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La nivelul GAL-ului, Dorina-Angela 
Sturz implementează proiectul 
„Instalarea tinerei fermiere Sturz 
Dorina-Angela ca șef de exploatație în 
fermă mixtă, comuna Bonțida, județul 
Cluj”, finanțat în cadrul Măsurii 112. 

Acesta a fost depus în cadrul 
sesiunii lansate de GAL Someș 
Transilvan, în perioada 10 mai 
2013-21 iunie 2013. Beneficiara 
proiectului deține în cadrul 
exploatației agricole 182 de familii de 
albine și un teren utilizat ca vatră a 
stupinei, în comuna Bonțida.

 Obiectivele constau în creșterea 
dimensiunii economice a exploatației 
apicole prin achiziționarea a 1,35 ha 
cu livezi de pomi fructiferi și a 0,65 ha 
de teren arabil, care va fi cultivat cu 
legume proaspete. 

Prin realizarea acestor obiective, se 
estimează creșterea dimensiunii 
economice a exploatației, comparativ 
cu anul 0, cu 4,139 UDE în anul 2 al 
implementării proiectului. 

Valoarea totală este de 40 000 de 
euro, sprijinul primit prin GAL Someș 
Transilvan fiind de 100%. Dintre 
activitățile vizate, până în prezent au 
fost realizate achizițiile de teren, 
urmând ca acestea să fie trecute în 
proprietatea beneficiarei. 

Ca impact la nivel local și regional, 
proiectul contribuie la încurajarea 
activităților agricole desfășurate de 
tineri (persoane cu vârsta sub 40 de 
ani), la diversificarea producției și 
creșterea locurilor de muncă în 
sectorul agricol (două au fost create 
prin acest proiect). 

Unire la puterea 99
GAL Someș Transilvan este o 

asociație nonprofit care are în 
componență 99 de parteneri publici, 
privați și din sectorul asociativ. 

Teritoriul pe care îl acoperă este 
identificat în regiunea Nord-Vest, în 
județul Cluj, în partea estică a 
municipiului Cluj-Napoca, cuprinzând 
partea nord-estică a acestuia, la 
interferența a două mari forme de 
relief, Podişul Someşan, în vest, şi 
Câmpia Transilvaniei, în est, fiind 
traversat de la sud la nord de râul 
Someşul Mic. 

Prioritățile și obiectivele dezvoltării 
locale a teritoriului GAL-ului sunt 
precizate în strategia de dezvoltare 
locală, care cuprinde și măsurile de 
finanțare disponibile pentru diferitele 
categorii de beneficiari. 

Până în toamna lui 2014, GAL 
Someș Transilvan a reușit selectarea a 
58 de proiecte, dintr-un total de 100 
depuse, dintre care 52 sunt contracte 
prin CRFIR și au o valoare totală de 
2 151 569 de euro. 

Unele dintre ele au primit deja 
finanțarea propusă, iar altele se află în 
diferite faze ale implementării. 

Totodată, şase proiecte cu o valoare 
totală de 134 431 de euro se află în 
verificare la OJFIR. 

Astfel, fondurile alocate prin 
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), 
în valoare de 2 286 000 de euro, s-au 
epuizat, urmând să fie depusă 
următoarea serie de proiecte, în 
funcție de măsura prevăzută în 
strategie (conform fig.). 
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Un alt proiect de succes 
implementat de GAL Someș 
Transilvan, de data aceasta în satul 
Pata, comuna Apahida, îl are ca 
beneficiar pe Casian Dragomir. Acesta 
a implementat proiectul „Achiziție 
echipamente agricole”, în valoare 
totală de 53 816 euro, depus în cadrul 
Măsurii 121 - „Modernizarea 
exploatațiilor agricole”, în decurs de 
șase luni de la semnarea contractului 
de finanțare. 

Principalul obiectiv este 
achiziționarea unui tractor, cu 
ajutorul căruia beneficiarul își poate 
extinde suprafețele cultivate cu 
porumb și lucernă, crescându-şi astfel 
productivitatea și calitatea produselor. 
„Mă declar mulțumit de modul în 
care a decurs implementarea 
proiectului” – a declarat beneficiarul. 
Profesionalismul firmei de 
consultanță şi sprijinul permanent 
oferit din partea echipei GAL Someș 
Transilvan au contribuit simțitor la 
succesul acestuia”.

Prin intermediul Măsurii 312, 
Marius-Alexandru Nuțiu, din 
Apahida, a implementat proiectul 
„Achiziție utilaje și echipamente 
tehnologice”, reușind astfel să-și 
dezvolte microîntreprinderea pe care 
o deținea, prin achiziția de 
echipamente tehnologice noi și 
performante, care să asigure 
furnizarea unor servicii calitativ 
ridicate și obținerea de profit. 

Principala activitate a constat în 
procurarea unei stații totale și a unui 
sistem GPS, ambele urmând să fie 
utilizate la măsurătorile topografice. 

Beneficiarul a reușit să cumpere 
echipamentele necesare, în valoare de 
18 940 de euro, în termen de 11 luni de 
la data depunerii proiectului. 

Factorul de succes al proiectelor 
prezentate mai sus este reprezentat de 
tenacitatea beneficiarilor în a-și 
materializa o idee. Mai putem adăuga, 
desigur, răbdarea și păstrarea unui 
contact permanent al GAL cu „actorii” 
angajați în procesul de realizare și 
implementare a ideilor finanțate prin 
fonduri europene.

Date de contact:
GAL Someș Transilvan 

Comuna Bonțida, str. Mihai 
Eminescu, nr. 446, județul Cluj
Președinte: Cărhaț Aurel-Emil 

Manager: Mureșan Irina-Rodica
Tel./Fax: 0264 262 003

E-mail: 
contact@galsomestransilvan.ro; 
galsomestransilvan@yahoo.com

Website: 
www.galsomestransilvan.ro


