice finanţează în mod direct, în proporţie de peste 25%, acţiuni 

pentru protecţia mediului, astfel: 
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Măsura 
% din valoarea 

finanţării FEADR 

2.3. Amenajare de parcuri, spaţii verzi şi locuri de joacă 
  

17,54% 

3.1. Lucrări de amenajare, îndiguire şi decolmatare a 

cursurilor de apă 
21.56% 

3.2. Plantare terenuri degradate, nefolosite sau în coastă 

cu specii de interes apicol sau răşinoase 

  

0,0% 

Total 
  

39,1 

   

 

Modalitatea de calcul a procentelor de finanţare publică şi co-finanţare privată 

stabilite pentru toate măsurile incluse în PDL 
In metodologia de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala am precizat 

faptul ca strategia de interventie a fost elaborata „pe baza inputurilor primite din 

teritoriu, atât în etapa de identificare de proiecte prioritare la nivel de comună, cât şi 

în cea de scorare a priorităţilor”.  

Aceasta precizare subliniaza doua aspecte semnificative: 

1. Masurile strategiei au fost in asa fel gandite incat sa aiba la baza proiecte pentru 

care potentialii beneficiari pot mobiliza capacitate de co-finantare; 

2. Dat fiind volumul limitat al fondurilor ce pot fi alocate prin programul Leader, s-a 

optat pentru o canalizare a masurilor strategiei in directia finantarii prioritatilor 

reale ale comunitatilor din GAL, asa cum au fost ele identificate direct de catre 

locuitori. 

In acest context, desi Grupurile de Actiune Locala pot, intr-adevar, accesa 

toate masurile din Regulament, la nivelul teritoriului cetatenii si-au manifestat dorinta 

de a focaliza asistenta pe anumite tipuri de interventii considerate prioritare si pe 

anumite tipuri de actiuni eligibile, pentru care s-au putut identifica proiecte 

sustenabile.  

Cu alte cuvinte, precizarea din Ghid are in vedere, in opinia noastra, o optiune 

si nu o obligativitate de a accesa toate masurile din Regulament (care ar duce la 

risipirea asistentei financiare in proiecte de mici dimensiuni si cu impact redus). 

Pentru ca, pana la urma, asa cum il intelegem noi, orice demers strategic vizeaza exact 

alegerea, intr-un context dat de optiuni (masurile finantare prin Regulament) si a unui 

volum limitat de resurse (bugetul maxim ce poate fi alocat unui GAL), a prioritatilor 

care pot contribui la o dezvoltare maximala. 

In sprijinul acestei interpretari, facem referire si la precizarile din Ghidul 

pentru aplicarea axei Leader din PNDR 2007-2013 finantat de FEADR: 

„O strategie de dezvoltare locala integrata trebuie sa se bazeze pe cel putin 

urmatoarele elemente (art. 61 de la (a) la (d) si (g) din Regulamentul Consiliului): 

- strategii de dezvoltare locala pentru teritorii sub-regionale rurale bine identificate 

- parteneriate public private locale ( denumite în continuare grupuri de actiune locala); 

- abordare de „jos în sus” cu putere decizionala pentru grupurile de actiune locala în 

ceea ce priveste elaborarea si implementarea strategiilor locale; 

- model multi-sectorial si implementarea strategiei pe baza interactiunii dintre actori si 

proiecte din diferite sectoare ale economiei locale; 
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- conectarea parteneriatelor locale.” 

(pag. 14 – „Ghid pentru aplicarea axei Leader din PNDR 2007-2013 finantat de 

FEADR” - www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/ghid_implementare_Leader.pdf) 

  

„În plus, GAL -urile stabilesc criteriile de selectie a proiectelor, „criterii de 

selectie locala” în acord cu prioritatile specifice ale strategiilor de dezvoltare locala; 

întrucât toate criteriile de selectie pentru actiunile finanatate trebuies aprobate de catre 

Autoritatea de Management/Agentia de Plata dupa consultarea Comitetului de 

Monitorizare, se recomanda includerea acestor criterii locale de selectie în strategiile 

de dezvoltare locala; în acest caz, criteriile locale de selectie vor fi aprobate în 

procedura de selectie a grupurilor de actiune locala.” 

(pag. 8 – „Ghid pentru aplicarea axei Leader din PNDR 2007-2013 finantat de 

FEADR” -www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/ghid_implementare_Leader.pdf) 

 In aceste conditii, in raport cu metoda de calcul a procentelor de finantare 

publica si co-finantare privata, masurile propuse in strategia GAL-ului Tinutul 

Haiducilor se pot grupa in doua categorii: 

 

A. Masuri din PDL care regrupeaza o singura categorie de proiecte eligibile, ce se 

regaseste in scopul unei singure masuri din Regulamentul 1698/2005 

In aceasta categorie se regasesc urmatoarele masuri ale strategiei GAL Tinutul 

Haiducilor: 

 

Priorităţi 
Obiective 

operaţionale 

Măsuri PDL 

GAL 

Măsuri corespondente 

PNDR 

Prioritatea 

1: 
Dezvoltarea 

economică a 

teritoriului 

Sprijinirea 

înfiinţării şi 

dezvoltării 

afacerilor 

1.2. Sprijinirea 

turismului 

sustenabil 

Măsura 313 - Încurajarea 

activităţilor turistice 

Creşterea 

atractivităţii 

zonelor turistice 

1.4. Modernizare 

drumuri de acces 

către zone 

turistice şi lucrări 

conexe 

Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii 

rurale 

Prioritatea 

2: 
Păstrarea 

identităţii 

locale a 

teritoriului 

Revigorarea 

tradiţiilor şi 

meşteşugurilor 

locale 

2.1. Dezvoltarea şi 

marketingul 

activităţilor 

meşteşugăreşti, de 

artizanat şi a altor 

activităţi 

tradiţionale non-

agricole cu 

specific local 

 

Măsura 312 – Sprijin 

pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

 

Regenerare urbană 

şi locală 

2.2. Reabilitare 

spaţii culturale şi 

monumente 

Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/ghid_implementare_Leader.pdf
http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/ghid_implementare_Leader.pdf
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Priorităţi 
Obiective 

operaţionale 

Măsuri PDL 

GAL 

Măsuri corespondente 

PNDR 

istorice bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii 

rurale 

2.3. Amenajare de 

parcuri, spaţii 

verzi, locuri de 

joacă şi terenuri 

de sport 

Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii 

rurale 

Prioritatea 

3: 
Eliminare 

riscuri de 

mediu 

Prevenirea 

inundaţiilor 

3.1. Lucrări de 

amenajare, 

îndiguire şi 

decolmatare a 

cursurilor de apă 

Măsura 322 - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii 

rurale 

Prioritatea 

4: 
Sprijin 

administrativ 

Participarea 

Grupului de 

actiune locala la 

proiecte de 

cooperare 

4.1. Actiuni de 

cooperare 

Măsura 421 – 

Implementarea proiectelor 

de cooperare 

Prevenirea 

inundaţiilor 

4.2. Functionarea 

GAL Tinutul 

Haiducilor 

Măsura 431.2. – 

Functionarea Grupurilor de 

actiune locala, dobandirea 

de competente si animarea 

teritoriului. 

 

In cazul acestor masuri, procentele de finantare publica si co-finantare privata 

respecta intocmai procentele din masura PNDR aferenta – de exemplu, masura 4.1. 

Actiuni de cooperare, care prevede aceleasi procente (100% finantare publica, 0% co-

finantare privata) ca si cele prevazute in Masura 421 din PNDR. 

Exista, intr-adevar, si situatii in care, in masura PNDR aferenta, intensitatea 

ajutorului prevazut variaza in functie de categoria de beneficiar sau de tipul 

proiectului. In aceasta etapa, in faza de elaborare a masurilor strategiei PDL am tinut 

seama exact de cele afirmate in contextul general: 

 de  tipul de proiecte pentru care stakeholderii de la nivelul comunitatilor 

locale au afirmat ca pot mobiliza cofinantare 

 de prioritatile mentionate de catre cetatenii comunelor si orasului Beclean. 

Asa se face, de exemplu, ca, pentru masura 1.2. „Sprijinirea turismului 

sustenabil”, suma de 200.000 Euro (aferenta unui singur proiect de finantare) a fost 

focalizata catre comune si asociatii de dezvoltare inter-comunitara. Acesti potentiali 

beneficiari dispun atat de capacitatea de a mobiliza resursele necesare pentru a sustine 

implementarea proiectului, cat si de proiecte considerate prioritare la nivelul 

comunitatilor din care fac parte. 
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Astfel delimitata sfera de interventie a masurii din Strategia GAL, procentul de 

finantare publica (respectiv cofinantare privata) s-a stabilit in conformitate cu 

prevederile de finantare ale masurii 313 din PNDR – unde se specifica faptul ca, 

pentru aceasta categorie de beneficiari, intensitatea ajutorului public poate ajunge 

pana la 100% (pag. 17 din Ghidul de finantare al Masurii 313). 

O logica similara a fost aplicata pentru toate celelalte masuri din PDL unde am 

intampinat situatii de acest tip. 

 

B. Masuri din PDL care regrupeaza mai multe categorii de proiecte eligibile, ce 

se regasesc in scopul mai multor masuri din Regulamentul 1698/2005 

In aceasta categorie se regasesc urmatoarele masuri ale strategiei GAL Tinutul 

Haiducilor: 

Priorităţi 
Obiective 

operaţionale 
Măsuri PDL GAL 

Măsuri corespondente 

PNDR 

Prioritatea 1: 
Dezvoltarea 

economică a 

teritoriului 

Sprijinirea 

înfiinţării şi 

dezvoltării 

afacerilor 

1.1. Sprijinirea 

industriilor care 

prelucrează şi adaugă 

valoare resurselor 

locale 

Măsura 312 – Sprijin 

pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

Măsura 123 -Creşterea 

valorii adăugate a 

produselor agricole şi 

forestiere 

1.3. Sprijinirea 

fermelor private 

Măsura 112 - Instalarea 

tinerilor fermieri 

Măsura 121 - 

Modernizarea 

exploataţiilor agricole 

Măsura 141 - Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

Măsura 142 - Înfiinţarea 

grupurilor de producători 

Prioritatea 3: 
Eliminare 

riscuri de 

mediu 

Împăduriri 

3.2. Plantare terenuri 

degradate, nefolosite 

sau în coastă cu 

specii de interes 

apicol sau răşinoase 

Măsura 221 - Prima 

împădurire a terenurilor 

agricole 

Măsura 223 - Prima 

împădurire a terenurilor 

neagricole 

 

In acest caz, procentele de finantare publica si co-finantare privata s-au stabilit 

distinct, pentru fiecare dintre categoriile de proiecte, tinand cont de prevederile 

masurii PNDR corespondente. 

Atasam, de exemplu, tabelul cu aceste procente pentru măsura „Sprijinirea 

industriilor care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale”: 
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Tip 

intervenţie 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu       

(pe 

proiect) 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţi

a FEADR 

/ măsură 

Contribuţi

a publică 

naţională  

Contribuţi

a privată  

A 

Măsura 123 

PNDR 

 

1 

 

 

160.200 

 Euro 

 

160.200 

Euro 

80% 

 

64.080 

Euro  

20%  

 

16.020 

Euro 

 

 

80.100 

 Euro 

B 

Măsura 312 

PNDR 

 

 

3 

 

 

101.731 

Euro 

 

 

305.195 

Euro 

80% 

 

170.908 

Euro  

20% 

 

42.727 

Euro 

 

 

91.560  

Euro 

Pentru fiecare dintre aceste categorii in parte, am aplicat logica de la punctul A) de 

mai sus – astfel, in cazul interventiilor de tip 312, tinand cont de capacitatea 

beneficiarilor potentiali de a mobiliza cofinantare si de prioritatile exprimate in etapa 

de animare a teritoriului, am focalizat masura catre sustinerea a 3 proiecte depuse de 

micro-intreprinderi, estimate la o valoare de  305.195 Euro (respectand procentele de 

70% finantare publica – adica  213.635 Euro ,  si  30% cofinantare privata adica  

91.560  Euro).  

 

Capacitatea de cofinantare:   
a. Din analiza economica se poate constata ca pe teritoriul GAL in mediul 

rural, 47% dintre firme au inregistrat profit in 2010; situatia este similara si in orasul 

Beclean: 41% au inregistrat profit, ceea ce reprezinta premisele existentei cofinantarii 

in mediul privat. 

b. Din bilantul politicilor intreprinse in teritoriu constatam ca, in mediul rural, 

exista deja experiente pozitive in derularea de activitati sociale si implementarea de 

proiecte finantate din fonduri publice, deci si capacitate de mobilizare a cofinantarilor 

c. Capacitatea de mobilizare a cofinantarii, aceasta rezulta si din structurile de 

parteneriat constituite pentru implementarea Strategiei. Acesti parteneri, in cadrul 

diferitelor etape ale animarii teritoriului, au propus si sustinut includerea in Strategie a 

proiectelor locale pentru care se poate mobiliza cofinantarea locala, lista prezentata la 

finalul acestui document; 

d. Precizam ca valoarea totala a cofinantarii necesar a fi mobilizata pentru 

implementarea Strategiei GAL in perioada proiectului de 620.070 euro, raportata la 

teritoriul GAL este suportabila, negenerand probleme de cofinantare; dimpotriva, asa 

cum se poate constata din lista ideilor de proiecte avansate, exista un numar mult mai 

mare de solicitari dintre care Comitetul de Selectie va trebui  sa decida si in raport cu 

valoarea cofinantarii puse la dispozitie de catre solicitanti. 

 Indicatori de monitorizare 

 Indicatorii de monitorizare au fost preluaţi din Fişele de măsuri ale PNDR, cu 

următoarele precizări: 

 Unele ţinte nu pot fi definite la acest nivel fără a le transforma, indirect, în 

criterii de selecţie a proiectelor – de exemplu, prin măsura “Sprijinirea 

industriilor care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale” ne propunem 

să finanţăm un proiect aferent măsurii 123 din PNDR. Ori, în indicatorii de 

monitorizare se solicită detalierea rezultatelor la un nivel imposibil de prezis 

 fără a specifica, din start, ce proiect trebuie acceptat pentru a atinge indicatorii: 
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Tipul de 

indicator 
Indicator Ţinte 

Realizare 

Numărul total al întreprinderilor sprijinite, împărţite în 

funcţie de: 

1 

• dimensiunea acestora: micro-întreprinderi, IMM, altele 

• tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 

alimentară) 

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

Nu 

putem 

estima în 

această 

fază 

Volumul total al investiţiilor (euro), împărţite în funcţie de: 400.000 

Euro 

• dimensiunea acestora: micro-întreprinderi, IMM, altele 

• tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 

alimentară) 

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

Nu 

putem 

estima în 

această 

fază 

  

 Desigur, asemenea anticipări se pot realiza la nivel de PNDR, deoarece acolo 

se agregă date la nivel naţional şi orice precizare de tip „ţintă” nu vizează un proiect 

anume ci poate fi atinsă prin n combinaţii de proiecte finanţate. La nivel de GAL, 

însă, unde în majoritatea cazurilor, banii ajung pentru finanţarea unuia sau maxim 

câteva proiecte, stabilirea ţintei devine a self-fullfiling prophecy. 

 

 Majoritatea indicatorilor de impact menţionaţi în Fişele PNDR nu se 

calculează în mod curent şi la nivel local (şi cu atât mai puţin la nivelul unui 

GAL având în componenţă localităţi din două judeţe diferite – ex. creşterea 

economică, din care creşterea economică survenită ca urmare a intervenţiilor 

prin măsura ... Deşi suntem conştienţi că impactul asistenţei financiare ar 

trebui cuantificat, considerăm că e preferabil să nu includem indicatori 

irelevanţi pentru monitorizarea efectivă, care nu vor putea fi calculaţi fără 

studii specializate şi finantări dedicate în acest sens. Ca atare, atunci când ne-

am lovit de această problemă, am preferat să vorbim mai degrabă de creşterea 

valorii adăugate brute prin investiţiile realizate decât de creştere economică la 

nivelul teritoriului. 
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FIŞA DE MĂSURĂ –Revizia 2 

Măsura 1.1. Sprijinirea industriilor care prelucrează şi adaugă valoare 

resurselor locale 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării afacerilor”. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii: 

 intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 123 din PNDR – 

“Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

 intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 312 din PNDR – 

“Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”: investiţii în 

activităţi non-agricole productive şi servicii pentru populaţia rurală.  

 

Beneficiari : 

 Beneficiarii corespund celor definiţi ca fiind eligibili pentru fiecare dintre cele 

două tipuri de intervenţii: 

 pentru intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 123 din PNDR – “Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, beneficiarii eligibili sunt: 

o Persoane fizice autorizate; 

o Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii; 

o Cooperative agricole de procesare a produselor agricole 

o Societăţi cooperative de valorificare 

o Asociaţii familiale 

o Grupuri de producători, care au ca scop comercializarea în comun a 

produselor agricole şi silvice şi aparţin următoarelor forme juridice :  

 societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/1990 

 cooperative agricole de procesare a produselor agricole, 

constituite conform Legii nr. 566/2004. 

 pentru intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 312 din PNDR – “Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, beneficiarii eligibili sunt micro-

întreprinderi şi persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se 

vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze 

cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca 

microîntreprinderi 

Precizare: 

 atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi 

condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în 

Ghidul de finanţare al măsurii 123 din PNDR – pentru intervenţii de tip A şi în Ghidul 

de finanţare al măsurii 312 din PNDR – pentru intervenţii de tip B. 

 Solicitanti ce detin ferme de semi-subzistenta vor avea prioritate 

 Solicitantii care includ in proiect o actiune de mediu vor avea prioritate 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  
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 Pentru intervenţii tip A, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de  

80100  Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi vorba 

de un singur beneficiar pentru acest tip de intervenţii. 

 Pentru intervenţii de tip B, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este 

de  213.635  Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, estimăm trei 

beneficiari pentru acest tip de intervenţii. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 În cadrul intervenţiilor de tip A, sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: 

Investiţii corporale (acţiuni materiale) eligibile: 

Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, 

inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, 

precum şi branşamente şi racordări necesare proiectelor; 

Construcţii noi şi/sau modernizări a spaţiilor pentru depozitarea produselor, inclusiv 

depozite frigorifice en-gros; 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, 

aparate (inclusiv costuri de instalare); 

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, 

semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare 

şi de marketing; 

Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 

sau memoriul justificativ. 

Investiţii acorporale (acţiuni imateriale) eligibile: 

Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru 

pregătirea implementării proiectului; 

Costurile generale ale proiectului cf. art. 55 din Regulamentul (CE) 1974/2006, cum 

ar fi: taxe pentru arhiecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectului - 

maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi 

construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea  

construcţiilor); 

achiziţionarea de software identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ;  

 

În cadrul intervenţiilor de tip B, sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: 

Investiţii corporale (acţiuni materiale) eligibile: 

 construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv pentru 

efectuarea activităţii vizate de proiect, precum şi construcţia de clădiri pentru 

marketingul produselor proprii;  

 dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a 

acestora; 

 achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje -  cheltuială eligibilă, 

atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate 
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propuse prin proiect, iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de 

Fezabilitate/ Memoriu justificativ. 

Investiţii acorporale (acţiuni imateriale) eligibile: 

 software, patente, licenţe etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora; 

 costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţă, Studii de Fezabilitate/ Memorii justificative, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, în limita a 10% din 

totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor care prevăd lucrări de construcţii, şi 

5% pentru  proiectele care nu prevăd construcţii. 

 

Finanţare : 

Pentru intervenţii de tip A, ajutorul public (FEADR + contribuţie publică 

naţională) poate ajunge până la max. 50% din cheltuielile eligibile. 

Pentru intervenţii de tip B, ajutorul public (FEADR + contribuţie publică 

naţională) poate ajunge până la max. 70% din cheltuielile eligibile, fără a depăşi 

următoarele plafoane: 

 50.000 Euro / proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate şi pentru 

cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică 

autorizată, întreprindere familială, precum şi persoanele fizice care declară că se 

vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; 

 100.000 Euro / proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea 

în sectorul transportului rutier; 

 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi şi pentru întreprindere 

individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative 

de consum de gradul I, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor 

autoriza ca întreprindere individuală. 

 

Tip 

intervenţie 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu       

(pe proiect) 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR / 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

A 

Măsura 123 

PNDR 

 

1 

 

160.200 

 Euro 

 

160.200 

Euro 

80% 

64.080 

Euro  

20%  

16.020 

Euro 

 

80.100 

 Euro 

B 

Măsura 312 

PNDR 

 

 

3 

 

101.731 

Euro 

 

305.195 

Euro 

80% 

170.908 

Euro  

20% 

42.727 

Euro 

      91.560  

Euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare (123 

sau 312). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

Pentru componenta A: 

Tipul de 
indicator 

Indicator Ţinte 

Realizare Numărul total al întreprinderilor sprijinite, împărţite în  
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funcţie de: 1 

• dimensiunea acestora: micro-întreprinderi, IMM, altele 
• tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 
alimentară) 
• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

Nu 
putem 

estima în 
această 

fază 
Volumul total al investiţiilor (euro), împărţite în funcţie de: 160.200 

Euro 

• dimensiunea acestora: micro-întreprinderi, IMM, altele 

• tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 

alimentară) 

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare) 

Nu 
putem 

estima în 
această 

fază 

Rezultat 

Numărul de întreprinderi care introduc produse noi şi/sau 
tehnici 
noi, împărţite în functie de: 

 
1 

• reorganizarea producţiei din care: 
pentru produsele agricole 
                -  produse noi / tehnologii noi 
pentru produsele forestiere 
               -     produse noi / tehnologii noi 

• tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 

alimentară) 

Nu 
putem 

estima în 
această 

fază 

Impact • Creşterea VAB (mii Euro) împărţită în funcţie de: 
 tipul de sector (agricultură, silvicultură şi industrie 
alimentară) 

 

Pentru componenta B: 

Tipul de 

indicator 
Indicator Ţinte 

Realizare 

Numărul total de microîntreprinderi sprijinite, Împărţite în 

funcţie de: 

 

 

3 

• statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice) 

• categoria de vârstă (<25 ani, ≥25) 

• gen 

• tipul micro-întreprinderii (nou înfiinţată sau existentă - 

dezvoltarea    

  micro-întreprinderilor) 

Împărţit în funcţie de tipul investiţiei: 

•  investiţii în activităţi non-agricole productive 

• servicii pentru populaţia rurală prestate de către micro-

întreprinderi 

• investiţii în producerea de energie regenerabilă 

Nu putem 

estima în 

această fază 

Volumul total al investiţiei 305.195 Euro 

Rezultat 
Numărul brut de locuri de muncă create Minim  

4 

Impact 
Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în investiţiile 

sprijinite (mii Euro) 
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FIŞA DE MĂSURĂ –Revizuita 2 

Măsura 1.2. Sprijinirea turismului sustenabil 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării afacerilor”. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii, eligibile în cadrul Măsurii 

313 – „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul PNDR: 

 a) Investiţii în infrastructura de primire turistica 

 b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

 c) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice, etc: 

 d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; 

 

Beneficiari : 

 Se vor finanta proiecte in conformitate cu conditiile de elgibilitate stabilite 

in Ghidul de finantare al  masurii 313 PNDR  

 

 Solicitanti ce detin ferme de semi-subzistenta vor avea prioritate 

 Solicitantii care includ in proiect o actiune de mediu vor avea prioritate 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

 Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de  

269.174 Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi 

vorba  minim 3 beneficiari  

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 Toate tipurile de investiţii corporale şi acorporale prevăzute ca eligibile în 

măsura 313.   

Finanţare : 

  

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzut

e 

Cost total mediu   

(pe proiect) 

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Minim 1 

 

 

99.191. 

 Euro 

 

99.191 

Euro 

80% 

79.352,8  

Euro  

20%  

 

19.838,2  

Euro 

0 Euro 

2 

 

99.980  

Euro 

 

199.980 

 

135.986,4 

 

33.996,6 

 

29.997 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare 

(313). 
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La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 

Tipul de 
indicator 

Indicator Ţinte 

Realizare 

Numărul de noi activităţi turistice sprijinite, 

împărţite după tipul de acţiune: 

 

3 

 infrastructura recreaţională 

 infrastructura la scară mică precum centrele 

de informare turistică, amenajare 

marcaje/trasee turistice 

 dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de 

turism rural 

Nu putem estima 

în această fază 

Volumul total al investiţiilor, împărţite după tipul 

de acţiune 

 

 

299.171 

 Euro 

 infrastructura recreaţională 

 infrastructura la scară mică precum centrele 

de informare turistică, amenajare 

marcaje/trasee turistice 

 dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism 

rural 

Nu putem estima 

în această fază 

Rezultat 

Numărul suplimentar de vizite turistice, împărţite 

pe: 

 număr de înnoptări / număr de turişti pe zi 

Nu putem estima 

în această fază 

Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe 

categorie de gen şi vârstă 

Minim  

2 

Impact 
Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mii. Euro) 
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FIŞA DE MĂSURĂ –Revizia 2 

Măsura 1.3. Sprijinirea fermelor private 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării afacerilor”. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii: 

 intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – 

“Instalarea tinerilor fermieri”: 

o activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate 

şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6-40 UDE, 

care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie 

primă) pentru consum uman şi hrana animalelor, prin instalarea unui 

tânăr fermier pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de 

exploataţie 

 intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 121 din PNDR – 

“Modernizarea exploataţiilor agricole” – investiţii în: 

o sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti 

fructiferi, căpşunării; (iii) culturi de câmp; (iv) pepiniere şi plantaţiile 

de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei 

plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă; (v) culturi de specii 

forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, 

în scopul producerii de energie regenerabilă. 

o sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte; (ii) porcine, 

din care: pentru reproductie si la ingrasat (iii) ovine şi caprine; (iv) 

păsări; 

 intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR – 

“Înfiinţarea grupurilor de producători” – pentru grupurile de producători care 

activează în sectoarele: 

o Sectorul agricol: 

 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, 

culturi rădăcinoase câmp); 

 horticultură ( flori, plante ornamentale); 

 viticultură (viţă de vie pentru vin); 

 creşterea animalelor pentru lapte; 

 creşterea animalelor (excluzând laptele); 

 granivore (porci şi păsări); 

 mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale 

şi creşterea animalelor). 

o Sectorul forestier: 

 produse lemnoase şi produse nelemnoase. 

Beneficiari : 

 Beneficiarii corespund celor definiţi ca fiind eligibili pentru fiecare dintre cele 

doua  tipuri de intervenţii: 

 Solicitanti ce detin ferme de semi-subzistenta vor avea prioritate 



 
 

   

 

  
 

103 

 Solicitantii care includ in proiect o actiune de mediu vor avea prioritatepentru 

intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor 

fermieri”: 

o fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii 

Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică, în 

principal, activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1; 

 este situată pe teritoriul GAL-ului Ţinutul Haiducilor;  

 este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol 

o Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin 

nerambursabil prin Măsura 112, sunt:  

 Persoana fizică – va fi acceptată ca potenţial beneficiar dacă se 

angajează să se autorizeze ca persoană fizică autorizată în 

termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării 

privind selectarea Cererii de finanţare.  

 Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

 ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi 

individuale; asociat şi administrator unic al unei 

Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în 

baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 pentru  intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 121 din PNDR – “Modernizarea 

exploataţiilor agricole”: 

 fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau 

juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate 

principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată 

pe teritoriul GAL-ului Ţinutul Haiducilor, are o dimensiune 

egală sau mai mare de 2 şi care este înregistrată în Registrul 

fermelor/ Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin 

prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de 

activitate domeniul agricol, conform Certificatului de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, 

respectiv codul CAEN 01xx. Ei pot fi organizaţi ca Persoane 

fizice (dacă se angajează să se autorizeze ca persoană fizică 

autorizată în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării privind selectarea Cererii de finanţare), PFA, 

întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, SNC, SCS, 

SA, SRL, SCA, SRL, societate agricolă, societate cooperativă 

agricolă, grup de producători, cooperativă agricolă.   

 pentru intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea 

grupurilor de producători”: 

o grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 

ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013. 
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Precizare: atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de 

eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt 

ele definite în Ghidurile de finanţare ale măsurilor respective din PNDR. 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

 Pentru intervenţii tip A, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă în 

cadrul acestei măsuri este de  360.00 Euro. Ţinând cont de suma maximă alocată 

pentru finanţarea nerambursabilă a acestei măsuri şi de mărimea maximă a 

finanţării/proiect, estimăm că vor primi finanţare noua beneficiari. 

 Pentru intervenţii de tip B, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă în 

cadrul acestei măsuri este de 60.000 Euro. Ţinând cont de suma maximă alocată 

pentru finanţarea nerambursabilă a acestei măsuri şi de mărimea maximă a 

finanţării/proiect, considerăm că va primi finanţare un singur beneficiar (eligibil 

pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de maxim 60% din valoarea proiectului 

şi maxim 100.000 Euro). 

Pentru intervenţii tip D, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă în 

cadrul acestei măsuri este de  5.000  Euro. Ţinând cont de suma maximă alocată 

pentru finanţarea nerambursabilă a acestei măsuri şi de mărimea maximă a 

finanţării/proiect, considerăm că va primi finanţare un singur beneficiar. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 În cadrul intervenţiilor de tip A, fiecare solicitant va elabora şi depune un plan 

de afaceri, care trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează, 

demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea 

conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, 

astfel: 

 construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la 

nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;  

 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de 

recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi 

software specializate;  

 achiziţionarea de animale şi, după caz, a cotei de producţie;  

 plantarea şi replantarea plantelor perene;  

 achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

În cadrul intervenţiilor de tip B, sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: 

 Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, 

la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor 

comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

 Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin 

Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

 Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, 

ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, 

linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în 

scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.; 
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 Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi 

instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de 

mediu; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de 

recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi 

software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau 

Memoriul Justificativ; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport 

specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin 

Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului 

biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de 

restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în 

cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;  

 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

 Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 

 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie 

scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie 

regenerabilă; 

 Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional 

Apicol; 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

 Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul 

(CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 

studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate 

în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din 

valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi 

maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

 Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 

În cadrul intervenţiilor de tip D, sunt eligibile acţiunile menţionate în Ghidul 

de finanţare al Măsurii 142. 

 

Finanţare : 

Pentru intervenţii de tip A, ajutorul public (FEADR + contribuţie publică 

naţională) poate ajunge până   100% din cheltuielile eligibile. 

Pentru intervenţii de tip B, ajutorul public poate ajunge până la maxim 60% 

din valoarea eligibilă a proiectului. 

Pentru intervenţii de tip D, se acordă sprijin public nerambursabil de 100%. 

Suma acordată se calculează anual în funcţie de valoarea producţiei anuale 

comercializate de către grupul de producători recunoscut. . 

Tip 

intervenţie 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (pe 

proiect) 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  
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A 

Măsura 112 

PNDR 

 

 

9 

 

40.000 Euro 

 

 

360.000 

Euro 

80% 

 288.000 

Euro 

20% 

 

72.000 

Euro 

0 Euro 

B 

Măsura 121 

PNDR 
1 

 

 

150.000 Euro 

 

 

150.000 

Euro 

80% 

 

48.000 

Euro 

20% 

 

12.000 

Euro 

 

 

90.000  

Euro 

. 
. . . .  . . 

D 

Măsura 142 

PNDR 

1 
 

5.000 Euro 

 

5.000 

Euro 

80% 

4.000  

Euro 

20% 

1000  

Euro 

0 Euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare 

(112, 121, 141, 142). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

Pentru intervenţii de tip A: 

Tipul de 

indicator 

Indicator 
Ţinte 

Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi  

9 

 din care femei Nu putem 

estima în 

această fază 
 după tipul sectorului agricol/tipul de producţie  

Volumul total al investiţiilor (Euro) 360.000 

Euro 

Realizare % din sprijinul acordat investit pentru realizarea conformităţii 

cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea 

exploataţiei 

Minim 30% 

Impact 

Creşterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de 

sprijin (mii Euro) 

 

Creşterea productivităţii muncii 
Creştere 

anuală cu 8% 

 

Pentru intervenţii de tip B: 

Tip de 

indicator 
Indicator Ţinte 

Realizare 

Număr de  exploataţii  care primesc sprijin pentru 

investiţii 
1 

împărţit în funcţie de: 

 statutul juridic 

 gen: femei/bărbaţi 

 categoria de vârstă a beneficiarului 

Nu putem 

estima în 

această fază 

Volumul total al investiţiilor (Euro)  
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150.000 

 Euro 

împărţit în funcţie de: 

 tip de investiţie (investiţii în îmbunătăţirea 

terenurilor, investiţii în clădiri, în utilaje, alte 

investiţii) 

 tip de sector agricol 

Nu putem 

estima în 

această fază 

Rezultat 

Număr de exploataţii care realizează/introduc noi produse  

şi/sau  noi tehnologii, împărţit în funcţie de reorganizarea 

producţiei 

1 

Creşterea VAB în exploataţiile sprijinite (mil. Euro)  

 

Pentru intervenţii de tip D: 

Tip de 

indicator 
Indicator Ţinte 

Realizare 

Număr  total de grupuri de producători sprijinite din 

care 

1 

pentru produse ecologice 

Împărţit în funcţie de: Tipul de sector agricol 

• Sectorul vegetal 

- culturi de câmp 

- horticultură 

- viticultură 

• Sectorul de creştere a animalelor 

- creşterea animalelor pentru lapte 

- creşterea animalelor (excluzând laptele) 

- granivore (porci şi păsări) 

 • Mixt 

Nu putem estima 

în această fază 

Cifra de afaceri a grupurilor sprijinite (mil. euro)  

Număr  total de membri în grupurile de 

producători sprijinite, împărţit în funcţie de:  

Tipul de sector agricol 

• Sectorul vegetal 

- culturi de câmp 

- horticultură 

- viticultură 

• Sectorul de creştere a animalelor 

- creşterea animalelor pentru lapte 

- creşterea animalelor (excluzând laptele) 

- granivore (porci şi păsări) 

• Mixt 

Nu putem estima 

în această fază 

Număr  de grupuri de producători cu mai mult 

de 10 membri 

1 

Rezultat 
Număr de ferme de semi-subzistenţă membre în 

grupurile de producători, intrate pe piaţă 

Nu putem estima 

în această fază 

Impact Creşterea productivităţii muncii 
Creştere anuală 

cu  8% 
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FIŞA DE MĂSURĂ –Revizia 2 

Măsura 1.4. Modernizare drumuri de acces către zone turistice şi lucrări conexe 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Creşterea atractivităţii zonelor turistice”. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii, eligibile în cadrul Măsurii 

322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”: 

 Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: înfiintarea de 

drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local 

(drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin 

proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se 

afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala 

în vigoare. 

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor se vor finanţa doar drumuri de interes local de acces către zone 

turistice (şi lucrări conexe). 

 

Beneficiari : 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali  

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 

multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare. 

 

Precizare: atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de 

eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt 

ele definite în Ghidul de finanţare al măsurii 322 din PNDR. 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

 Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de 

200.000 Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi 

vorba de un beneficiar pentru acest tip de intervenţii. 

  

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 Intervenţii corporale (acţiuni materiale):  

 înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de 

interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce 

apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul 

careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia 

nationala în vigoare – cu precizarea că pe teritoriul GAL-ului Ţinutul 
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Haiducilor se vor finanţa doar drumuri de interes local de acces către zone 

turistice (şi lucrări conexe); 

Intervenţii acorporale (acţiuni imateriale):  

 Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi 

costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru 

arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/memorii justificative, 

taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita a 10% 

din valoarea totală  eligibilă a proiectelor care prevăd construcţii, iar pentru 

proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

Finanţare : 

 Fiind proiecte de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi 

valoarea de 200.000 Euro/ proiect. 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu   (pe 

proiect) 

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţi

a privată  

1 200.000 Euro 200.000 Euro 

80% 

160.000 

 Euro  

20%  

40.000  

Euro 

0 Euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare 

(322). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 
Tipul de 
indicator 

Indicatorul Ţinte 

Realizare 
Număr de comune sprijinite Minim 1 
Volumul total al investiţiilor  

200.000 Euro 
Rezultat km de drum modernizat Minim 1 km 

Impact 
Populaţia din mediul rural ce beneficiază de 
servicii îmbunătăţite 

Minim 500 
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FIŞA DE MĂSURĂ –Revizia 2 

Măsura 2.2. Reabilitare spaţii culturale şi monumente istorice 

  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  
În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivelor operaţionale „Regenerare urbană şi locală” şi „Creşterea atractivităţii 

zonelor turistice”.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  
Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii, eligibile în cadrul Măsurii 

322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”:  

 Renovarea clădirilor publice;  

 Investitii de renovare şi modernizare a aşezămintelor culturale;  

 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural, 

grupa B.  

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor se vor finanţa doar intervenţii asupra construcţiilor existente, care 

au o funcţie culturală sau au fost încadrate ca monumente istorice.  

 

Beneficiari :  

 Comunele prin reprezentanţii lor legali; 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 

multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor vor fi eligibili ca beneficiari doar comunele şi asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitare. De asemenea, proiectele vor respecta criteriile de 

eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt 

ele definite în Ghidul de finanţare al măsurii 322 din PNDR.  

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de 

149.005 Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi 

vorba de un singur beneficiar pentru acest tip de intervenţii.  

 

Precizări privind acţiunile eligibile :  

Intervenţii corporale (acţiuni materiale):  

 Renovarea clădirilor publice;  

 Investitii de renovare şi modernizare a aşezamintelor culturale;  
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 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural, 

grupa B.  

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor se vor finanţa doar intervenţii asupra construcţiilor existente, care 

au o funcţie culturală sau au fost încadrate ca monumente istorice. 

 

Intervenţii acorporale (acţiuni imateriale):  

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi 

costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectelor care prevăd construcţii, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în 

limita a 5%.  

 

Finanţare :  

Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora se 

încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică, 

intensitatea ajutorului financiar fiind de 100%. 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

(pe proiect) 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţi

a publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1 

 

 

149.005 

Euro 

 

 

149.005 

80% 

 

119.204 

 Euro 

20% 

 

29.801 

 Euro 

0 Euro  

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare 

(322). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 
Tipul de 
indicator 

Indicatorul Ţinte 

Realizare 

Număr de comune sprijinite 1 
Numărul de acţiuni de patrimoniu cultural rural 

sprijinite 
1 

Volumul total al investiţiilor pentru patrimoniu 
cultural 

 
 

149.005 
 Euro 

Rezultat 
Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii 

îmbunătăţite (mii persoane) 
Minim 1.000 

Impact Crearea de locuri de muncă Minim 1 
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Măsura 2.3. Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala : Amenajare de 

parcuri, spaţii verzi şi locuri de joacă, piste de biciclete, piete, spatii pentru 
organizarea de targuri, amenajari de parcari, renovare cladiri publice, etc 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivelor operaţionale „Regenerare urbană şi locală”.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii, eligibile în cadrul Măsurii 

322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”:  

 

 
322 ,,B.Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala 
a.Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala 
(parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de 
biciclete etc);  
b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, 
spatii pentru organizarea de târguri etc.);,, 

 

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor se vor finanţa în categoria terenurilor de sport doar cele în aer 

liber.  

 

Beneficiari :  

 Comunele prin reprezentanţii lor legali; 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 

multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare.  

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor vor fi eligibili ca beneficiari doar comunele şi asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitare. De asemenea, proiectele vor respecta criteriile de 

eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt 

ele definite în Ghidul de finanţare al măsurii 322 din PNDR.  

 Solicitantii care includ in proiect o actiune de mediu vor avea prioritate 

 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de  480.898  

Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi vorba de  

minim 7  beneficiari pentru acest tip de intervenţii.  

 

Precizări privind acţiunile eligibile :  
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Intervenţii corporale (acţiuni materiale):  
322 ,,B.Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala 
a.Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala 
(parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de 
biciclete etc);  
b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, 
spatii pentru organizarea de târguri etc.);,, 

 

Precizare: spre deosebire de cadrul clasic al Măsurii 322, pe teritoriul GAL-ului 

Ţinutul Haiducilor se vor finanţa în categoria terenurilor de sport doar cele în aer 

liber.  

 

Intervenţii acorporale (acţiuni imateriale):  

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi 

costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectelor care prevăd construcţii, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în 

limita a 5%.  

 

Finanţare :  

Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora se 

încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică, 

intensitatea ajutorului financiar fiind de 100%. 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

(pe proiect) 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR / 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

 

Minim7 

Nu putem define 

un cost mediu pe 

proiect Euro 

 

 

480.898  

Euro 

80% 

384.718,4 

Euro 

20% 

96.179,6  

Euro 

0 Euro  

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare 

(322). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 
Tipul de 
indicator 

Indicatorul Ţinte 

Realizare 
Număr de comune sprijinite  minim 7 
Volumul total al investiţiilor        480.898 

 Euro 

Rezultat 
Km de parcuri, spaţii verzi, locuri de joacă şi terenuri 
de sport –inclusiv piste de biciclete amenajaţi 

Minim 5 

Impact 
Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii 
îmbunătăţite (mii persoane) 

Minim 5.000 
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Măsura 3.1. Lucrări de amenajare, îndiguire şi decolmatare a cursurilor de apă 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Eliminarea riscurilor de mediu”.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Măsura va finanţa lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a 

infrastructurii de prevenire  şi de protecţie împotriva inundaţiilor, eligibile în cadrul 

Măsurii 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii" – submasura 125 c : 

 construirea, extinderea infrastructurii pentru prevenirea  şi protecţia împotriva 

inundaţiilor;  

 refacerea  şi/sau modernizarea infrastructurii pentru prevenirea  şi protecţia 

împotriva inundaţiilor;  

 lucrări de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol şi/sau în 

fondul forestier 

 

Beneficiari :  

 Comune;  

 Administratorul fondului forestier de stat - Regia Naţională a Pădurilor 

Romsilva. 

 

Precizare: atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de 

eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt 

ele definite în Ghidul de finanţare al măsurii 125 – submasura 125 c din PNDR.  

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de 

600.000 Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi 

vorba de patru beneficiari pentru acest tip de intervenţii. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile :  
Intervenţii corporale (acţiuni materiale):  

 investiţii în construcţii pentru refacerea sistemului de diguri  şi regularizări,  

corecţie  şi amenajare a albiilor pâraielor;  

 construirea şi  refacerea bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a 

scurgerilor de apă;  

 investiţii în reţeaua de canale pentru menţinerea capacităţii  de evacuare a 

apelor în exces din incintele îndiguite;  

 reabilitarea prin investiţii a unor stăvilare cu rol de atenuare a viiturilor  şi de 

protecţie a terenurilor agricole din zona respectivă şi de protecţie a zonelor 

rurale;  

 investiţii pentru consolidarea terenurilor cu risc de alunecări de teren, de ex: 

ziduri de sprijin, consolidări etc. ;  



 
 

   

 

  
 

115 

 investiţii în lucrări de desecare pentru eliminarea excesului de apă survenit în 

urma inundaţiilor şi de conducere a  apei în emisari naturali, de ex: canale de 

evacuare, staţii de pompare etc.  

 investiţii în lucrări de corectare a torenţilor, situate în fond funciar agricol 

şi/sau în fondul forestier - constând în construirea  şi/sau modernizarea 

barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări. 

 

Intervenţii acorporale (acţiuni imateriale):  

Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (conform structurii cap. 3 al 

devizului general aprobat prin HG 28/2008), incluzând studiul de fezabilitate/ 

documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-

geologice, proiectele tehnice etc., se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu 

pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.  

 

Finanţare : 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (pe 

proiect) 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

3 200.000 Euro 600.000 Euro 
80% 

480.000 Euro 

20% 

120.000 Euro 
0 Euro 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare   

(125 c). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 
Tipul de 
indicator 

Indicator Ţinte 

Realizare 

Numărul de acţiuni sprijinite 3 

Împărţite pe: 

     • tipul de teren (agricol/forestier) 

Nu putem estima 

în această fază 

Volumul total al investiţiilor (Euro): 600.000 Euro 

împărţite pe: 

• tipul de teren (agricol, forestier) 

• infrastructura de prevenire şi de protecţie 

împotriva inundaţiilor 

Nu putem estima 

în această fază 

Rezultat 

• protecţie împotriva inundaţiilor – suprafaţa (ha) 

modernizată şi reabilitată 
Minim 1000 ha 

• ml (metri liniari) diguri refacute 

• ml (metri liniari) diguri nou construite 
 

Impact Creşterea valorii adăugate brute (mil. Euro)  
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Măsura 4.1. Acţiuni de cooperare 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de 

cooperare”. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii, eligibile în cadrul Măsurii 

421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”: 

 proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state membre sau 

nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte 

grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER, parteneriate 

public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul 

(CE) nr.1698/2005 sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda 

LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie 

organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativa locală, 

micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 

din FEP) şi recunoscute de statul membru. 

 

Beneficiari : 

GAL Ţinutul Haiducilor, în parteneriat cu alte GAL-uri sau structuri 

organizate în conformitate cu abordarea LEADER.  

Precizare: atât partenerii, cât şi acţiunile trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi 

condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în 

Ghidul de finanţare al măsurii 421 din PNDR. 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

 Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de  

64.688  Euro. Ţinând cont de mărimea medie a unui proiect, considerăm că va fi 

vorba  un singur proiect de cooperare care sa includa toate actiunile propuse in 

strategie. 

  

Precizări privind acţiunile eligibile: 

Schimb de experienţă şi bune practici pentru a stimula şi sprijini inovaţia in domeniul: 

 Dezvoltarea fermelor de subzistenta, 

 Atragerea Tinerilor in mediu Rural 

 Relatia mediu agricultura 

Alte actiuni 

 organizare de evenimente, proiecte de twinning; 

 lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun; 

 funcţionarea de structuri comune. 

Toate aceste acţiuni vor fi eligibile dacă ele corespund obiectivelor masurilor 

din cele 3 axe (Axa 1, 2 si 3) ale FEADR, obiectivelor strategiei de dezvoltare a GAL-

ului  Ţinutul Haiducilor sau contribuie la construcţia insituţională a acestui GAL. 

 

Finanţare : 
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 Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, conform Ghidul de finanţare al măsurii 421 din PNDR 

Criterii specifice de eligibilitate si selectie : 

 Criterii de eligibilitate: 

Solicitanţi eligibili: 

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate in cadrul GAL Tinutul Haiducilor, in 

situatia in care liderul parteneriatului este un membru GAL; 

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate in conditiile in care cel putin 51% din 

membrii parteneriatului actioneaza in Tinutul Haiducilor, in situatia in care 

liderul parteneriatului este un membru GAL; 

 Persoane juridice membre GAL actionand in parteneriat cu cel putin o 

structura asociativa de tip GAL dintr-un stat membru al UE cu experienţă 

Leader +; 

Operaţiuni eligibile: 

Schimb de experienţă şi bune practici Dezvoltarea fermelor de subzistenta, 

 Atragerea Tinerilor in mediu Rural 

 Relatia mediu agricultura. 

Alte actiuni: 

 organizare de evenimente, proiecte de twinning in beneficiul teritoriului GAL; 

 lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun in beneficiul 

teritoriului GAL; 

 funcţionarea de structuri comune in beneficiul teritoriului GAL. 

 

Criterii de selecţie : 

Relevanţa : 25 puncte 

Este propunerea relevanta pentru obiectivele PNDR si ale PDL al GAL Tinutul 

Haiducilor ? Se adreseaza propunerea uneia sau mai multor masuri din FEADR 

sau PDL ? 

Metodologie : 25 puncte 

Propunerea poate fi implementata in asa fel incat sa produca efectele scontate prin 

utilizarea tuturor resurselor disponibile ale parteneraitului ? 

Cost-eficienţă : 25 puncte 

Costurile implicate de implementarea propunerii se incadreaza in preturile de lista 

practicate – rezultatele asteptate ar fi putut fi atinse prin utilizarea unui alt tip de 

resurse ? Valoarea propunerii nu depaseste  65.000  euro. 

Capacitate administrativa a parteneriatului : 15 puncte 

Este parteneriatul in ansamblu capabil sa implementeze propunerea ? Are acesta 

resursele umane si materiale pentru a duce la bun sfarsit actiunea propusa ? 

Inovare : 10 puncte 

Aduce propunerea ceva nou, din perspectiva PDL ? Sunt incluse aspecte ale 

prioritatilor orizontale (egalitate de sanse, dezvoltare durabila, imbatranire activa, 

tehnologia informatiilor si a comunicatiilor) ? 

 

Indicatori de monitorizare: 

Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare   

(421). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 
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Tip de 

indicator 

Indicator Ţinte 

Realizare 
Numărul de proiecte de cooperare sprijinite • 

transnaţională 

• inter-teritorială 

 

Minim 1 
Rezultat Numărul brut de locuri de muncă create Minim 1 

Impact Crearea de locuri de muncă suplimentare 
(echivalenţă de normă 
întreagă) 

  

Minim 1 
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Măsura 4.2 Funcţionarea GAL-ului Ţinutul Haiducilor 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

În contextul strategiei de dezvoltare a Ţinutului Haiducilor, ea corespunde 

obiectivului operaţional „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală”. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 Măsura va finanţa următoarele tipuri de intervenţii-suport pentru 

implementarea strategiei GAL Ţinutul Haiducilor, eligibile conform Măsurii 431.2: 

 Componenta A : funcţionarea GAL 

 Componenta B : instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL. 

 

Beneficiari : 

 GAL Ţinutul Haiducilor 

 

Precizare: toate acţiunile finanţate în cadrul acestei măsuri  trebuie să respecte 

criteriile de eligibilitate şi condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa 

cum sunt ele definite în Ghidul de finanţare al măsurii 431.2 din PNDR. 

 

Buget prevăzut pentru această măsură şi evaluarea numărului de 

beneficiari:  

Pentru această măsură, suma alocată pentru finanţare nerambursabilă este de 300.000 

Euro. Bugetul este impartit astfel: pentru componenta A – funcţionarea GAL – 16% 

(240.000 Euro) şi componenta B – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL 

– 4% (60.000 Euro). 

  

Precizări privind acţiunile eligibile : 

 Componenta A: Acţiuni de informare – comunicare; Acţiuni vizând lansarea 

apelurilor de propuneri de proiecte; Acţiuni vizând sprijinirea depunătorilor de 

proiecte; Acţiuni vizând organizarea procesului de verificare şi decizie asupra 

proiectelor depuse; Acţiuni vizând monitorizarea proiectelor.  

 Componenta  B : Acţiuni de instruire şi animarea teritoriului; 

 

Finanţare : 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile.  

 

Indicatori de monitorizare: 
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Fiecare proiect va raporta atingerea indicatorilor de monitorizare specifici 

prevăzuţi în Fişa de monitorizare-tip aferentă măsurii din PNDR corespunzătoare   

(421). 

La nivel de măsură, se vor cuantifica, în principal, următorii indicatori: 

 

 

Tip de 

indicator 
Indicator Ţinte 

Realizare 

Numărul de acţiuni sprijinite privind dobândirea de 

competenţe               (1 acţiune = 1 sesiune de instruire) 

Minim  

4 

Numărul de acţiuni sprijinite privind animarea teritoriului 

(1 acţiune = 1 seminar de animare) 
Minim 14 

Număr de acţiuni de informare-comunicare derulate Minim 14 

Număr de acţiuni de monitorizare (ex. vizite pe teren) 

întreprinse 
Minim 14 

 
Rezultat 

Numărul de participanţi la sesiunile de instruire, sesiunile 

de informare şi seminariile de animare 
Minim 300 

Număr de potenţiali depunători de proiecte informaţi şi 

asistaţi 
Nu putem 

estima în 

această fază 
Număr de proiecte primite, evaluate, finanţate şi respectiv 

monitorizate 
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Anexa 1: Idei de proiecte prioritare colectate cu ocazia Forumurilor comunitare 

 

Comuna Proiecte publice Proiecte private 

Căianu Mic  Amenajari parcuri si locuri de 

joaca 

 Asfaltare curti scoli, parcare 

liceu 

 Baza sportiva (terenuri de 

sport) Parc distractii si de 

agrement   

 Servicii expertize cadastrale 

terenuri in zone turistice  si pentru 

initiative antreprenoriale 

 Extindere retele utilitati in 

regiuni turistice 

 Plantare terenuri degradate cu 

specii de interes apicol: salcam, 

tei, imprejmuire 

 Sprijinirea dezvoltarii fermelor 

de animale 

 Fabrica de prelucrare a laptelului 

in viitor 

 Zona de agrement Ciceu Poieni 

Pescarie, Tabere 

 Sprijin pentru certificarea 

produselor agricole ecologice 

 Procesare produse apicole, 

 Sprijinirea valorificarii 

produselor agricole si ale padurii 

(fructe de padure, ciuperci, etc.) 

 Colectare si procesare fructe de 

padure, plante medicinale 

 Centru de colectare produse 

agricole 

 Centru de prelucrare legume si 

fructe 

Braniştea  Refacerea drumurilor de hotar / 

Modernizare drumuri de hotar 

(pietruite, santuri, podete) 

 Modernizare baza sportiva – 

Maluţ, Cireşoaia 

 Amenajari de spatii verzi 

 Schimburi de experienţă între 

fermieri 

 Indiguire vaii din Măluţ şi 

Braniştea 

 Finanţarea organizării Serbării 

Cireşelor 

 Tabără şcolară tematică 

 Centru de colectare fructe (hală 

frigorifică) şi procesare (fabrică 

gemuri) 

 Modernizare distilărie (clădire 

echipamente) 

 Amenajare pescărie 

 Centru de agrement 

 Legumicultură 

 Prelucrarea culturilor tehnice 

(rapiţă) 

 Împăduriri terenuri degradate şi 

defrişate 

 Înregistrare marcă la OSIM – 

cireşe de Cireşoaia 

Petru Rareş  Asfaltare strada la Monument 

istoric Biserica Reformata 

 Amenajarea vaii Reteag 

 Alimentare cu gaze naturale in 

 Infiintarea asociatii de 

producatori agricoli 

 Centru de colectare lapte 
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Reteag si Bata (proiect existent, 

magistrala existenta) 

 Amenajare spatii verzi si locuri 

de joaca in comuna (proiect 

existent, depus la MM, necesita 

cofinantare) 

 Proiect cultural IP Reteganul 

 Burse de excelenta pentru copii 

si profesori cu rezultate 

 Abator 

 Centru de colectare legume 

 Centru de distributie produse 

alimentare (depozit) 

 Sprijinirea microfermelor 

(instalatii pentru irigat) 

Uriu  Pietruire drum Cristesti-Ilisiua 

catre castru roman 

 PPP: Proiect tehnic amenajare 

baltii dintre Cristesti si Ilisiua 

 Teren de sport Cristestii 

Ciceului 

 Amenjare si indiguire Ilisiua 

 Impaduriri, plantatii pe coasta 

 Constructie pensiuni (Valea Vii, 

balta)  

 Agroturism si ferma turistica 

 Centru de echitatie 

 Sera de legume 

 Centru de colectare si procesare 

a laptelui – produse bio (in 

proprietatea Asociatiei crescatorilor 

de bovine) 

 Sprijinirea infiintarii si 

dezvoltarii fermelor 

Negrilesti  Amenajare Valea Gugii (8 

tuburi + voluntariat) 

 Asfaltare curti scoli 

 Baza sportiva – teren de sport - 

oina 

 Parc agrement Varful Breaza 

(parapantism, motocross, partie de 

schi) 

 Consolidare biserica din Breaza 

 Pensiuni; 

 Complex turistic 

 Pensiune 

 Centru de prelucare lapte 

 Sprijinirea dezvoltarii fermelor 

de animale: utilaje pentru agricultori 

de mica valoare - motocositoare, 

aparate de muls, generatoare de 

curent, etc 

 Servicii pentru prelucrarea 

pamantului 

 Dezvoltare microferme 

Ciceu 

Giurgeşti 
 Drum Giurgesti-Dumbraveni si 

ulite laterale 

 Expertiza pentru cadastrare in 

zone de interes turistic 
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 Drum Cetatea Ciceului (pune in 

valoare zona de agrement Zapodii)  

 Infrumusetarea centrului 

comunei 

 Campanii de informare 

populatie pentru turismul rural 

 Intretinere biserica 

 Baza sportiva (teren de tenis, 

bazin de inot) 

 Autospeciala pentru interventii 

de urgenta (1 la mai multe 

comune) 

 Azil de batrani, baza de 

relaxare pentru batrani (pentru mai 

multe zone – Negrilesti/Ciceu 

Giurgesti) 

 Expertiza izvoare de ape 

minerale 

 Impaduriri terenuri degradate 

 Amenajare Pensiune 

Dumbraveni (Valea lui Ianos) 

 Centre de colectare/prelucrare – 

Branistea fructe, Reteag – cereale, 

distilarie 

 Sectie mecanizata pentru 

agricultura 

 Sprijinirea infiintarii si 

dezvoltarii fermelor (pentru 

valorificare terenuri nelucrate) 

 Inregistrare placinta creata 

 Ingradire pescarie din Ciceu 

Giurgesti 

 Ciupercarie si microsere rosii 

 Discoteca, cofetarie 

 Servici pentru populatie: frizerie, 

coafura, pantofarie, croitorie 

 Atragere investitor cariera de 

piatra 

Târlişua  Reabilitare drumuri Tarlisiua -

Borcut -turistic,  

 Parc “Liviu Rebreanu” 

 Sprijinirea activitatilor cultural 

folclorice 

 Amenajari albie, decolamatari 

 Impaduriri terenuri 

neproductive, evitare alunecari 

teren 

 Studiu de fezbilitate pentru 

valorificare potential 

hidroenergetic si turistic Fetele 

Teiului 

 Cadastru  comuna (turism si 

economic) 

 Partie de schi in zona Muntilor 

Tibles 

 Livada de nuci 

 Fabrica de imbuteliere apa 

minerala 

 Sprijinirea dezvoltarii fermelor 

de animale 

 Brutarie 

 Fabrica de mobilier 

 Crescatorie melci, ciuperci 

 Ocol silvic privat  

 Pensiuni agroturisitice 

 

Runcu 

Salvei 
 Promovare traditii si obiceiuri 

locale; 

 Cultivarea catinii 

 Refacerea morii de apa 
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 Pastrarea mestesugurilor locale; 

 Centrul de informare turistica – 

cu vanzare produse traditionale; 

 Trasee turistice in comuna 

 Amenajare centru comuna – 

parc cu foisor 

 Inregistrarea OSIM produselor 

locale (placinte cu branza, branza 

de Runc) 

 Amenajare “Casa lui Bosota” 

 Distilarie 

 Promovarea mestesugurilor 

locale 

 Sprijinirea microfermelor 

(motocositoare, generatoare, 

mulgatoare) 

 Centru de colectare si prelucrare 

ciuperci si fructe de padure 

 Valorificarea fructelor prin 

conservarea sub forma de 

compoturi, gemuri, fructe uscata 

 Depozit pentru fructe 

 Depozit pentru preluare lana, 

piei bovine si ovine, prelucarea 

laptelului 

 Statie de imbuteliat apa 

 Fabrica pentru procesat lapte de 

vaca si oaie 

Chiuza  Regularizare vale Rituria  

Chiuza si consolidare 

 Punct de informare turistica 

 Studiu de fezabilitate pentru 

valorificarea resurselo naturale 

existente (ex. namoluri in Sasarm 

pentru turism balnear),  

 Dezvoltare turism balnear zona 

Valea Slatinii 

 Circuit literar artistic: Liviu 

Rebreanu, manifestari literare, 

Muzeu 

 Sala de sport Chiuza 

 Proiect Scoala dupa scoala 

 Depozite de colectare produse 

agricole  

 Camping pentru rulote 

 Agrement piscicol 

 Asociere pentru Agroturism 

 Asociere pentru cultivarea 

terenurilor – inclusiv legumicultura 

 Sectii de mecanizare care sa 

preia in arenda terenuri agricole 

 Asociere in zootehnie: bovine, 

ovine, porcine, pasari 

 Firme plante medicinale 

 Materiale de constructie - 

caramida din Runc, Mires 

 Pepiniera pentru pomi fructiferi 

 Atelier reparatii auto 

 Productia ECO 

Spermezeu  Drumuri de hotar 

 Amenajare teren fotbal 

 Studiu de fezabilitate pentru 

amenajare exploatare Putul salin 

de la Dumbravita 

 Revigorare traditii si obiceriuri 

populare, mestesuguri 

 Tabara de vara pe pasune 

pentru bovine si ovine 

 Sprijin pentru intreprinderile 

locale 

 Depozit de achizitii produse de 

la tarani  

 Sprijiirea microfermelor Sprijin 

pentru infiintarea fermelor mici  

 Sprijin pentru promovarea 

productiei ECO  

 Centru de prelucrare lapte  

 Dezvoltare turism, Pensiune 

turistica 

 Banca Agricola 

 Asociere pentru munca 
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 Cadastru pentru zonele cu 

dezvoltare turistica si economica 

 Impaduriri pe coaste - rasinoase 

terenurilor agricole 

 Impaduriri 

 Cultura de pomilor fructiferi 

 Baza de agrement 

 Refacerea morii vechi (la moara 

lui Indrei)  

Zagra  Cadastrarea comunei 

 Dezvoltarea infrastructurii – 

drumuri comunale:  

 drum legatura Chiuza – Perişor 

(Mireş şi Perişor – 4 km) – 

pietruire 

 Marcaje şi amenajarea potecilor 

între Zagra – Dragomireşti, Zagra 

– Groşii-Ţibleşului  (bikeri, off-

road) 

 Monument în Suplai pentru 

Atanasie Moţ Dâmbu 

 Studiu de fezabilitate pentru 

partie de schi pe Muntele Ţibleş 

 Amenajare Zona Taul Lui Alac 

 Drum legătură (1,5 km, 

curăţirea lacului – 1 ha, îngrădirea 

lacului) 

 

 Promovarea produse agricole 

locale cu ajutorul internetului 

 Sprijinirea infiintarii si 

dezvoltarii fermelor  (oi, vaci) + 

culturi (ex. căpşuni) 

 Credite cu dobanda 

subventionata/zero 

 Atragerea de cumparatori pentru 

oi/miei 

 Spatii pentru carantina, controale 

medicale 

 Centru de colectare fructe de 

padure 

 Schimburi de experienţă cu alte 

comune, cursuri de pregătire (stagiu 

la fermă) 

 Abator pentru zona (există doar 

la Bistriţa) 

 Pensiuni in zona pârtiei de schi 

 Conservare biserica veche Zagra 

şi Suplai 

 Păstrăvărie 

 Taxe pentru obtinerea unei marci 

pentru produsele locale – lapte acru 

de oaie, tuica de zagra (prune) 

 Împăduriri (molid ) – obţinerea 

de puieţi pentru înfiinţarea de 

plantaţii 

Beclean  Marcarea, explicatii turistice la 

obiective, Tur turistic (pe jos) al 

oraşului Beclean 

 Trasee turistice şi popasuri între 

toate localităţile din GAL pentru 

călătorie, pentru a dezvolta 

Herghelia 

 Semnal acustic la trecerea de 

nivel cu calea ferată spre drumul 

Figa / barieră 

 Înregistrare marcă Ţinutul 

Haiducilor cu utilizare pentru 

diverse produse 

 Cinematograf 

 Înfiinţare grădiniţe în satele 

aparţinătoare 

 Centru de colectare plante 

medicinale 

 Pensiuni pentru cazare în zona 

Băilor Figa 

 Adăpost câini comunitari 

 Finanţarea asociaţiilor pentru 

promovarea culturii/tradiţiilor 

 Centru cu vânzare de produse 

tradiţionale 

 Reabilitare acoperişuri blocuri 



 
 

   

 

  
 

125 

 Amenajare parc  de aventura in 

Padurea Bichihigi 

 Revigorare tradiţii populare, 

susţinerea ansamblului Casei de 

cultură şi a ansamblului Cununiţa a 

Clubului Copiilor (sponsorizare 

transport, achiziţionare de costume 

populare) 

 Amenajare parcuri şi înfiinţarea 

unor locuri de joacă pentru copii, 

dotate modern 

 Pârtie de schi cu zăpadă 

artificială şi patinoar 

 Producerea şi utilizarea durabilă 

a energiei din surse regenerabile 

(eoliene) 

 

 

 

Particularităţile generale ale spaţiului geografic -Omogenitatea teritoriului 

 Spaţiul geografic al GAL Tinutul Haiducilot prezintă  omogenitate, care 

depinde de scara la care acesta se examinează.  Omogenitatea globala  a  spaţiului 

geografic  este data de repartizarea pe toata intinderea lui  a unor elemente comune : 

zona de Deal specifica pe o suprafata de peste 80% din teritoriu GAL, Dealurile 

Ciceului, Dealurile Suplaiului, Dealul Salatruc, (vezi harta cu relieful teritoriului 

GAL), populatie imbatranita, zona greu accesibila, se  observa cai economice dinspre 

dealuri spre culoarul DN 17 , Somesul Mare 

Omogenitatea spaţiului este externă, datorate unor trăsături de peisaj  de deal in care 

curg afluentii Somesului Mare : Ideciul, Zagra, Ilisua, Dobric,Valea Garboului,Valea 

Salatrucului, si in care se afla majoritatea localitatilor GAL,  si internă, determinată 

de legăturile funcţionale : drumuri , scoala, economie, targuri 

 Zona geografica de deal şi podiş core se regasete pe 90% din teritoriul GAL 

determina deprinderi comune pentru locuitatoii sai: cresterea animalelor find 

principala idelentnicire a locuitorilor sai si principala sursa de venit 

Culuarul Somesului Mare la fel ca si orasul Beclean sunt potentiali poli de 

dezvoltare. Activitatile economice se dezvolta spre acesti poli. 

Includerea orasului Beclean in aria de acoperire a GAL- urilor va intari 

omogenitatea teritoriului si va sprijini continuarea relatiilor stabilite in timp intre 

locuitorii acestui teritoriu 

Omogenitate sociala: 

 Populatie  rurala.Sporuri negative sensibil egale 

• Majoritate religiosa ortodoxa.  

• Densitatea mică a populatiei de 57 locuitori/km2,  

• Distributia populatiei relativ egala. Face exceptie orasul Beclean datorită 

recordurilor pe care le deţine – cea mai căzută pondere a populaţiei peste 60 ani 

(sub 14%), cea mai ridicată pondere a populaţiei active (peste 71%) – ceea ce 

atestă rolul său polarizator, atrăgând forţă de muncă în căutarea unor slujbe mai 

bine plătite decât cele din mediul rural.   

Omogenitate economica: 
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- Agricultura traditionala (cultivarea  cerealelor si  legumelor, cresterea animalelor,  

reprezinta principala ocupatie a locuitorilor acestui teritoriu.Vezi numarul mare de 

asociatii ale producatorilor 

- In mica masura se poate vorbi despre firme in constructii  si industrie alimentara 

(mici unitati de prelucrare a laptelui, abatoare si unitati de prelucrare a produselor 

animaliere, unitati de morarit si panificatie). 

Omogenitate geografica: 

- O mare parte din teritoriul peste 80% este ocupat de zona de deal :  Dealurile 

Ciceului, Dealurile Suplaiului. 

- biologică deosebită datorită climatului specific a favorizat dezvoltarea numeroasele 

tipuri de habitate si ecosisteme, din care se diferentiaza trei arii naturale protejate de 

interes local: Grădina Beclean, Grădina Dobric (comuna Căianu Mic) şi Lacul Zagra 

(Tăul lui Alac), dar si numeroase inundatii in tot teritoriul GAL 

-siturile pre-romane din Latene şi Epoca bronzului – dintre acestea au fost incluse pe 

lista monumentelor istorice situri existente pe teritoriul unităţilor administrative Uriu, 

Căianu Mic, Petru Rareş, Cuzdrioara, Beclean; 

-aşezări, castre şi turnuri de apărare romane pe teritoriul unităţilor administrative Uriu 

(cel mai cunoscut castru roman din zonă, cel de la Ilişua), Căianu Mic, Zagra, 

Negrileşti, Ciceu-Giurgeşti, Spermezeu, Braniştea, Petru Rareş, Beclean; 

Asadar putem vorbi depspre o omogenitate data de spatiul geografic unitar , istorie 

comuna si relatiile economice stabilitate in timp 
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III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală 

(parteneriatul care realizează Planul de Dezvoltare Locală)  

 

Planul de Dezvoltare Locala a fost intocmit ca urmare a procesului larg participativ in 

care au fost implicati locuitori ai unitatilor administrativ teritoriale din aria 

proiectului: Runcu Salvei, Zagra, Chiuza, Petru Rares, Negrilesti, Ciceu Giurgesti, 

Ciceu Mihaiesti, Uriu, Caianu Mic, Spermezeu, Tarlisua, Braniste, Beclean, 

Cuzdrioara. 

Au avut loc trei intalniri: 

Prima intalnire a avut ca scop prezentarea proiectului si activitatilor acestuia, a 

beneficiilor pe care proiectul le poate aduce zonei. In cadrul acestei intalniri li s-a 

cerut locuitorilor sa-si precizeze opiniile privind potentialul de dezvoltare ulterioara a 

zonei, prin idei de proiecte. Fiecare participant a fost rugat sa inscribe pe o foaie de 

hartie propuneri de idei de proiecte care, in opinia sa, ar conduce la imbunatatirea 

situatiei actiale a zonei si la cresterea coeziunii economice si sociale, in contextual 

dezvoltarii durabile a intregii zone. Propunerile de idei de proiecte au fost centralizate, 

generand diagnosticul zonei, urmand a fi prezentate, in vederea ierarhizarii in cadrul 

celei de-a doua intalniri. 

A doua intalnire a cuprins discutii pe tema dezvoltarii durabile a localitatilor din aria 

proiectului, insistandu-se pe calitatea factorilor de mediu si pe impactul pe care 

activitatea umana il are asupra acestora, dar si ierarhizarea ideilor de proiecte in raport 

cu cele trei coponente ale dezvoltarii durabile: economic, social si mediu, din cele 

doua perspective: publica si privata. Proiectele astfel ierarhizate au fost incluse in 

cadrul unor prioritati generice care sa cuprinda cat mai multe idei de acelasi tip. 

In cadrul celei de-a treia intalniri a fost realizat votul asupra prioritatilor fixate, 

discutandu-se de catre participanti fiecare prioritate in parte, Ca urmare a rezultatului 

votului au fost propuse scenario privind dezvoltarea viitoare. In ultima intalnire a avut 

loc :  

Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor.  

Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a 

celorlalţi parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea parteneriatului, prin 

aprobarea unor criteria clare pentru comitetul de selectie a proiectelor  

Apoi s-a finalizat dosarul candidaturii şi s-a rediscutat cu reprezentanţii DADR;  

In intalnirea din octombrie s-a validat dosarul de candidatura final de către parteneri. 

S-a atasat listele de prezenta aferente 

Pentru formularea Planului de Dezvoltare Locala au fost implicate cateva sute de 

locuitori ai zonei in cadrul unui larg exercitiu de participare publica, factori implicati 

reuniti in grupuri de lucru, membri ai echipei proiectului.  

Liderii formali ai comunitatilor au efectuat o deplasare in Franta la invitatia 

partenerului francez. Atasat DVD si programul delegatiei GAL in Franta. 

Pornind de la cele trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile au fost constituite trei 

grupuri de lucru: Economic, Social si Mediu, in component specificate in listele anexe 

formulare grupuri de lucru. Persoanele apartinand teritoriului, identificate in urma 

actiunilor de promovare si a seminariilor publice din teritoriu s-au constituit in 



 
 

   

 

  
 

129 

grupurile de lucru, liber, in functie de disponibilitatea si interesul fiecaruia dintre 

participanti. Nu a existat nicio regula speciala privind alegerea membrulor in 

parteneriat. 

Liderul GAL s-a identificat in urma intalnirilor avute in grupurile de lucru, adunarile 

generale, precum si in deplasarea din Franta. Acest lider este primarul orasului 

Beclean (principalul pol de crestere al zonei), care a demonstrat ca detine abilitatile 

necesare coordonarii activitatii GAL si are la dispozitie resurse financiare pentru 

cofinantarea activitatilor GAL. In fapt, orasul Beclean a cofinantat si pana in prezent 

costurile aferente participarii parteneriatului la intocmirea dosarului de candidatura. 

Ţinutul Haiducilor se constituie în jurul polului de creştere Beclean, 

cuprinzând localităţi situate pe raza a două judeţe: Bistriţa-Năsăud şi Cluj. 

În raport cu aceşti poli de influenţă, Ţinutul Haiducilor poate fi împărţit în trei 

sub-zone: 

 zona de influenţă directă a municipiului Beclean – aceasta corespunde, în linii mari, 

zonei de dezvoltare III identificate în cadrul judeţului de documentele programatice 

anterioare (ex. Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bistriţa Năsăud). Din 

cadrul acestei zone de dezvoltare III: 

o au fost incluse în proiect comunele: Ciceu-Giurgeşti, Ciceu-Mihăieşti, Negrileşti, 

Braniştea, Petru Rareş, Chiuza, Uriu, Căianu Mic, Spermezeu, Târlişua;  

o nu au fost incluse în parteneriat comunele: Chiochiş, Matei, Nuşeni, Şieu Odorhei, 

Şintereag; 

 zona de influenţă directă a municipiului Năsăud – identificată ca zona de dezvoltare II 

de documentele programatice anterioare (ex. Strategia de dezvoltare durabilă a 

judeţului Bistriţa Năsăud sau Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud pe 

perioada 2008-2015) şi incluzând comunele Zagra şi Runcu Salvei; 

 zona de influenţă directă a municipiului Dej, incluzând aici comunele de pe teritoriul 

judeţului Cluj: Cuzdrioara; 

Trebuie menţionată, de asemenea, şi influenţa polarizatoare pe care municipiul   

Târgu-Lăpuş din judeţul Maramureş o exercită asupra comunelor Runcul Salvei şi 

Zagra. 

Această zonare a teritoriului este semnificativă din două puncte de vedere: 

 planul de dezvoltare al zonei nu poate face abstracţie de strategiile de dezvoltare ale 

municipiilor Dej, Năsăud şi Târgu-Lăpuş, care creează oportunităţi şi ameninţări la 

nivelul microregiunii studiate; 

 datorită nesuprapunerii exacte a teritoriului peste zonele de dezvoltare din Judeţul 

Bistriţa-Năsăud, documentele programatice anterioare pot fi valorificate doar cu titlul 

de orientări generale. 

Au fost identificate persoanele resursa: persoane care s-au implicat inca de la inceput 

(functionari publici de la primaria Becelean, Chiuza, Tarlisiua, veceprimari de la 

Runcu Salvei, Zagra, toti primarii, agenti economici asociatii de la Chiuza, Branistea, 

Runcu Salvei, Beclean) detin competente in dezvoltarea rurala, si doresc sa se implice 

in activitatea GAL, conform tabelului din rezumat. 

Materialele de promovare au fost realizate in uma procedurii de achizitii realizate 

conform ghidului solicitantului si au fost distribuite de catre echipa proiectului pe 

baza proceselor verbale de predare primire (vezi liste anexe). 
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Grupurile de lucru au fost intrunite in momentul in care a trebuit luata o decizie cu 

privire la distributia resurselor – alocarea bugetului GAL. Au fost implicate persoane 

diferite succesiv pe trei grupuri de lucru: mediu, social si economic, conform listelor 

anexe. Participantii au demonstrat competente complementare, extrem de utile in 

cadrul procesului participative de aprobare a alocarii resurselor. 

Intregul proces de animare a teritoriului şi de elaborare a candidaturii a fost 

consemnat în documentele atasate la dosarul de candidatură.  

 

III.2 Prezentarea parteneriatului decizional  

III.2.1 Descrierea partenerilor  

Partenerii reprezinta interese diverse dar convergente dezvoltarii teritoriale a zonei, 

fiind implicate in etapa de elaborare a strategiei GAL, urmand a fi asociaţi la procesul 

de monitorizare a proiectului din partea instituţiilor pe care le reprezintă. 

In cadrul penultimei intalniri la adunare generala a GAL au fost stabilite criterile 

pentru selectia membrilor in comitetul de evaluare al proiectelor, astfel:  

 Minim 50% din membri vor reprezenta parteneri private ai GAL; 

 Minim 25% din membri vor fi tineri sub 40 de ani; 

 Minim 25% din membri vor fi femei. 

 Fiecare comuna va fi reprezentata in comitetul de evaluare, inclusiv orasul 

Beclean. 

Va fi urmarita reprezentarea judicioasa a organizatiilor minoritatilor entice, obstesti, 

profesionale si agricole din teritoriul GAL 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către acest model de Comitet de Selecţie, format 

din membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica 

regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 

momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să 

fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a 

proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi 

monitorizare, la aceste selecţii va fi invitat sa ia parte şi un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR) 

Din Orasul Beclean nu vor putea face parte in Comitetul de Selectie mai mult de 25% 

din membri. 

In cadrul ultimei sedinte a GAL care a avut loc la Beclean in data de 25 martie a fost 

ales Comitetul de Selectie in urmatoarea componenta: 

PARTENERI PUBLICI 36,36 % 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 

Bradea Grigore Da Membru Admin/Rural 

Hognogi Sorin Da Membru Admin/Rural 

Negreanu Stefan Da Membru Admin/Rural 

Oros Adriana Da Membru Admin/Rural 

Pugna Ioan Da Supleant Admin/Rural 
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Serban Petru Da Supleant Admin/Rural 

Sasarman Cornel Da Supleant Admin/Rural 

Tarmure Ioan Da Supleant Admin/Rural 

PARTENERI PRIVAŢI 27,27 % 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 

Koo Szolt Da Membru SRL/Rural 

Rus Livia Da Membru SRL/Rural 

Pugna Florin 

Ioan 

Da Membru SRL/Rural 

Androne Vasile Da supleant SRL/Rural 

Beudean Mircea 

Cristian 

Da supleant SRL/Rural 

Pamfiloiu Maria Da supleant SRL/Oras 

ONG 36,36% 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 

Florea Ioan Da Membru ONG/Rural 

Muresan Marius 

Valentin 

Da Membru ONG/Rural 

Serban Petru 

Cristian 

Da Membru ONG/Rural 

Zinveliu Ioan Da Membru ONG/Rural  

Precup Horea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Da supleant ONG/Rural 

Pop Daniel Da supleant ONG/Rural 

Marton Balint Da supleant ONG/Rural 

Ciurar Ionel Da supleant ONG/Rural 

 

Consiliul de Administratie 

Ponderea partenerilor din mediul urban este de: max 1 din 11 = max 9,09 % 

 

III.2.2 Crearea şi funcţionarea Grupului de Actiune Locala  

La nivelul GAL ului, organele asociatiei sunt:  

1) Adunarea generala;  

2) Consiliul director;  

3) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori;  

4) Comitetul de selectare a proiectelor;  

5) Compartiment administrativ  

 

1) Adunarea generala  

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor. In 

prezent si-au exprimat interesul si intentia de a participa la constiutirea GL un numar 

de 65 organizatii publice si private, aderand prin semnatura la initiativa GAL.  

Competenta adunarii generale include dar nu se limiteaza la:  

 Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;  
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 Aprbarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;  

 Alegerea si revocarea membrilor consiliului de selectie;  

 Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de 

cenzori.  

 

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra 

permanent asupra celorlalte doua organe precizate mai sus.  

Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si 

statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la 

adunarea generala sau au votat impotiva.  

2) Consiliul director  

Asigura punerea in executare a hotaririlor adunarii generale. Conform votului 

exprimat in Adunarea Generala, au fost alesi presedintele si cei patru membri in 

Consiliul Director pentru o perioada de sase luni, urmand ca dupa trecerea celor sase 

luni sa fie organizate noi alegeeri cu respectarea criteriilor si cerintelor programului 

de finantare. Presedintele ales este primarul orasului Beclean care a fost imputernicit 

din nou cu semnarea dosarului de candidatura. Membrii Consiliului director sunt:  

Pavelea Anchidim –Primar Runcu Salvei 

Moldovan Andrei – Partener/scriitor 

Danci Gizela  -Partener/ONG 

Poenar Paul-George –Partener/SRL 

 

In exercitarea competentei sale, consiliul director:  

 Va prezenta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, 

executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de 

venituri si cheltuieli si proiectele asociatiei;  

 Va incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei;  

 Va aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut 

nu se prevede altfel;  

 Va indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea 

generala.  

 

Consiliul director isi va elabora un regulament intern de functionare cu respectarea 

criteriilor si cerintelor programului de finantare.  

3) Cenzorul sau dupa caz comisia de cenzori  

A fost numit un cenzor in persoana d-lui Man Alexandru, expert contabil membru 

CECCAR iar cand numarul membrilor va depasi 100 membri inscrisi, controlul 

financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori.  

Comisia de cenzori va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii 

consiliului director nu pot fi cenzori.  

Cel putin unul dintre cenzori va fi contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile 

legii.  

Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de 

adunarea generala. Comisia de cenzori isi va elabora un regulament intern de 

functionare.  
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In realizarea competentelor sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:  

 Va verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;  

 Va intocmi rapoarte si le va prezenta adunarii generale;  

 Va participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;  

 Va indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea 

generala.  

 

4) Comitetul de selectare a proiectelor  

Modul de stabilire şi de funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor.  

Comitetul va fi alcătuit din 11 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor 

care fac parte din parteneriat) asa cum este prezentat in tabel, la care se adauga 

expertul extern/reprezentantul DADR dupa caz. În ceea ce priveşte selecţia 

proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% 

din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi 

nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Componenta Comitetului de Selectie a fost redata mai sus. 

Consiliul Director va intocmi si propune Adunarii Generale o procedura interna de 

evaluare si selectie a proiectelor, cu respectarea legislatiei romane si europene in 

domeniu (Reg. CE 1605/2002, Reg. CE 2342/2002 s.a.). 

Aceasta procedura va include: 

 Nominalizarea, validarea si aprobarea membrilor in comitetul de evaluare; 

 Conflictul de interese, confidentialitatea si impartialitatea; 

 Modul in care va fi realizata evaluarea (inclusiv grile de evaluare continand 

criteria de eligibilitate si selectie specifice); 

 Modele ale rapoartelor de evaluare si ale comunicarilor catre Adunarea 

Generala 

 Modul in care Adunarea Generala va valida/aproba Raportul de evaluare; 

 

5) Compartimentul administrativ va avea urmatoarea componenta 

orientativa:  

a) Responsabil administrativ – cu atributie principal in coordonarea activitatii GAL 

atit sub aspect organizatoric cit si al respectarii procedurilor de lucru;  

b) Responsabil finanaciar – contabil /economist/Manager economic se va ocupa de 

supravegherea si controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;  

c) Animatori/facilitatori ai dezvoltarii comunitare – vor desfasura activitati de 

animare a teritoriului pentru promovarea actiunilor GAL, vor asigura deasemenea 

input pentru noi activitati de programare a teritoriului GAL;  

d) Sector tehnic – va include un numar de angajati functie de complexitatea 

activitatilor viitoare ale GAL, avand ca  sarcini: functionarea GAL, implementarea 

strategiei, verificarea si validarea fezabilitatii ideilor de proiect in vederea facilitarii 
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selectiei si procesarii proiectelor ce se vor implementa, vor asigura faza de 

monitorizare. Personalul angajat in sectorul tehnic va realiza activitati cu respectarea 

principiului segregarii functiilor. Astfel evaluatorii proiectelor nu vor putea fi si 

facilitatori ai selectiei (animatori), ., urmarindu-se ca cel care a initiat o activitate sa 

fie diferit de cel care o verifica, astfel ca, niciunul dintre angajati sa nu dispuna de un 

control disproportionat asupra fazelor;  

e) Consultanti externi – vor fi angajati in functie de necesitati pentru buna 

desfasurare a activitailor GAL;  

f) Angajat pentru activitati de secretariat;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama GAL “Tinutul Haiducilor” 

 

 

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI  

III.3.1 Resurse umane  

Sunt prezentate in anexa fisele de post cadru cuprinzand activităţile la care participă 

personalul care va ocupa postul şi atribuţiile în cadrul acestor activităţi 

Vor fi de asemenea prezentate resursele umane ale structurilor partenere 

(primării, consilii locale etc.) care vor contribui la implementarea programului. 

 

La nivelul GAL-ului se vor desfăşura in principal următoarele activităţi:  

 informare – comunicare;  

 Aceasta activitate include totalitatea demersurilor de comunicare pe care GAL 

le va realiza in vederea promovarii activitatilor proprii, in vederea indeplinirii 

obiectivului asociatiei, indiferent de vectorul utilizat: presa scrisa, virtual, radio, TV, 

conferinte de presa, caravane, etc. Activitatea va fi realizata in baza unui plan anual 

de comunicare pe care Consiliul Director il va intocmi si supune atentiei Adunarii 

Generale spre aprobare, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv aprobarea 

sumelor aferente acestei activitati pentru anul viitor. In aceasta activitate vor fi 

Responsabil administrativ 

Secretariat 

Sector Tehnic 

Responsabil financiar Animatori/facilitatori 

Consultanti externi 
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implicate angajatii proprii dar si consultanti externi, pentru parti ale activitatilor ce nu 

pot fi desfasurate de angajatii proprii (animatori), cu respectarea principiilor unui 

management financiar sanatos. Activitatea va trebui sa acopere intreaga durata a 

anului pentru care a fost aprobat planul de comunicare (acesta trebuie sa include 

activitati pe toata durata anului) si intreaga arie a proiectului. Astfel vor fi organizate: 

 caravane – seminarii de informare privind oportunitatile de finantare prin 

GAL; 

 conferinte de presa in cele doua judete cu prezentarea proiectelor/realizarilor 

GAL; 

 sesiuni de informare la sediul GAL, cu distribuire pliante si brosuri; 

In sprijinul acestora vor fi tiparite afise, realizate alte materiale promotionale, 

desfasurate si alte activitati innovative, conform celor ce vor fi prevazute in planul 

anual de comunicare. 

  

 apel pentru proiecte;  

 Apelurile pentru propuneri de proiecte vor fi realizate cu respectarea 

prevederilor legale si procedurale in vigoare, cu respectarea principiilor privind 

acordarea de subventii si a regulilor referitoare la ajutorul de stat, a conditiilor de 

eligibilitate aferente fiecarei masuri in parte. Calendarul lansarilor de propuneri va fi 

publicat pe site-ul GAL si va fi facut public si in cadrul activitatilor de informare – 

publicitate, conform planului anual de comunicare. Odata lansat, calendarul va fi 

respectat, iar potentialii beneficiari vor putea depune proiectele conform ghidurilor 

solicitantului elaborate pentru fiecare masura in parte. Ghidurile solicitantului vor fi 

realizate cu respectarea conditiilor impuse de PNDR, Regulamente si procedurile 

convenite cu Autoritatea de Management. In cadrul apelurilor se va face public un 

termen de depunere al proiectelor, termen dupa care va incepe evaluarea proiectelor. 

 O etapizare a acestei activitati ar putea fi descrisa astfel: 

 intocmirea planului anual de lucru (Consiliul Director); 

 aprobarea acestuia de catre Adunarea Generala a GAL; 

 publicarea Planului Anual de Lucru (Consiliul Director); 

 intocmirea Ghidului Solicitantului (Consultanti externi angajati de GAL, 

personal propriu, DADR); 

 publicarea Ghidului Solicitantului pentru dezbaterea publica (Consiliul 

Director); 

 discutia si acceptarea, dupa caz a propunerilor provenind din dezbaterea 

publica (Consiliul Director); 

 lansarea apelului de propuneri si publicarea Ghidului Solicitantului in forma 

finala, inclusiv anuntarea termenului limita de depunere a proiectelor (Consiliul 

Director); 

 raspunsuri pe site la solicitarile de clarificari (raspunsuri publice) (Consiliul 

Director); 

 inregistrarea propunerilor de proiecte in conditiile mentionate in Ghidul 

Solicitantului; 

 inchiderea apelului de propuneri, cu mentionarea acestui fapt pe site (Consiliul 

Director); 
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 demararea procesului de evaluare. 

 In aceasta activitate vor fi implicate angajatii proprii dar si consultant externi, 

pentru parti ale activitatilor ce nu pot fi desfasurate de angajatii proprii cu respectarea 

principiilor unui management financiar sanatos. 

  

 sprijinirea depunătorilor de proiecte;  

 Aceasta activitate va fi realizata de catre angajatii GAL sau expertii 

independent angajati, dupa caz, cu respectarea principiului segregarii functiilor, adica 

cei care au sprijinit depunatorii de proiecte nu vor putea fi membri in comitetul de 

selectie si invers. Astfel va fi asigurata, din acest punct de vedere impartialitatea 

membrilor comisiei de selectie. Activitatea de srijinire va putea include, fara insa a se 

limita la: realizarea de studii, cercetari si expertize tehnice necesare pentru intocmirea 

cererilor de finantare (proiectelor) , consultanta in programarea activitatilor investitiei, 

studii de prefezabilitate, fezabilitate, planuri de afaceri, analize cost-beneficiu si altele 

asemenea.  Aceasta activitate de sprijin va fi realizata in trei etape: 

 sprijin oferit inaintea lansarii apelului de propuneri – acesta include in special 

informatii cu caracter general, identificarea ideii de proiect, incadrarea acesteia in 

posibilitatile de finantare, studii de prefezabilitate, etc. 

 sprijin oferit in intervalul dintre lansarea apelului si inchiderea acestuia – 

include in principal indrumari privind incadrarea proiectelor in criteriile de 

eligibilitate si selectie; 

 sprijin oferit in implementare – consultanta oferita beneficiarilor in vederea 

realizarii de cheltuieli eligibile, care vor putea fi apoi decontate. 

Aceasta activitate este una sensibila, susceptibila la conflict de interese, motiv pentru 

care persoanele implicate in aceasta activitate nu vor fi implicate in activitati de 

evaluare sau monitorizare. In aceasta activitate vor fi implicate angajatii proprii dar si 

consultanti externi, pentru parti ale activitatilor ce nu pot fi desfasurate de angajatii 

proprii, cu respectarea principiilor unui management financiar sanatos. 

   

 organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;  

 Activitatea va fi desfasurata cu respectarea procedurii de evaluare pe care 

Consiliul Director o va transmite spre aprobare Adunarii Generale. Comitetul de 

selectie isi va desfasura activitatea cu respectarea tutror regulilor nationale si 

europene privitoare la acordarea de subventii, in special cele din Regulamentele CE 

1605/2002 si respectiv 2342/2002. Comitetul de selectie isi va desfasura activitaea la 

sediul GAL, avand asigurat din partea acestuia intregul suport logistic pentru buna 

desfasurare a activitatii. Din comitetul de evaluare vor face parte reprezentanti legali 

ai partenerilor – imputerniciti ai acestora, alte persoane conform procedurii ce va fi 

aprobata.  

 In principiu, din Comitetul de Evaluare vor face parte un presedinte (de regula 

Responsabilul Administrativ sau inlocuitorul acestuia), un secretar (din randul 

persoanelor angajate ale GAL pentru activitati de secretariat), si un numar impar de 

membri. Evaluatorul independent va fi deasemenea inclus in Comitet, avand atributii 

destinate creerii unui mediu profesionist al evaluarii, conform descrierii ce va fi 

realizata in continuare. Membrii evaluatori vor acorda punctaje pe grilele de evaluare, 

presedintele se va asigura de respectarea in cadrul Comitetului a tuturor regulilor 
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stabilite de catre GAL, a principiilor si regulilor nationale si Europene in domeniul 

acordarii de subventii. Secretarul va centraliza grilele de evaluare, va intocmi 

procesele verbale, va colecta declaratii de confidentialitate si impartialitate, va asigura 

arhivarea tuturor documentelor aferente apelurilor de propuneri. 

 In principiu fiecare comunitate va fi reprezentata prin cate un membru in 

Comitetul de evaluare, cu respectarea prevederilor privind accesul partenerilor private 

la procesul de luare a deciziilor, dar si cu asigurarea respectarii principiilor egalitatii 

de sanse. In cazul in care o comunitate depune proiect, membrul sau din Comitet se va 

retrage si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv, pentru evitarea oricarui 

conflict de interese. 

 Vor putea fi folositi asesori, persoane avand competente 

certificate/recunoscute in domeniul licitat dar fara a avea dreptul de a acorda punctaje. 

In aceasta activitate vor fi implicate angajatii proprii dar si consultanti externi, pentru 

parti ale activitatilor ce nu pot fi desfasurate de angajatii proprii (animatori), cu 

respectarea principiilor unui management financiar sanatos. 

 Contestatiile vor fi tratate in cadrul unui Comitet de Solutionare a 

Contestatiilor, format din alte personae decat cele care au participat la evaluare. 

Presedintele Comitetului de Solutionare a Contestatiilor va fi deregula Presedintele 

GAL sau persoana desemnata de acesta, Responsabilul Administrativ putand fi numit 

doar in mod exceptional si doar in cazul in care nu a facut parte din Comitetul de 

Evaluare al respectivului apel de propuneri, in vederea asigurarii segregarii functiilor. 

Comitetul de Solutionare a Contestatiilor va solicita Comitetului de Evaluare un punct 

de vedere privind contestatia, urmand sa decida in cunostinta de caza, prin admiterea 

sau respingerea contestatiei. Admiterea contestatiei este echivalenta cu reintroducerea 

proiectului in evaluare. 

 Criteriile utilizate de GAL pentru selectia proiectelor provin din cele ale 

PNDR si se incadreaza in cele ale strategiei, pentru fiecare masura in parte. Moficarile 

tin seama de prioritatile orizontale descrise in strategie si se refera la: nevoia inovarii, 

a incurajarii parteneriatului, la nevoia participarii tinerilor, la voluntariat si participare 

civica, dezvoltare durabila.  

 Criteriile de selectie locala vor incuraja depunerea uor proiecte concordante cu 

prioritatile orizontale. Criteriile aminitite vor fi propuse de catre Comitetul Director 

pentru fiecare licitatie in parte si vor fi adoptate de catre Adunarea Generala. 

 Evaluatorii vor utilize in cadrul misiuni lor Strategia, asigurandu-se ca 

proiectele evaluate respecta nu doar strict conditiile impuse in ghidul solicitantului ci 

si implementarea strategiei, practice scopul licitatiei de proiecte/apelului de propuneri 

fiind nu respectarea la virgule a ghidului, ci punerea in practica a strategiei.  

  

 Pista de Audit evaluare – indicativa, va fi detaliata si completata dupa 

semnarea contractului de finantare cu liste de verificare aferente fiecarei operatiuni. 

  

Nr. 

Op

. 

Denumire 

operatiune 

Responsabil Termene Observatii 

Intocmire/ 

initiere 

Verificar

e 

Aproba

re 

0 Aprobare Comitet de 

Evaluare 

Parteneri, 

membrii AGA 

GAL 

Consiliul 

Director 

AGA 

GAL 

Conform 

termenelor 

stabilite de 

Fiecare 

comunitate 

propune doi 
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catre 

Adunarea 

Generala la 

propunerea 

Consiliului 

Director 

membri, 

reprezentand 

mediile public 

si respectiv 

privat. Unul 

titular si altul 

rezerva. 

C.D. verifica 

propunerile si 

stabileste lista 

C.E. pe care o 

propune 

aprobarii 

AGA GAL. 

1 Inregistrare cereri de 

finantare 

Secretar Presedint

e Comitet 

(P.C.) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

Zilnic La inchiderea 

apelului va fi  

incheiata o 

minuta, 

cuprinzand 

lista 

proiectelor 

depuse, 

semnata de 

catre Secretar 

si Presedintele 

C de Evaluare 

2 Repartizare Cereri 

de finantare catre 

evaluatori 

Secretar Presedint

e Comitet 

(P.C.) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

La 

intrunirea 

Comitetului 

de Evaluare 

Pentru 

cererile ce vor 

fi evaluate 

3 Evaluarea 

proiectelor – 

acordare puncte pe 

criterii de evaluare, 

inclusiv criterii 

locale de selectie 

Evaluatori Evaluator 

independ

ent (EI) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

Conform 

procedurii 

de evaluare 

Pentru toate 

proiectele 

inregistrate, 

considerate 

conforme 

dpdv 

administrativ 

4 Solicitare 

clarificari/asesori 

Secretar Evaluator 

independ

ent (EI) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

Conform 

procedurii 

de evaluare 

Pentru 

proiectele 

care necesita, 

fara 

posibilitatea 

de a permite 

imbunatatirea 

aplicatiei. 

Asesorii sunt 

solicitati 

Presedintelul 
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Comitetului. 

Acesta 

inainteaza 

solicitarea 

Consiliului 

Director care 

trebuie sa 

aprobe 

5 Interventie asesori Asesori Evaluator 

independ

ent (EI) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

Conform 

procedurii 

de evaluare 

Asesorii 

formuleaza 

punct de 

vedere scris 

permitand 

evaluatorilor 

luarea unei 

decizii privind 

punctajul in 

cunostinta de 

cauza 

6 Centralizare 

punctaje, finalizare 

grile ca urmare a 

clarificarilor primate 

(daca e cazul) 

Evaluatori Evaluator 

independ

ent (EI) 

Presedin

te 

Comitet 

(P.C.) 

Conform 

procedurii 

de evaluare 

Pentru toate 

aplicatiile 

inregistrate, 

conforme 

dpdv 

administrativ 

7 Intocmire raport de 

evaluare  

Evaluatori/ 

Secretar 

Presedint

e Comitet 

(P.C.) 

Comitet

ul 

Director 

Conform 

procedurii 

de evaluare 

Notificarile se 

transmit doar 

dupa 

aprobarea 

raportului de 

evaluare de 

catre 

Consiliul 

Director 

8 Evaluarea 

eligibilitatii 

Secretar Presedint

e Comitet 

(P.C.) 

DADR 

si 

Agentia 

de Plati 

Intocmire, 

verificare 

zilnic, 

aprobare 

periodica 

Conformitatea 

administrativ 

cu criteriile 

impuse in 

Ghidul 

Solicitantului 

9 Solicitare clarificari DADR si Agentia de Plati Conform 

procedurilor 

proprii de 

evaluare 

 

10 Emitere notificari: 

respingere, 

aprobare,/lista de 

reserve dupa caz 

DADR si Agentia de Plati Conform 

procedurilor 

proprii de 

evaluare 

In cazul 

punctajelor 

sub pragul 

stabilit – 
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respingere; in 

cazul 

proiectelor 

care nu pot 

primi 

finantare 

datorita 

insuficientei 

fondurilor – 

lista de 

rezerve 

 

  

 monitorizarea proiectelor.  

 Activitatea cuprinde ansamblul atributiilor delegate GAL de catre Autoritatea 

de Management. In principiu vor fi desfasurate activitate de monitorizare in birou si in 

teren. Rolul monitorizarii va fi acela de a asigura finantatorul asupra progresului 

proiectului, a realitatii activitatilor efectuate. Bunul de plata va apartine Autoritatii de 

Management. 

 Monitorizarea va fi realizata in baza procedurilor convenite cu Autoritatea de 

Management. 

 

 

Atributii indicative ce vor fi incluse in fisele de post/contractele de servicii: 

A. Animatori informare – comunicare: 

Au ca principal scop acordarea de sprijin pentru implementarea Planului Anual de 

Comunicare, prin: 

 Organizarea de conferinte de presa, facilitare relatii cu media locala; 

 Organizarea de seminarii de informare, caravane vizand diseinarea 

oportunitatilor GAL; 

 Organizarea de sesiuni de instruire – informare la sediul GAL pentru 

potentialii solicitanti; 

 Furnizarea de feed-back; propuneri de imbunatatire a Planului de Comunicare. 

Persoana angajata va fi subordonata / subcontractorii vor raporta Responsabilului 

administrativ. 

In cazul unei/unor subcontractari va fi solicitat subcontractantului sa lucreze cu 

personae avand experienta relevant, al caror CV corespunde cerintelor postului: 

experienta in activitati legate de implementarea fondurilor europene in Romania, 

experienta in SAPARD si sau PNADR fiind un avantaj, studii superioare, bune 

abilitati de comunicare, cunoasterea domeniului si a ariei proiectului, etc. 

 

B. Consultanti externi pentru lansarea apelurilor de proiecte: 

Au ca principal scop realizarea documentatiei de licitatie pentru acordarea de 

subventii in accord cu reglementarile europene si nationale relevante domeniului, in 

vederea facilitarii acordarii de subventii catre beneficiari care isi propun sa 

implementeze proiecte concordante cu politicile nationale si europene 
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 Elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru apelurile cuprinse in Planul Anual 

de Lucru, inclusive a propunerilor pentru criteriile de evaluare si selectie; 

 Organizarea si desfasurarea consultarilor publice si ale factorilor implicate in 

vederea stabilirii formei finale a Ghidurilor Solicitantilor aferente apelurilor de 

propuneri ce vor fi lansate; 

 Elaborarea formei finale a Ghidurilor Solicitantului; 

 Intocmirea de rapoarte privind activitatea desfasurata, inclusiv privind 

interesele si analiza factorilor implicate. 

Consultantii externi vor fi sprijiniti de catre angajatii proprii ai GAL care vor prelua 

ca atributii ale fisei postului sprijinirea consultantului extern. Va fi solicitat 

subcontractantului sa lucreze cu persoane avand experienta relevanta, al caror CV 

corespunde cerintelor postului: experienta in activitati legate de implementarea 

fondurilor europene in Romania, experienta in SAPARD si sau PNADR fiind un 

avantaj, la fel cu cea de elaborare a Ghidurilor Solicitantului pentru SAPARD, 

PNADR, sau alte programe europene, studii superioare, bune abilitati de comunicare, 

cunoasterea domeniului si a ariei proiectului, etc. 

 

C. Consultanti externi – help desk 

Au ca principale scopuri: 

 Pregatirea pentru etapa de evaluare a unor proiecte finantabile, mature; 

 Sprijinirea beneficiarilor, dupa aprobarea contractelor, pentru a utilize sumele 

contractate cu evitarea aparitiei neregulilor sau fraudelor, in concordanta cu 

regulile PNADR, in vederea implementarii corespunzatoare a proiectelor si 

atingerii obiectivelor. 

Acesti consultanti externi nu pot lucra ca si evaluatori ai progresului strategiei sau ca 

monitori, in caz contrar am constata incalcarea principiului segregarii functiilor. 

Au ca principale atributii: 

Oferirea de informatii cu caracter general privind proiecte eligibile, domenii de 

finantare, conditii de eligibilitate, etc.; 

Sprijin pentru identificarea ideilor fezabile pentru proiectele solicitantilor eligibili; 

Sprijin pentru incadrarea proiectelor in criteriile de eligibilitate si selectie; 

Intocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate si alte documentatii tehnice 

necesare unei aplicatii de calitate; 

Consultanta in implementare pentru sprijinirea beneficiarilor in vederea realizarii de 

cheltuieli eligibile, atingerea obiectivelor, etc. 

Consultantii externi vor fi sprijiniti de catre angajatii proprii ai GAL care vor prelua 

ca atributii ale fisei postului sprijinirea consultantului extern. Va fi solicitat 

subcontractantului sa lucreze cu persoane avand experienta relevanta, al caror CV 

corespunde cerintelor postului: experienta in activitati legate de implementarea 

fondurilor europene in Romania, experienta in SAPARD si sau PNADR fiind un 

avantaj, studii superioare, bune abilitati de comunicare, cunoasterea domeniului si a 

ariei proiectului, etc. 
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D. Consultanti externi – evaluatori si asesori. 

Scopul acestora va fi de a asigura un proces de evaluare transparent si correct, cu 

respectarea regulilor nationale si europene relevante domeniului acordarii de 

subventii. Evaluatorii vor acorda punctaje cererilor iar asesorii vor acorda consultant, 

in baza competentelor proprii domeniului in care va fi realizata evaluarea.  

Astfel, fiecare comitet de evaluare va avea in component sa cel putin un evaluator 

extern ale caror atributii vor include: 

 A doua pereche de ochi pentru evaluarile facute de catre membrii GAL, 

membri ai comitetului de evaluare; 

 Sprijin si asistenta pentru ceilalti membri ai comitetului de evaluare in vederea 

formularii corecte a opiniilor, observatiilor, constatarilor, astfel incat grilele de 

evaluare sa contina precizari concordante cu punctajele acordate si 

justificandu-le pe acestea; 

 Sprijin si asistenta pentru secretarul Comitetului de Evaluare in elaborarea 

corespondentei cu solicitantii (notificari de respingere, solicitari de clarificari, 

etc.) 

 Sprijin si asistenta pentru Responsabilul Administrativ – Presedinte al 

Comitetului de Evaluare in intocmirea propunerii de raspuns la contestatii; 

Consultantii externi vor fi sprijiniti de catre angajatii proprii ai GAL care vor prelua 

ca atributii ale fisei postului sprijinirea consultantului extern. Va fi solicitat 

subcontractantului sa lucreze cu persoane avand experienta relevanta, al caror CV 

corespunde cerintelor postului: experienta in activitati legate de implementarea 

fondurilor europene in Romania, experienta in SAPARD si sau PNADR fiind un 

avantaj, precum si participarea in alte Comitete de Evaluare in cadrul programelor cu 

finantare europeana, studii superioare, bune abilitati de comunicare, cunoasterea 

domeniului si a ariei proiectului, etc. 

Acesti consultanti externi pot lucra ca si evaluatori ai progresului strategiei dar nu pot 

indeplini functii de monitori, in caz contrar am constata incalcarea principiului 

segregarii functiilor. 

 

 

E. Sector tehnic – functionare GAL, evaluare si monitorizarea proiectelor. 

Sectorul tehnic va fi alcatuit in principiu din 3 experti avand sarcinile in 

principal de help-desk –specialist relatii publice (plan de 

comunicare,pregatire apeluri de selectie, evaluare, monitorizare, etc),  

exeperti fonduri europene: sarcini privind functionarea GAL (verificare 

legalitate, achizitii, resurse umane), precum si sarcini privind evaluarea si 

monitorizarea proiectelor 

Angajatii GAL insarcinati cu monitorizarea proiectelor vor avea ca principal scop 

asigurarea AM privind realitatea, regularitatea si legalitatea cheltuielilor efectuate in 

raport cu realizarea obiectivelor proiectelor aflate in implementare. 

Atributiile lor vor include: 

 Verificarea rapoartelor tehnice si financiare ale beneficiarilor; 

 Efectuarea de vizite la fata locului; 
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 Formalizarea unui punct de vedere privind implementarea proiectelor (rapoarte 

periodice de progres); 

 Colaborarea cu ofiterii de proiect desemnati de catre Autoritatea de 

management; 

 Colaborarea cu auditoria externi, inclusiv cei ai Autoritatii de Audit, Curtii 

Europene de Conturi, expertii DLAF, OLAF, s.a. 

Monitorii vor trebui sa detina cunostinte privind aria GAL, PNADR, reglementari 

natonale si europene, inclusiv legislatie fiscala. 

Acesti consultanti externi nu pot lucra ca si evaluatori ai progresului strategiei, in caz 

contrar am constata incalcarea principiului segregarii functiilor. 

 

In vederea angajarii/subcontractarii expertilor avand atributiile si profilele mentionate 

mai sus vor fi utilizate resursele financiare ale GAL, angajarea/subcontractarea 

realizandu-se cu evitarea oricarui conflict de interese. In activitatile GAL vor fi 

implicate, in conditiile respectarii egalitatii de sanse personae sau firme angajate 

exclusive pe baza competentei profesionale dovedite, fara vreo discrimare legata de 

gen, etnie, apartenenta politica, geografica sau alte criteria in dezacord cu principiile 

egalitatii de sanse. 

Parteneri (membri GAL) vor sprijini GAL prin punerea la dispozitie a resurselor 

relevante: informatii, spatii, experti daca e cazul. 

 

In principiu, GAL va avea un numar de angajati, dupa cum urmeaza: 

Responsabil administrativ – o persoana; 

Responsabil financiar – o persoana; 

Animator/Facilitator de dezvoltare - Un angajat suport pentru activitatile de informare 

– comunicare (animator) si lansarea apelurilor de propuneri de proiecte 

Sector tehnic:  Un angajat suport pentru activitatile de help desk , implementare: plan 

de comunicare, dispozitivul de comunicare si informare, functionare GAL, intocmire 

apeluri de proiecte,actiuni de cooperare, etc ; 

Doi angajati pentru activitatile de monitorizare, evaluare proiecte si 

functionare GAL; 

Maxim   doi angajati pentru activitati de secretariat. 

Profilurile, scopul si principalele atributii ale angajatilor GAL au fost descrise mai 

sus. 

 

O parte insemnata a activitatilor GAL vor fi realizate prin subcontractare, la baza 

deciziei sta penuria de personae competente care ar fi dispuse sa se angajeze, 

coroborat cu o utilizare eficienta a fondurilor. 

Subcontractantii vor fi sprijiniti de catre angajatii GAL. 

 

Mediul de control intern va fi mentinut prin utilizarea principiilor segregarii functiilor 

si a celor patru ochi, prin utilizarea unor piste corespunzatoare de audit, prin 

subordonarea intregii structuri a GAL presedintelui GAL, functiunea administrative 

fiind asigurata de catre responsabilul administrativ. 
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In cazul in care va fi necesar, vor putea fi angajate si alte persoane, ale caror activitati 

vor fi destinate functionarii GAL, cu incadrarea in bugetul GAL 

 

Partenerii vor sprijini GAL inclusiv prin resurse umane proprii, déjà identificate in 

cadrul procesului de participare publica. Acestia sunt, in general angajati ai 

comunelor si respectiv ai orasului Beclean. 

Remunerarea persoanelor va fi facuta de catre partenerul autoritate locala, prin 

dispozitie a primarului, dispozitie ce va nominaliza persoana si numarul de ore pe care 

aceasta le va utilize pentru sprijinul GAL. Vor fi efectuate si modificari ale fisei 

postului acestor persoane. Personalul partenerului va fi utilizat in cadrul activitatilor 

de: 

 Informare comunicare; 

 Lansarea apelurilor pentru proiecte; 

Profilurile angajatilor partenerilor vor corespunde acestor activitati, rolul lor fiind 

acela de a facilita realizarea activitatilor in plan teritorial, prin contact cu grupul tinta. 

Persoanele respective ne-au sprijinit si pana acum in implementarea activitatilor 

proiectului, descrise mai sus, spre exemplu: functionari publici ai orasului Beclean, 

comunelor Chiuza, Tarlisua,  , viceprimarii comunelor Runc, Zagra, sau agenti 

economici/asociatii profesionale din Chiuza, Beclean, Braniste, Runcu Salvei. 

 

Echipa GAL a participat, atat in prima faza la cursurile de formare LEADER cat si in 

urmatoarele faze 2 si 3 de instruire organizate de catre MADR pana in prezent. 

 

III.3.2 Descrierea resurselor materiale  

(echipamente, localuri disponibile)  

Activitatea GAL va fi desfasurata in intreg teritoriul, in special la sediile primariilor, 

cu deosebire la sediul pus la dispozitie de catre primaria Beclean (pentru activitatile 

administrative si de management). 

Se indica astfel potentiale resurse constand in spatii de dezbatere publica, informare si 

publicitate la sediile primariilor partenere, find adevarate centre de polarizare si 

dezbatere a evenimentelor in GAL 

Importante resurse umane au fost identificate pe parcursul dezbaterilor publice: 

functionari publici de la primariile Chiuza, Beclean sau Ciceu Giurgesti. 

Primari cu potential de animare a teritoriului din comunele: Runcu Salvei, Chiuza, 

Branistea sau Spermezeu. 

Pe masura nevoilor vor fi identificate si alte spatii;  in bugetul proiectului am prevazut 

sume pentru inchirierea unor spatii aferente activitatilor GAL. 

III.3.3 Buget indicativ de funcţionare a GAL-ului  

Prezentam un buget estimativ aferent celor doi ani de functionare ai GAL. Suma 

solicitata de GAL este de 2.782.500 Euro. 
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  Valoarea euro -Total 

  

Venituri TOTAL, din care: 2786500  

Cotizatii ale membrilor 2000 

Subventii (alocare PNDR) 2782500 

Donatii, diverse 2000 

Cheltuieli, din care: 300000 

Componenta a 240000,00 

Salarii si asimilate acestora pentru personalul GAL 125500,00 

Experti si servicii de expertiza 40000,00 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 9500,00 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de 

birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente 

necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL 15000,00 

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 14500,00 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi 

servicii poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, 

lumină, etc.); 15500,00 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale 

şi europene de dezvoltare rurală, seminarii etc 20000,00 

Componenta b 60000,00 

Studii ale zonei 14000,00 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia 

de dezvoltare locală 11200,00 

Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei 

de dezvoltare locală 9500,00 

Evenimente de promovare 13500,00 

Instruirea liderilor locali 11800,00 

Total Componenta a + b 

 300000 

 

Achizitiile vor fi realizate conform prevederilor legale sau procedural in vigoare la 

data efectuarii acestora. 

 

III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare  

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de 

constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea 

parteneriatului ca GAL în acţiunile de sale de funcţionare, instruire şi animarea 

teritoriului.  

In cadrul GAL va exista functia de comunicare – informare, asigurata prin personal 

propriu sau experti externi angajati. Aceasta functie va fi exercitata prin punerea in 

aplicare a unui Plan Annual de Comunicare, propus de catre Consiliul Director spre 

aprobare Adunarii Generale. Acesta va include activitati pe tot parcursul anului, ca de 
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exemplu: întâlniri – conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe, 

publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media etc. 

pentru informare şi comunicare (destinat locuitorilor şi actorilor implicaţi în 

dezvoltarea teritoriului) în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea 

tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Astfel vor fi organizate: 

 caravane – seminarii de informare privind oportunitatile de finantare prin 

GAL; 

 conferinte de presa in cele doua judete cu prezentarea proiectelor/realizarilor 

GAL; 

 sesiuni de informare la sediul GAL, cu distribuire pliante si brosuri; 

Adunarea Generala va aproba Planul Anual de Comunicare si Bugetul aferent 

acestuia, permitand astfel finantarea activitatilor sub directa indrumare a 

Responsabilului Administrativ/Presedintelui GAL. Etapele functionarii dispozitivului 

de comunicare si informare: 

 Elaborarea proiectului Planului Anual de Comunicare (Consiliul Director); 

 Elaborarea propunerii de buget aferent aului bugetar urmator (Consiliul 

Director); 

 Inaintarea propunerilor catre Adunarea Generala (Consiliul Director); 

 Aprobarea propunerilor (dupa discutii si eventuale modificari aduse) de catre 

Adunarea Generala; 

 Publicarea Planului Anual de Comunicare (Consiliul Director); 

 Angajarea animatorilor si a expertilor externi (contracte individuale de 

munca/conventii/contracte de prestari servicii) (Consiliul Director); 

 Subcontractare materiale promotionale (Consiliul Director); 

 Receptie si distribuire material promotionale (Responsabil Administrativ, 

animatori si subcontractanti, dupa caz) 

 Organizare evenimente (Responsabil Administrativ, animatori si 

subcontractanti, dupa caz); 

 Evaluarea concomitenta (on-going) a performantei dispozitivului de 

comunicare si informare (Consiliul Director); 

 Propuneri de imbunatatire, modificare operativa a Planului de comunicare, in 

raport cu acordul dat de Adunarea Generala la aprobarea Planului de 

Comunicare (Consiliul Director); 

 Noul plan de comunicare, aferent anului urmator – lectii invatate (Consiliul 

Director); 

III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului  

PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE  

 

III. 4.1 Monitorizarea, evaluarea si controlul implementarii Strategiei 

Va fi realizata de catre toti factorii implicati: Adunare Generala, Consiliul Director si 

Executivul GAL 
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Fiecare activitate va fi desfasurata in concordanta cu o pista de audit corespunzatoare, 

realizata dupa semnarea contractului si aprobata de catre Consiliul Director. Acestea 

vor fi reunite la nivel de activitati in cadrul pistei de audit aferente monitorizarii 

implementarii strategiei. Utilizarea pistelor de audit proprii fiecarei activitati va 

permite adoptarea deciziilor de catre persoanele responsabile in conditiile unui mediu 

de control corespunzator, permitand astfel identificarea si corectarea problemelor, 

gestiunea zilnica a implementarii, inclusiv a resurselor. (Responsabilul Administrativ 

va putea verifica, impreuna cu responsabilul activitatii, prin parcurgerea pistei de 

audit si a listei de verificare intocmita corespunzator fiecarei operatiuni situatia zilnica 

a implementarii). Utilizarea pistelor de audit va permite controlul parteneriatului, prin 

intermediul Adunarii Generale si a Consiliului Director asupra tuturor operatiunilor 

GAL. Pistele de audit aferente activitatilor vor fi detaliata dupa semnarea contractului 

de finantare si vor fi intocmite cu respectarea principiilor segregarii functiilor si a 

celor patru ochi. 

 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control ce va fi implementat de GAL 

presupune: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

 Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită 

factorilor de decizie la cel mai înalt nivel. 

Monitorizarea va implica un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a 

modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, 

care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la 

activităţile desfăşurate. Contabilitatatea extrabilantiera a angajamentelor va fi 

organizata pentru fiecare proiect in parte, astfel incat informatiile financiare sa fie 

livrabile in timp util si de incredere. Beneficiarii vor fi incurajati si sprijiniti in 

evidentierea in conturi analitice distincte a proiectului finantat, astfel incat si datele 

acestora sa poata fi usor verificate si monitorizate. 

Evaluarea va implica implementarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării 

şi raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării 

proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o 

activitate bine structurată pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de 

indicatori consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării 

proiectului şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – 

intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. Indicatorii luati in considerare vor 

fi cei ai fiecarei masuri PNDR in parte, iar valorile de referinta vor fi stabilite 

impreuna cu Autoritatea de Management. Astfel va putea fi asigurata buna gestiune 

financiara a Strategiei GAL. In intocmirea rapoartelor de evaluare va fi utilizata 

metodologia Comisiei Europene inclusa in portalul evalsed.info. 
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Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor 

proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. 

În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua 

auditul de către auditorul stabilit. 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării 

legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare 

pe teren.  

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum 

ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 

verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 

De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de 

distribuire a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între 

GAL, agenţia de plăţi şi autoritatea de management*. 

 

Sarcină GAL CDRJ AM Agenţia de Plăţi 

Informare Prin personal 

propriu sau experti 

externi, conform 

Planului de 

Comunicare 

  

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 

Prin personal 

propriu sau experti 

externi 

  

Lansarea apelului pentru 

proiecte 

Prin personal 

propriu 

  

Selectarea proiectelor Comitetul de 

Selectie 

  

Controlul administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie Comitetul de 

Selectie 

  

Notificarea către beneficiar   X X 

Monitorizare Personalul propriu 

sau expertii externi 

 X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare Prin personalul 

propriu 

  

 

Sarcinile GAL vor fi realizate in baza pistelor de audit corespunzatoare fiecarei 

sarcini. 

 

Nr. 

Op

Denumire operatiune Responsabil Termene Observatii 

Intocmire/ Verificar Aproba
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. initiere e re 

1 Realizarea procedurilor 

de monitorizare si 

evaluare a implementarii 

Strategiei continand 

indicatori 

R.A Presedint

ele GAL 

AGA 

GAL 

Dupa 

semnarea 

contractului 

de finantare 

 

2 Activitati de 

management operativ 

(inclusiv deplasari in 

teren – vizite de 

monitorizare a 

implementarii dpdv 

tehnic.) 

Responsabi

li activitati, 

personal 

propriu sau 

experti 

independen

ti 

Responsa

bil 

Administ

rativ 

(R.A.) 

Persoan

ele 

nominali

zate in 

pistele 

de audit 

specific, 

contract

e, etc. 

Conform 

termeneleor 

contractual 

sau stabilite 

de 

responsabili

i de 

activitati 

Va fi realizat 

un mediu de 

control intern 

coerent, cu 

activitati 

bazate pe 

utilizarea 

pistelor de 

audit, a 

listelor de 

verificare, a 

rapoartelor 

interne de 

activitate. 

Rapoartele 

interne vor fi 

depuse la 

secretariat 

inaintea 

desfasurarii 

intalnirilor 

bilunare de 

progres 

3 Intalniri bilunare de 

progres 

R.A. Consiliul 

Director 

Consiliu

l 

Director 

Bilunar Va fi 

incheiata o 

minuta, 

supusa 

aprobarii C.D. 

4 Minuta continand 

descrierea activitatilor, 

raportul persoanelor 

implicate in activitati – 

angajati proprii sau 

consultant externi 

Secretar R.A. Consiliu

l 

Director 

In termen de 

3 zile de la 

finalizarea 

minutei se 

prezinta 

C.D spre 

aprobare 

R.A. prezinta 

situatia 

bilunar, 

impreuna cu 

minutele si 

anexele 

acestora – 

rapoartele de 

activitate, 

C.D. aproba 

prin Decizie 

minutele – 

solicita 

completari, 
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clarificari, 

respinge 

minutele 

5 Actiuni corective, 

inclusiv intalniri cu 

beneficiarii 

R.A. Consiliul 

Director 

Presedin

te GAL 

In termen de 

7 zile 

lucratoare 

de la 

sesizarea 

Consiliului 

Director 

Pentru 

activitati si 

/sau minute 

response, 

pentru situatii 

in care exista 

suspiciuni de 

neregula/ 

frauda,  

6 Depunere rapoarte de 

progres/cereri de 

rambursare la finantator 

Secretar R.A. Presedin

te GAL 

Conform 

prevederilor 

contractuale 

 

7 Intocmire rapoarte 

periodice de evaluare a 

implementarii strategiei 

(semestriale/anuale) 

R.A Presedint

e GAL 

Autorita

tea de 

manage

ment 

Conform 

prevederilor 

contractuale 

 

8 Implementare 

recomandari ale AM, 

AGA GAL si Presedinte 

GAL vizand 

imbunatatirea 

implementarii 

R.A Consiliu 

Director 

Presedin

te GAL 

In termen de 

7 zile 

lucratoare 

de la 

sesizare 

Conform 

procedurilor 

de 

monitorizare 

si evaluare 

 

Pentru exemplificare am redat o versiune initiala a pistei de audit aferenta 

monitorizarii - evaluarii implementarii strategiei. Fiecare operatiune are atasata o lista 

de verificare pe care responsabilul de activitate “bifeaza” si semneaza asumandu-si, 

prin eventuale comentarii, decizii privind derularea operativa a activitatii. 

Utilizarea pistelor de audit permite monitorizarea transparent a activitatilor ce 

beneficiaza de o asemenea abordare, interventii in timp real pentru imbunatatirea 

practicilor, luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau 

depistarea problemelor), efectuarea zilnică a gestionării proiectului, executarea 

operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor. Prin concatenarea 

corespunzatoare a pistelor de audit este facilitate coordonarea activitatilor 

componentelor. Monitorizarea si raportarea, initierea, verificarea si aprobarea se 

realizeaza de catre persoane responsabile nominalizate in interval de timp clar 

determinate, permitand crearea unei imagini fidele asupra implementarii proiectului. 

Informatia privitoare la implementarea proiectului devine astfel transparent si 

accesibila tuturor factorilor implicate: auditor extern, Consiliu Director, Adunarea 

Generala a GAL, etc. 

 

In ceea ce priveste implementarea proiectelor, GAL va asigura doar o monitorizare 

dpdv ethnic a implementarii acestora, urmand ca Agentia de Plati si respective DADR 

sa asigure monitorizarea financiara, plata si respective controlul implementarii, in 

cadrul unei piste de audit ce va contine tipuri de comunicari si termene intre factorii 

implicate ce va fi stabilita ulterior semnarii contractului de finantare pentru GAL 
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III.5 Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR  

PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

REŢELEI  

III.5.1 Cooperare  

GAL intentioneaza sa sprijine activitati de cooperare cu alte GAL din state membre 

ale Uniunii Europene sau/si din Romania. Au fost stabilite in acest sens criterii de 

eligibilitate si selectie specifice detaliate in fisa masurii 4.1. a strategiei.  

Astfel, avem in acest moment in vedere colaborari de tipul (operatiuni indicative): 

 Vizite de studiu la proiecte déjà implementate in grupuri cu experiente 

LEADER .pentru: reprezentantilor sectorului public,  reprezentantii sectorului, 

reprezentantii organizatiilor obstesti si agricole etc.; 

 Vizite pentru schimb de experienta al partenerilor ., LEADER + sau Leader  in 

GAL Tinutul Haiducilor; 

 Alte activitati vizand:  

 schimb de experienţă şi bune practici; 

 organizare de evenimente, proiecte de twinning; 

 lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun; 

 funcţionarea de structuri comune. 

Toate aceste acţiuni vor fi eligibile dacă ele corespund obiectivelor masurilor din cele 

3 axe (Axa 1, 2 si 3) ale FEADR, obiectivelor strategiei de dezvoltare a GAL-ului  

Ţinutul Haiducilor sau contribuie la construcţia insituţională a acestui GAL. 

Propuneri proiecte de cooperare: 

Nr. 

crt. 
Partenerul/partenerii 

Tematica 

cooperării 
Obiective 

Valoarea 

proiectului/

proiectelor 

de 

cooperare 

(euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

1.1 Asociatia de prietenie 

Franta - Romania 

Schimb de 

experienta 

Construire 

parteneriat 

20.000 Accesibilizarea 

informatiilor, a 

experientelor si a 

instrumentelor utile 

pentru activitatea 

zilnica a unui 

GAL 

      

2. Intenţii de cooperare 

. –. . . . .. 

. . . . . . 
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Solicitantii eligibili vor putea fi:  

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate in cadrul GAL Tinutul Haiducilor, in 

situatia in care liderul parteneriatului este un membru GAL; 

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate in conditiile in care cel putin 51% din 

membrii parteneriatului actioneaza in Tinutul Haiducilor, in situatia in care 

liderul parteneriatului este un membru GAL; 

 Persoane juridice membre GAL actionand in parteneriat cu cel putin o 

structura asociativa de tip GAL dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu 

experienţă Leader +; 

 

III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei  

 

GAL Tinutul Haiducilor va participa la activitatile aferente creeri si implementarii 

retelei care vor fi propuse. Pentru a putea contribui in mod eficient la 

operationalizarea acesteia vor fi utilizate resurse materiale si umane necesare, 

finantate din bugetul GAL. 

Actiunile pe care le avem in vedere includ, dar nu se limiteaza la: 

 Participarea la conferinte seminarii si alte evenimente ale retelei; 

 Organizarea de conferinte, seminarii si alte evenimente in cadrul retelei; 

 Promovarea siglei si logo-ului retelei in activitatile proprii, inclusiv in cele de 

cooperare; 

 Sprijinirea activitatilor de cercetare demarate/implementate sub egida retelei; 

 Derularea de activitati in parteneriat cu alte organizatii similare membre ale 

retelei; 

 Facilitarea accesului la resurse de finantare pentru membrii retelei prin 

aplicarea de proiecte in parteneriat; 

. . . . . . 

2.1 Identificare parteneri Dezvoltarea 

fermelor de 

subzistenta 

Atragerea 

Tinerilor in 

mediu Rural 

Relatia 

mediu 

agricultura 

Animarea 

Teritoriului 

prin masuri 

concrete 

Dezvoltarea 

strategica a 

teritoriului 

Dezvoltare 

durabila 

62.500 Noi metode de 

dezvoltare a 

fermelor de 

subzistenta. 

Elaborarea si 

îmbogatirea 

colectiva a  

demersului 

Leader prin cercetare 

si capitalizare 

Cresterea 

durabilitatii zonei 

rurale.Credibilitate 

crescuta a zonei rural 

Integrarea 

conceptului in 

dezvoltarea rurala 
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 Si alte activitati relevante obiectivului sprijinirii si promovarii creerii si 

implementarii retelei nationale de dezvoltare rurala. 

 

Proiectul de cooperare cu partenerul Francez 

Experiente invatate. 

La invitatia Asociatiei de prietenie Franta - Romania ne-am deplasat in Franta 

regiunea Pais du Calais din nordul Frantei intr-un schimb de experienta pe parcursul a 

5 zile 

Ne-au fost prezentate proiecte in domeniul: Bodiversitatii- mentinerea habitatului 

natural, Social – intrepreinderea sociala si Economic: promovarea produselor 

traditionale. De asemenea ne-a fost prezentat parteneriatul si animarea teritoriului in 

GAL-ul Francez. 

Experienta a fost una deosebita mai ales prin importanta data parteneriatului si 

modului decizional de jos in sus a parteneriatului Francez. 

Partenerul Francez s-a deplasat apoi in teritoriul nostru ajutandu-ne sa ne definim mai 

bine actiunile 

Lectii invatate din acest schimb de experienta: 

Daca privesti lucrurile marunte in mod profesional se pot face schimbari majore. 

Se pot identifica idei de poiecte care pot fi implemetate si la noi. 

Expertiza lectiilor invatate de la altii care au trecut prin asa ceva mareste gradul de 

sustenabilitate  a actiunilor parteneriatului. 

Nu in ultimul rand deplasarile imbunatatesc unitatea grupului. 
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