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Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov se 
apropie de sfârșitul celui de-al treilea an de activitate în 
implementarea Planului de Dezvoltare Locală a zonei de 
nord a județului Brașov.

În toată această perioadă, echipa GAL a derulat diverse acțiuni 
pentru promovarea oportunităților de finanțare disponibile 
prin Axa LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013, a consiliat actorii locali interesați de accesarea de 
fonduri și a evaluat proiectele depuse de cei deciși să nu rateze 
această șansă.

Ca urmare a activităților derulate, la sfârșitul anului 2014, 77% 
din bugetul GAL a fost deja contractat, douăzeci de proiecte 
aflându-se în curs de implementare și trei proiecte fiind deja 
finalizate.

Suma încă neangajată (23%) este reprezentată de alte două 
proiecte aflate în diferite stadii de evaluare la Oficiul Județean 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov /Centrul Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba Iulia. Acestea vizează 
înființarea unei plantații de afini și achiziția de utilaje agricole 
pentru lucrările necesare pe plantație, respectiv achiziția unui 
tractor pentru o fermă de vaci.



1. Proiectul „Achiziție utilaje agricole” are ca beneficiar 
Întreprinderea Individuală Vocilă Liviu Ioan. Au fost achiziționate un 
tractor cu încărcător frontal, o remorcă tehnologică și o cositoare. 
Valoarea totală eligibilă este de 113.300 de Euro, finanțarea 
nerambursabilă fiind în procent de 50%.  Beneficiarul a încasat 
tranșa finală de plată. Proiectul a fost implementat în comuna Cața, 
sat Cața.

Proiecte finanțate prin Măsura 121 “Modernizarea 
exploatațiilor agricole”

Proiecte finanțate în perioada februarie 2012 
– decembrie 2014 prin Axa LEADER pentru 
implementarea Planului de Dezvoltare Locală a zonei 
de nord a județului Brașov



Proiecte finanțate prin Măsura 312 “Sprijin pentru
crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

1. Primul proiect finanțat de GAL ATBN și finalizat, a aparținut 
beneficiarului Simon Ciprian Daniel Întreprindere Individuală. 
Prin acest proiect “Înființare firmă de măsurători cadastrale prin 
achiziționarea de aparatură” au fost cumpărate două echipamente: 
o stație mecanică cu precizia unghiulară de 5 secunde și un sistem 
GNSS GPS. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de  20.016 
Euro, iar finanțarea nerambursabilă primită a fost de 14.011 Euro. 
Proiectul s-a derulat în comuna Bunești, sat Meșendorf.



2. SC Hogvet SRL a obținut o finanțare nerambursabilă de 34.802 
Euro pentru proiectul “Achiziție unitate mobilă de intervenție 
pentru activități veterinare în mediul rural”. Valoarea totală eligibilă 
a proiectului a fost de 49.718 Euro, iar finanțarea a fost acordată 
pentru achiziționarea unei ambulanțe veterinare, a unei remorci 
pentru transport animale mari și de instrumentar medical veterinar. 
Beneficiarul proiectului a fost domnul doctor Coman Ioan din satul 
Hoghiz, comuna Hoghiz. Beneficiarul a depus ultima cerere de plată, 
iar până la sfârșitul acestui an se va face rambursarea cheltuielilor. 
Proiectul s-a implementat în satul Hoghiz, comuna Hoghiz.



3. Proiectul “Dezvoltarea activității de întreținere peisagistică de 
către SC Eco Irigații SRL”, care s-a implementat în sat Arini, comuna 
Măieruș este cel de-al doilea proiect finalizat. Beneficiarul a primit o 
finanțare nerambursabilă de 99.960 de Euro pentru achiziționarea 
unei mașini de tuns gazonul, a unei mașini de aspirat iarba, a unei 
instalații de irigat cu tubular și aspersor și a unei mașini de decopertat 
gazonul. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 142.800 de 
Euro.

4. GAL ATBN a selectat spre finanțare și un proiect care are ca 
obiectiv înființarea unei centru de producție publicitară (tipărire 
materiale și obiecte de diverse tipuri), al cărui beneficiar este 
Bustya Maria Întreprindere Individuală. Echipamentele ce se vor 
achiziționa sunt o imprimantă pentru personalizarea obiectelor 
de diverse feluri, o imprimantă pentru imprimare direct pe textile, 
o imprimantă pentru printuri outdoor format mare,  baterii (UPS – 
sursa neîntreruptibilă de curent), stații calculator, laptopuri. Valoarea 
totală eligibilă a proiectului este de  80.000 Euro, iar valoarea 
nerambursabilă de 68.000 Euro.  Investiția va fi realizată în comuna 
Măieruș, sat Măieruș.



5. În comuna Homorod, sat Mercheașa se implementează 
proiectul “Achiziție de utilaje pentru prestări servicii” prin care 
beneficiarul Carmen Bodea Întreprindere Individuală urmează să 
demareze o afacere în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului. 
Pentru a derula în bune condiții această activitate, beneficiarul 
și-a propus să achiziționeze următoarele echipamente: un buldo-
excavator, un mai compactor, un generator electric, un ciocan 
demolator electric și o pompă electrică submersibilă pentru ape 
murdare. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 96.292 Euro, 
iar procentul cofinanțării nerambursabile este de 70%. Utilajele 
au fost achiziționate și beneficiarul depune cerere de plată în luna 
decembrie 2014.

Proiecte finanțate prin Măsura 313 “Încurajarea 
activităților turistice”

1. Primul contract prin care se acorda finanțare pentru 
sprijinirea activităților turistice, a fost semnat în luna aprilie 2013, 
iar beneficiarul acestei investiții este Cornel Stanciu Întreprindere 
Individuală. Prin proiect se va construi o pensiune agroturistică, 
clasificată la 3 margarete, cu o capacitate totală de 4 camere. 
Amplasamentul acesteia va fi în sat Bunești, comuna Bunești. 
Valoarea totală a proiectului este de 176.809 Euro (fără TVA), iar 
finanțarea nerambursabilă de 99.982 Euro. Beneficiarul a demarat 
lucrările și până la sfârșitul anului 2014 va depune o primă cerere de 
plată.



2. Proiectul “Construire pensiune agroturistică Elena” are ca 
obiectiv realizarea unei pensiuni clasificate la o margaretă, cu 6 
camere. Beneficiarul proiectului este Suciu Elena Întreprindere 
Individuală, iar pensiunea va fi amplasată în sat Criț, comuna 
Bunești. Valoarea totală a proiectului este de 132.375 Euro (fără 
TVA), iar finanțarea nerambursabilă este de 99.768 Euro. Construcția 
este într-un stadiu avansat, beneficiarul a depus deja o primă cerere 
de plată și așteaptă decontarea cheltuielilor efectuate.

3. Doamna Fancsali Eva a solicitat, de asemenea, finanțare pentru 
înființarea unei pensiuni agroturistice în sat Drăușeni, comuna Cața. 
Pensiunea, care va avea un standard de trei margarete, se va realiza 
prin extinderea unei case de locuit și va avea o capacitate de cazare 
de 10 locuri.  Valoarea totală a proiectului este de 128.960 de Euro, 
iar finanțarea primită prin PNDR este de  90.473 Euro.

4. Un alt beneficiar care a dorit schimbarea destinației unei 
locuințe în pensiune agroturistică este doamna Carolina Fernolend. 
Acest proiect se va implementa în satul Viscri din comuna Bunești 
și presupune reamenajarea, refuncționalizarea, mansardarea 
parțială și extinderea unei case cu o cameră și a celor două anexe 
ale sale (șopron, șură și grajd animale). Intervențiile vor fi minime, în 
scopul creării condițiilor de funcționare având în vedere că terenul 
are destinația actuală de „zonă de locuințe cu valoare istorică”.  
Capacitatea de cazare a agro-pensiunii va fi de 5 locuri în două 
camere de cazare. Valoarea totală a proiectului este de 157.390 Euro, 
iar finanțarea nerambursabilă 71.405 Euro.



5. Comuna Apața va amenaja traseul turistic de la DJ 131 
la Peștera „Bârlogul hoților” prin marcaje, montarea de săgeți 
indicatoare și panouri informative. De asemenea, vor fi construite 
două refugii turistice, patru observatoare pentru păsări și patru 
pentru mamifere. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
121.302 Euro, iar finanțarea nerambursabilă este de 100%. Prin 
amenajarea acestui traseu se dorește promovarea peșterii “Bârlogul 
hoților” și a rezervației “Pădurea Bogății”, situate parțial în arealul 
promovat prin proiect.

6. Comuna Homorod a obținut o finanțare de 88.865 de 
Euro pentru amenajarea unui Centru de informare și promovare 
turistică în satul Homorod. Prin proiect se vor realiza și materiale de 
promovare și un website. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 
11.700 de euro.



Proiecte finanțate prin Măsura 322 “Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rurală și punerea în 
valoare a moștenirii rurale”

1. Unul dintre primele contracte de finanțare semnate în 
cadrul acestei măsuri a avut ca beneficiar Comuna Jibert și a vizat 
“Înființarea și dotarea compartimentului public de mentenanță 
în comuna Jibert”. Prin acest proiect, primăria comunei se va dota 
cu un echipament multifuncțional care va fi utilizat atât pentru 
deszăpezire, cât și pentru întreținerea drumurilor, a rigolelor, a 
șanțurilor și a spațiilor verzi. Valoarea totală a proiectului este de  
70.721 Euro, iar finanțarea nerambursabilă este de 100%.

2. Comuna Măieruș a propus un proiect de conservare și 
promovare a culturii tradiționale prin dotarea căminului cultural din 
comună cu instrumente muzicale și costume de fanfară. Primăria 
comunei a încheiat un acord de parteneriat cu “Asociația folclorică 
Alunișul”, aceasta urmând să utilizeze instrumentele și costumele 
în cadrul evenimentelor culturale ce vor fi organizate de Primărie. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 17.580 Euro, cu finanțare 
100%. Costumele și instrumentele au fost livrate de prestator, iar 
beneficiarul a pregătit cererea de plată, urmând ca până la sfârșitul 
anului 2014 proiectul să se finalizeze.



3. Comuna Homorod a obținut o finanțare de 80.976 de Euro 
(contribuția financiară a Uniunii Europene este de 100%) pentru 
amenajarea unui parc în satul Mercheașa. Prin amenajarea terenului 
din zona centrală a localității se dorește  crearea unei zone de 
petrecere a timpului liber și de joacă pentru copii, dotată cu alei 
pietonale, bănci de odihnă, iluminat cu un aspect arhitectural 
plăcut, modern și atractiv pentru locuitorii localității.

4. “Înființarea și dotarea serviciului de deszăpezire și întreținere 
spații verzi” este proiectul pentru care Comuna Ticuș a obținut 
o finanțare nerambursabilă de 84.855 de Euro. Prin proiect se va 
achiziționa un utilaj multifuncțional pentru deszăpezire, întreținere 
drumuri și spații verzi.

5. Un alt proiect selectat de GAL ATBN a fost cel depus de Comuna 
Ormeniș, pentru dotarea căminului cultural din localitate. Vor fi 
achiziționate următoarele dotări: sistem de supraveghere, instalație 
de climatizare, instalație de sonorizare, scaune și o vitrină frigorifică. 
Valoarea totală eligibilă este de 42.780 de Euro.



6. Comuna Cața a solicitat și a obținut o finanțare în valoare de 
85.000 de Euro pentru “Reabilitare sediu primărie”. Lucrările care 
se vor efectua presupun subzidiri, cămășuiri și finisaje interioare, 
refacerea parțială a planșeului interior între parter și etaj, refacerea 
parțială a învelitorii,  înlocuirea tâmplăriei,  refacerea instalației 
termice și a celei electrice.

7. “Conservarea și promovarea patrimoniului cultural rural 
și creșterea calității vieții prin dotarea căminelor culturale” este 
proiectul prin care Comuna Bunești va dota căminele culturale 
din Criț, Meșendorf și Viscri cu mobilier (scaune și mese), sisteme 
audio, echipamente IT (laptop, videoproiector, ecran proiecție) și 
cortină. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 87.167 Euro, 
iar finanțarea nerambursabilă este de 100%.

8. Comuna Măieruș a obținut o finanțare de 144.800 de 
Euro pentru “Înființarea și dotarea compartimentului public de 
mentenanță în comuna Măieruș, jud. Brașov”. Prin acest proiect se 
va dota serviciul nou înființat cu un autogreder care va fi folosit 
pentru lucrările ce se vor executa pe drumurile aflate în proprietatea 
comunei, dar și pentru activitatea de deszăpezire.

9. Primăria Comunei Jibert va achiziționa două microbuze 
de transport persoane care să asigure transportul public pentru 
comunitatea locală, în special pentru navetiști, deoarece o astfel 
de investiție nu este atractivă pentru companiile private, însă 
este indispensabilă pentru comunitate. Valoarea totală eligibilă a 
proiectului este de 80.713 de Euro, cu finanțare 100%.



10. Un al doilea proiect obținut de Comuna Cața este “Creșterea 
calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii recreaționale în 
comuna Cața”. Investiția constă în achiziția de mobilier urban în 
vederea reamenajării unui parc, precum și amenajarea unui teren 
acoperit cu balon presostatic pentru practicarea de activități 
sportive și recreaționale. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 
de 127.029 Euro.

Proiect finanțat prin Măsura 421 Implementarea 
proiectelor de cooperare

1. GAL Asociația Transilvană Brașov Nord va implementa alături 
de GAL Mărginimea Sibiului și GAL Valea Sâmbetei proiectul 
“Acțiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu tradiție din sudul 
Transilvaniei”.  Prin acest proiect, cei trei parteneri își propun să 
promoveze obiectivele, produsele și tradițiile locale, scoțând în 
evidență trăsăturile comune ale celor trei teritorii. Fiecare dintre cei 
trei parteneri va fi gazda unui eveniment care va include un târg de 
produse tradiționale, dar și manifestări artistice.

Succesul GAL ATBN înseamnă de fapt finalizarea cu succes a 
tuturor proiectelor din teritoriu, iar pentru aceasta este necesară 
accelerarea implementării proiectelor, astfel încât acestea să se 
finalizeze până la data de 30 septembrie 2015.
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Ansamblul Sukosd Bethlen din Racoș



Săptămâna culturală Haferland
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Biserica Evanghelică din Viscri



Sat Criț, comuna Bunești
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Biserica evanghelică din Roadeș



Biserica reformată din Hoghiz







Sărbătoarea “Împușcatul cocoșului” din 
Apața



Muzeul din incinta Bisericii evanghelice 
din Criț
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