
 
 

 

PARTEA A IV-A PREZENTAREA MĂSURILOR  
 

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestui Plan de Dezvoltare 

Locală se are în vedere dezvoltarea şi implementarea de proiecte în conformitate cu măsurile 

Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013 în cadrul unei abordări „ de jos în sus” de tip 

LEADER. 

Principalele măsuri abordate de prezentul Plan de Dezvoltare Locală sunt: 

 

TITLUL MASURII   REFERINTA PNDR 2007-2013 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta  141 

Instalarea tinerilor fermieri  112 

Modernizarea exploatatiilor agricole 121 

 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 123 

 Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi 312 

 Promovarea activitatilor turistice 313 

 Renovarea si dezvoltarea satelor 322 

Implementarea proiectelor de cooperare  421 

 

 

Proiectele de dezvoltare prevăzute în cadrul acestui Plan de Dezvoltare Locală se 

adresează unei categorii largi de beneficiari, după cum urmează:  

 

 

 

Tip beneficiar  141 121 112 312 313 322 421 

Persoană fizică � �  � � �  

Persoană fizică autorizată � � � � �   

Întreprindere individuală � � � � �   

Întreprindere familială  � � � � �   

Asociaţie familială � � � � �   



 
 

Societate cu răspundere 

limitată 

 
� 

� 
� �  

 

Microîntreprinderi ( altele 

decât cele de mai sus )  

 
� 

 
� �  

 

IMM  �      

Societate agricolă  �      

Societate cooperativă 

agricolă  

 
� 

 
   

 

Cooperativă agricolă   �      

Cooperativă agricolă de 

procesare 

 
 

 
   

 

Societate cooperativă de 

valorificare  

 
 

 
   

 

Grup de producători   �      

Asociaţie   �      

Comună       � �  

Asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară 

    � �  

ONG      � �  

Aşezăminte culturale şi 

instituţii de cult  

     �  

Parteneriate     � � � 

 

 

Indicatori generali relevanţi de implementare a Planului de Dezvoltare Locală Valea Someşului  

 

 Indicator   Unitate de masura   Tinta  

Exploatatii de semi-subzistenta  Nr  55 

Proiecte depuse de tineri cu varsta 
sub 40 de ani  

Nr   53 

Proiecte care cuprind actiuni de 
protectia mediului  

Nr   37 



 
 

 Proiecte promovate de forme 
asociative sau de membrii acestora  

Nr   45 

Actiuni de cooperare sprijinite  Nr   1 

 

 

 

 

Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

Obiectivul măsurii 141 este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de 

restructurare şi creşterea viabilităţii economice a fermelor de semi-subzistenţă. Această măsură 

se încadrează în prioritatea 1 a strategiei de dezvoltare  a teritoriului Valea Someşului prin 

susţinerea dezvoltării sectorului economic începând de la micii fermieri care prin dezvoltarea lor 

vor determina creşterea competitivităţii sectorului agricol. Aceste ferme de semi-subzistenţă prin 

activităţile comerciale pe care le vor întreprinde vor pune bazele viitoarei economii bazată pe 

agricultură din teritoriul Valea Someşului şi vor creea premisele dezvoltării sectorului de 

procesare a produselor agricole. De asemenea, prin integrarea problemelor de mediu în cadrul 

proiectelor se susţine îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de aplicare al măsurii:  

În cadrul măsurii141 aplicanţii pot opta pentru creşterea volumului producţiei destinate 

comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile din punct de vedere 

economic sau pentru diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi 

produse. Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de 

restructurare si transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin 

utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei 

agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, 

implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea 

costurilor de producţie. 



 
 

 

Sinergia cu alte măsuri:  

Măsura 141 este complementară măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, 

beneficiarii având posibilitatea de a depune proiecte pe ambele măsuri.  

 

 

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Privaţi: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familial, asociaţii familiale  

 

Evaluare număr de beneficiari: 50  

 

Condiţii pentru primirea sprijinului:  

• Întocmirea unui plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani.  

• Demonstrarea faptului că după o perioadă de 3 ani de la acordarea sprijinului s-au 

respectat cerinţele minime din planul de afaceri şi anume: producţia agricolă destinată 

comercializării înregistrează o creştere de 20% şi dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole creşte cu minim 3 UDE.  

• În cadrul Planului de afaceri sunt prezentate metode de protecţie a mediului ( aproximativ 

50 cuvinte ) adoptate de către beneficiar în cadrul fermei de semi-subzintenţă. ( de ex: 

utilizarea gunoiului de grajd pentru fertilizarea culturilor în defavoarea îngrăşămintelor 

chimice )  

• În al treilea an de acordare a sprijinului beneficiarul va prezenta documente care atestă 

faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin măsura 111 Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe  

 

 

 

 

 



 
 

Criterii de selecţie locală:  

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare  

20 

2 Solicitantul demonstrează în planul de afaceri că întreprinde acţiuni de protecţie a 

mediului în cadrul fermei de semi-subzitenţă  

25 

3 Ferma de semi-subzisntenţă este deţinută de un fermier cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii proiectului  

30 

4 Solicitantul realizează:  

a) O investiţie complementară proiectului depus în cadrul măsurii 141 care se 

încadrează în activităţile eligibile ale măsurii 121 Modernizarea 

exploataţiilor agricole  

b)  Un alt tip de investiţie pentru creşterea viabilităţii fermei de semi-

subzistenţă  

 

 

25 

 

15 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: 1500 euro/ an timp de 5 ani  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

50 
 

4.500 € 
225.000 € 180.000 € 45.000 € 0 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Ferme de semi-subzistenţă 
sprijinite  

Nr. 50 

Ferme de semi-subzistenţă 
conduse de tineri sub 40 de 

Nr. 25 



 
 

ani  
Ferme de semi-subzistenţă 
care introduc noi produse 
prin diversificare  

Nr. 20 

Ferme de semi-subzistenţă 
care demonstrează 
introducerea elementelor de 
protecţia mediului  

Nr. 20 

Solicitanţi care sunt membri 
ai unei forme asociative  

Nr.  35 

 
 

 

 

Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

Obiectivul măsurii 121 este creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare 

mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a 

standardelor comunitare. Obiectivele operaţionale din cadrul strategiei căreia i se adresează 

această măsură sunt dezvoltarea sectoarelor agricol şi forestier şi încurajarea fenomenului de 

asociere pentru creşterea competitivităţii acestor sectoare, creşterea competitivităţii exploataţiilor 

agricole prin creşterea rentabilităţii economice a acestora, restructurarea şi dezvoltarea fermelor 

şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, protejarea mediului şi implementarea 

acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea activităţilor economice cu 

respectarea normelor de protecţie a mediului. Aceste obiective vor fi atinse prin implementarea 

unor proiecte care să vizeze dezvoltarea şi diversificarea activităţilor exploataţiilor agricole, 

modernizarea spaţiilor de producţie şi utilizarea noilor tehnologii, acţiuni de protecţie a mediului 

implementate în cadrul activităţii exploataţiilor agricole, utilizarea energiilor regenerabile în 

cadrul exploataţiilor agricole.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  



 
 

 Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente 

performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru 

respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.  

 Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde îmbunătăţirea performanţelor generale 

ale exploataţiilor agricole în teritoriul Valea Someşului, creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole în teritoriul Valea Someşului, înfiinţarea de culturi de plante 

tehnice, înfiinţarea de culturi de plante medicinale, investiţii în apicultură, investiţii în 

legumicultură, investiţii în horticultură, investiţii în creşterea animalelor, sprijinirea exploataţiilor 

agricole care activează în agricultura ecologică sau doresc acest lucru, înfiinţarea plantaţiilor de 

arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă pentru obţinerea de energie 

regenerabilă, în vederea sprijinirii activităţii micilor producători şi creşterii competitivităţii 

produselor agricole şi forestiere.  

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole se vor realiza doar 

în cadrul acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 121 mai pot aplica şi în cadrul măsurii 123 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere familială, asociaţie familială, 

întreprindere individuală, societate nume colectiv ( SNC ), societate cu răspundere limitată ( SRL 

), societate agricolă, societate cooperativă agricolă, grup de producători, cooperativă agricolă, 

asociaţii de producători, asociaţii de crescători de animale 

 

Evaluare număr de beneficiari:  1 

 

Tipuri de investiţii:  

Investiţii corporale: clădiri, utilaje agricole, mijloace de transport specializat, instalaţii, 

echipamente, aparate, etc.  

Investiţii necorporale: sub formă de brevete, licenţe, software specializat, cheltuieli de 

publicitate, studii, etc.  



 
 

 

Activităţi eligibile:  

• Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de 

producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura 

internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri necesare investiţiei  

• Construcţii noi şi / sau modernizarea depozitelor de produse, inclusiv 

depozite frigorifice en-gros  

• Achiziţionarea sau achiziţionare în leasing a utilajelor, instalaţiilor, 

echipamentelor, aparatelor, inclusiv costuri de instalare  

• Achiziţionarea de dotări  

• Achiziţionare sau achiziţionare în leasing de noi mijloace de transport 

specializate  

• Înfiinţarea de plantaţii  

• Investiţii în active necorporale: implementarea sistemelor de management 

a calităţii şi siguranţă alimentară, cumpărarea de tehnologii, patente şi 

licenţe, achiziţionare de software specializat   

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Exploataţii din sectoare prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

Sector vegetal: 

a) Legume 

b) Plantaţii de arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă 

c) Plantaţii de plante tehnice şi plante medicinale 

d) Pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi 

e) Culturi de câmp 

 

Sector de creştere a animalelor:  

max.30 

puncte  

25 

20 

15 

10 

5 

 

 



 
 

a) Ovine şi caprine  

b) Bovine pentru lapte  

c) Păsări  

d) Albine  

e) Porcine  

30 

25 

20 

15 

10 

2 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă  10 

3 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

15 

4  Exploataţia agricolă nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  10 

5 Exploataţia agricolă acţionează în agricultura ecologică  10 

6 Exploataţia agricolă deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 

proiectului  

25 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 50%  

 

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

1  11630 €  5.815 € 
 

4.651 € 

 

1.164€  

 

5.815 € 

 

Exemple de proiecte:  

Ferme de creştere a bovinelor pentru lapte şi carne  

Ferme de creştere a ovinelor şi caprinelor  

Ferme de creştere a suinelor  

Amenajare sere şi solarii 



 
 

Culturi de plate tehnice  

Culturi  de plante medicinale  

Culturi de arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă  

Ferme de creştere a animalelor în agricultura ecologică  

Culturi vegetale în agricultura ecologică  

 

Indicatori de monitorizare:  

 

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Exploataţii care primesc 

sprijin pentru investiţii  
Nr.  1 

Exploataţii de semi-

subzistenţă sprijinite  
Nr.  1 

Exploataţii care aparţin 

membrilor formelor 

asociative sprijinite  

Nr. 0 

Forme asociative sprijinite  Nr.  0 

Proiecte depuse de tineri cu 

vârsta sub 40 de ani  
Nr.   1 

Exploataţii în agricultura 

ecologică  
Nr.  0 

 
 

 

 

Măsura 123  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  



 
 

Obiectivul măsurii îl reprezintă înfiinţarea întreprinderilor de procesare 

agroalimentară şi forestieră şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale 

întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o 

mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie din cadrul teritoriului Valea 

Someşului. În cadrul acestei măsuri se sprijină acţiuni care vor duce la creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier pe teritoriul Valea Someşului. În ciuda faptului că pe teritoroiul 

Valea Someşului sectorul agricol este foarte bine reprezentat, sectorul de procesare nu este 

dezvoltat, iar această măsură va încuraja dezvoltarea de afaceri în domeniul procesării produselor 

agricole şi forestiere pentru o mai bună utilizare a materiilor prime agricole şi forestiere şi 

creşterea valorii adăugate a acestora. Obiectivele operaţionale care vor fi atinse prin 

implementarea proiectelor în cadrul acestei măsuri sunt dezvoltarea sectoarelor agricol şi 

forestier şi încurajarea fenomenului de asociere pentru creşterea competitivităţii acestor sectoare, 

creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin creşterea rentabilităţii economice a acestora, 

restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, 

protejarea mediului şi implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural şi 

dezvoltarea activităţilor economice cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Aceste 

obiective vor fi atinse prin implementarea proiectelor care vizează în special investiţii în structuri 

de procesare a produselor agricole din teritoriul Valea Someşului: procesare lapte, carne, plante 

tehnice şi medicinale, miere de albine şi produse apicole, peletizarea arbuştilor pentru obţinerea 

energiei regenerabile.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi 

necorporale pentru procesarea produselor agricole şi forestiere. Îmbunătăţirea performanţei 

generale a sectoarelor agricol şi forestier se va realiza prin îmbunătăţirea şi optimizarea 

fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, crearea 

reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare şi 

ambalare a produselor agricole şi forestiere, introducerea de tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse care să satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor, creşterea 

eficienţei utilizării resurselor de producţie, îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, 

unităţile furnizoare de materii prime şi sectorul de desfacere, reducerea emisiilor poluante şi a 



 
 

deşeurilor în scopul protecţiei mediului, creşterea gradului de utilizare a energiei 

din surse regenerabile, îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor 

de igienă în producţie.  

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere se vor realiza doar în cadrul acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 123 mai pot aplica şi 

în cadrul măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole.  

 

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

 Privaţi: microîntreprinderi şi IMM-uri, alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, 

cooperative agricole de procesare a produselor agricole, societăţi cooperative de valorificare, 

asociaţii familiale, grupuri de producători, asociaţii de producători, asociaţii de crescători de 

animale 

 

Evaluare număr de beneficiari:  0  

Activităţi eligibile:  

• Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de 

producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura 

internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri necesare investiţiei  

• Construcţii noi şi / sau modernizarea depozitelor de produse, inclusiv 

depozite frigorifice en-gros  

• Achiziţionarea sau achiziţionare în leasing a utilajelor, instalaţiilor, 

echipamentelor, aparatelor, inclusiv costuri de instalare  

• Achiziţionarea de dotări  

• Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile  

• Achiziţionare sau achiziţionare în leasing de noi mijloace de transport 

specializate  



 
 

• Investiţii în active necorporale: implementarea sistemelor de 

management a calităţii şi siguranţă alimentară, cumpărarea 

de tehnologii, patente şi licenţe, achiziţionare de software specializat   

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Unităţi din sectoare prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

Sector agricol: 

a) Lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne  

b) Legume, fructe şi cartofi  

c) Miere de albine  

d) Plante tehnice şi medicinale 

f) Cereale  

 

Sector forestier: 

a) Arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă  

b) Alte produse forestiere  

max. 35 

puncte  

35 

30 

25 

20 

15 

 

 

35 

30 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  15 

3 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare 

10 

4  Exploataţia agricolă nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de 

investiţie  

10 

5 Exploataţia agricolă deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani la data 

depunerii proiectului  

30 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 50%  

 



 
 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

 0  0  0  0  0  0 

 

Exemple de proiecte:  

Înfiinţare centru de procesare a laptelui  

Înfiinţare abator  

Centru de procesare a mierii  

Susţinere activităţi de procesare a lemnului  

Centru de procesare a plantelor pentru obţinerea uleiurilor vegetale  

Centru de uscare a fructelor şi plantelor medicinale  

Centre de colectare şi condiţionare a produselor agricole  

Centre de colectare şi condiţionare a fructelor de pădure şi a ciupercilor  

Instalaţii de peletizare a arbuştilor cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă 

Obţinere produse tradiţionale locale  

 

Indicatori de monitorizare:  

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Total întreprinderi sprijinite  Nr.  0 

Proiecte care prevăd 

investiţii în energia 

regenerabilă  

Nr.  0 

Proiecte depuse de tineri cu Nr.  0 



 
 

vârsta sub 40 de ani  

Proiecte depuse de forme 

asociative  
Nr.  0 

 
 

 

 
 

 
Măsura 312 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  
 

Obiectivul general al măsurii 312 în constituie dezvoltarea durabilă a economiei rurale 

prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale şi se încadrează în prioritatea PDL  Creşterea calităţii vieţii în mediul rural 

şi promovarea diversificării activităţilor economice. Implementarea proiectelor din cadrul acestei 

măsuri va duce la atingerea obiectivelor dezvoltarea sectorului economic cu respectarea 

normelor de protecţie a mediului prin încurajarea acelor proiecte care implementează şi acţiuni 

de protejare a mediului şi diversificarea economiei şi încurajarea micilor întreprinzători din 

spaţiul rural prin susţinerea investiţiilor în activităţi productive non-agricole şi în sectorul 

servicii. Principalul rezultat al implementării acestei măsuri va fi legat de reducerea gradului de 

dependenţă faţă de activităţile agricole.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării 

microîntreprinderilor atât nou create cât şi a celor existente. Se vor susţine investiţiile în activităţi 

productive, dar şi investiţii în diversificarea şi dezvoltarea sectorului servicii oferite populaţiei. 

De asemenea, meşteşugurile şi artizanatul vor fi susţinute atât pentru diversificarea economiei 

rurale, dar şi pentru păstrarea patrimoniului cultural şi a moştenirii culturale.  

 



 
 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 312 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

de microîntreprinderi  se vor sprijinii doar în cadrul acestei măsuri.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

 Privaţi: microîntreprinderi, persoane fizice 

 
Evaluare număr de beneficiari:  3 

 

Activităţi eligibile:  

• Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi : activităţi meşteşugăreşti, 

confecţii, produse de uz gospodăresc, prelucrarea lemnului şi tâmplărie.  

• Servicii pentru populaţie : frizerie, croitorie, cizmărie, servicii de difuzare internet, 

servicii de protecţie fito-sanitară, însămânţarea 355rtificial a animalelor, servicii 

medicale, servicii informatice şi de prelucrare a datelor, servicii funerare, reparaţii şi 

service auto, servicii de spălătorie auto, servicii 355rtifici – veterinare, etc. 

Acţiuni eligibile:  

• Investiţii corporale ( construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 355rtificial 

pentru efectuarea activităţilor vizate de proiect, precum şi dotarea aferentă cu 

echipamente, utilaje, dotări specifice, 355rtificia achiziţionarea în leasing a acestora )  

• Investiţii necorporale ( software specializat, patente, licenţe, etc. ) 

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Proiecte care vizează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat 10 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  20 

3 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  10 

4 Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii proiectului  30 

5  Microîntreprinderi nou înfiinţate  20 



 
 

6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor veterinare  10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 70%  si respectiv 85%  in 
cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri 
 

ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în 
Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizează 
atât activități de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se 
va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete 
distincte. 
 
 
 
 
 
Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

3 132.319,33 € 396.958 € 269.931 € 67.483 € 59.544 € 

 
Exemple de proiecte:  
 
Dotare frizerie 

Dotare croitorie  

Înfiinţare firmă distribuţie internet  

Atelier de tâmplărie şi prelucrare a lemnului  

Înfiinţare serviciu de protecţie fito-sanitară  

Sprijinirea activităţilor 356rtifici veterinare de tratare şi însămânţare artificiala a animalelor  

Înfiinţare cabinet medical medicină umană  

Dotare service auto  

Dotare spălătorie auto  

 

Indicatori de monitorizare:  



 
 

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Total microîntreprideri 

sprijinite :  

Productive  

Servicii  

Meşteşuguri şi artizanat  

Nr. 

Total: 3 

 

1 

2 

0 

Proiecte care prevăd 

investiţii în energie 

regenerabilă   

Nr. 1 

Proiecte depuse de tineri cu 

vârsta până în 40 de ani  
Nr.  0 

 
 
 
 
Măsura 313 Promovarea activităţilor turistice 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  
 

Obiectivul general este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să 

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la 

creşterea atractivităţii spaţiului rural.  

Valorificarea şi promovarea potenţialului natural şi cultural de care dispune teritoriul 

Valea Someşului sunt premise ale creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea de locuri de muncă şi 

venituri alternative pentru locuitori.  

Implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea următoarelor obiective stabilite în 

cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului: protejarea mediului şi implementarea acţiunilor 

pentru conservarea patrimoniului natural, dezvoltarea sectorului economic cu respectarea 

normelor de protecţie a mediului, păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural, natural şi 

turistic, îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi economic al teritoriului Valea 

Someşului şi diversificare economiei şi încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul rural. 



 
 

  
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii  
 

Turismul reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate 

de diversificare a activităţilor economice şi un factor de stabilizare a populaţiei. Dezvoltarea 

acestui sector poate constitui o sursă de creştere a veniturilor populaţiei şi o alternativă pentru 

ocupare. Măsura vizează creşterea valorii adăugate a activităţilor turistice ce se desfăşoară în 

teritoriu. Monumentele de arhitectură, tradiţiile şi obiceiurile locale, cadrul natural nepoluat sunt 

elemente care atrag turiştii în acest spaţiu, iar implementarea acestei măsuri oferă posibilitatea de 

a valorifica aceste resurse în oportunităţi de dezvoltare a teritoriului. Măsura vizează proiecte în 

domeniul dezvoltării capacităţilor de cazare, dar şi alte tipuri de proiecte menite să 

îmbunătăţească nivelul de atractivitate al zonei prin înfiinţarea unui centru de informare turistică 

la nivelul teritoriului Valea Someşului, punerea în valoare a obiectivelor relevante ale 

patrimoniului cultural, crearea de trasee tematice, precum şi organizarea de evenimente de 

promovare a teritoriului Valea Someşului din punct de vedere turistic.  

 

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 313 Promovarea activităţilor turistice  se vor realiza doar în 

cadrul acestei măsuri.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

   Privaţi: microîntreprinderi, persoane fizice, IMM-uri,  

   Publici: comune, asociaţii de comune  

   ONG-uri  

   Parteneriate:  între entităţi din sectorul privat şi entităţi din sectorul public,  

între entităţi din sectorul public, între entităţi din sectorul civil şi sectorul public  

 
Evaluare număr de beneficiari  5 

 

Activităţi eligibile:  

• Construcţia de unităţi de primire turistică, modernizare, dotare, şi extindere  



 
 

• Realizare trasee tematice  

• Centre de informare turistică  

• Organizare de manifestări şi evenimente de promovare a teritoriului  

• Reabilitare şi punere în valoare a monumentelor culturale şi de patrimoniu  

• Realizare marcă proprie a teritoriului  

• Editarea materialelor de promovare turistică a teritoriului  

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Proiecte care vizează prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 
culturii tradiţionale prin achiziţionarea de produse şi obiecte certificate ca 
fiind produse tradiţionale de marcă în vederea amenajării structurilor de 
primire turistică  

20 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  25 

3 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  15 

4 Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 

proiectului  

30 

5  Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale   10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 50% pentru proiectele de 

investitii in turism rural, 85% pentru proiectele de investitii in agroturism si activitati 

recreationale, 100% pentru activitati turistice negeneratoare de profit : centre de informare 

turistica  si activitati de marketing turistic  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

5 69.750,40 € 348.752 € 245.151  € 61.288 € 42.313 €  



 
 

69555,60 € 347.778 € 237.688 € 59.422 € 50.668 € 

 

Exemple de proiecte:  

Reabilitare şi dotare structuri de primire turistică  

Înfiinţare traseu tematic “ Drumul pălincii” Valea Someşului  

Înfiinţare centru de informare turistică la nivel de teritoriu  

Realizare concurs de idei pentru marca proprie a teritoriului  

Realizarea circuitului turistic “ Bisericile de lemn de pe Valea Someşului” 

 

Indicatori de monitorizare:  

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Infrastructură de primire turistică  Nr. 4 

Infrastructura de informare  Nr. 0 

Acţiuni de marketing turistic al 

zonei  
Nr.  1 

Proiecte care prevăd investiţii în 

energie regenerabilă   
Nr. 1 

Proiecte depuse de tineri cu vârsta 

până în 40 de ani  
Nr.  1 

Parteneriate sprijinite  Nr.  0 

 
 
 
 

Măsura 322 Renovarea şi dezvoltarea satelor 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  
 

Obiectivele la care răspunde această măsură sunt legate de păstrarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural, natural şi touristic şi de îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi 



 
 

economic din teritoriul Valea Someşului. Maniera de implementare a proiectelor 

propuse va contribui şi la atingerea obiectivelor legate de protejarea mediului şi 

implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural. Activităţile care se vor 

desfăşura în cadrul proiectelor vor contribui la îmbunătăţirea mediului de viaţă şi la dezvoltarea 

serviciilor sociale, medicale şi culturale oferite cetăţenilor teritoriului Valea Someşului.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor  

Îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite cetăţenilor  

Îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite cetăţenilor  

Investiţii corporale pentru reabilitarea clădirilor publice şi a celor incluse în patrimoniul cultural.  

 
Tipuri de beneficiari eligibili:  

  Privaţi: persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează 

obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local  

  Publici: comune, asociaţii de comune, aşezăminte culturale şi instituţii de cult  

  ONG-uri  

  Parteneriate:  între entităţi din sectorul privat şi entităţi din sectorul public,  

între entităţi din sectorul public, între entităţi din sectorul civil şi sectorul public. 

Evaluare număr de beneficiari:  15 

 

Activităţi eligibile:  

• Înfiinţare şi amenajare spaţii publice de recreere pentru populaţia locală  

• Reabilitare şi renovare clădiri publice ( inclusiv componente de producere a energiei 

regenerabile )  

• Centre de îngrijire copii, bătrâni sau persoane cu nevoi speciale   

• Reabilitare infrastructură medicală  

• Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile  

• Achiziţionare microbuze care să asigure transportul public  

• Investiţii de renovare, modernizare şi dotare aferentă a aşezămintelor culturale  

• Restaurarea şi consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural  



 
 

• Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului 

cultural  

• Modernizare căi de acces spre obiective de interes public, turistic, cultural  

 

Criterii de selecţie locală:  

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Proiecte care vizează servicii sociale  15 

2 Proiecte care vizează servicii medicale  15 

3 Proiecte care vizează servicii culturale  15 

4 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  25 

5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip 

de investiţie  

20 

6 Proiecte care contribuie la promovarea specificului local şi 

a moştenirii culturale    

10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 70% - 100%  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

15 
 53.422 € 

53.494 € 

  

801.332 € 

802.403 € 

 

641.066 € 

641.922 € 

 

160.266 € 

160.481 € 

0 € 

 

Exemple de proiecte:  
 
Înfiinţare parc  

Amenajare piste pentru biciclişti 

Amenajare locuri de joacă  



 
 

Reabilitare clădire cămin cultural  

Înfiinţare casă de ocrotire şi îngrijire a persoanelor vârstnice 

Înfiinţare serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu  

Restaurare obiectiv de patrimoniu cultural  

Înfiinţare serviciu public de transport local 

Amenajare de parcări, pieţe, spaţii pentru târguri 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Comune sprijinite  Nr.   12 

ONG-uri sprijinite  Nr.  0 

Acţiuni de patrimoniu rural 

sprijinite  
Nr.  2 

Parteneriate sprijinite  Nr.  5 

 

 
 
Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare  
 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  
 

Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea 

strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii si idei noi, de a face schimb de 

experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula si sprijini inovaţia, 

pentru dobândire de competenţe si îmbunătăţirea lor. În ceea ce priveşte raportul cu strategia de 

dezvoltare a teritoriului Valea Someşului aceste proiecte de cooperare vor contribui la protejarea 

mediului şi implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natura, păstrarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural, natural şi turistic, îmbunătăţirea calităţii mediului social, 

natural şi economic din teritoriul Valea Someşului.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  



 
 

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener 

reprezintă un GAL finanţat prin axa LEADER. Aceste proiecte vor fi 

implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. Acţiunile comune pot avea ca 

obiectiv si construcţia instituţională: schimb de experienţă si bune practici privind dezvoltarea 

locală prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de 

manageri de program si de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în 

comun.  

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, 

semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget 

general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în 

comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener si participarea financiară finală a 

fiecărui partener în cadrul proiectului. 

 

Sinergia cu alte măsuri:  

 Proiectele de cooperare vor putea fi implementate doar în cadrul măsurii 421.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare inter-teritorială (în 

cadrul României) între GAL-uri si alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul 

LEADER, parteneriate public-private.  

 

Evaluare număr de proiecte de cooperare:  1 

Activităţi eligibile:  

Principalele activităţi eligibile: 

- pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi 

de traducere si interpretare, multiplicare documente 

- investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

- proiecte comune de instruire 

 

Criterii de selecţie locală:  

 



 
 

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Proiecte care implică mai mult de 2 GAL-uri din România   15 

2 Proiecte care implică un GAL din alt stat membru   15 

3 Proiecte care includ acţiuni inovative   20 

4 Proiecte care combină obiectivele a cel puţin două măsuri 

din Planul de Dezvoltare Locală   

20 

5 Proiecte care se adresează tinerilor sub 40 de ani  15 

6 Respectă normele de protecţie a mediului     15 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 100% 

 

 

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

1 
40.000 € 

32.258 € 

40.000 € 

32.258 € 

32.000 € 

25.806 € 

8.000 € 

6.452 € 
0 € 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Proiecte cooperare inter-

teritorială  
Nr. 1 

 

 

 



 
 

 

 

Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

 

Obiectivul măsurii 112 este îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol 

prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi 

conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la 

locul de muncă, precum şi îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 

generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. Obiectivele 

specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.  

Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru 

prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 

investiţii. 

Implementarea măsurii 112 la nivelul teritoriului Valea Somesului este foarte importantă 

din perspectiva faptului că se doreşte păstrarea tinerilor in cadrul teritoriului şi, de asemenea, 

schimbarea modului în care se face agricultură prin aducerea unui suflu nou prin intermediul 

integrării tinerilor în cadrul exploataţiilor agricole si retragerea celor mai în vârstă.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

 

 Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante, 

precum şi investiţiile privind construirea adăposturilor corespunzătoare pentru animale.  

 Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde îmbunătăţirea performanţelor generale 

ale exploataţiilor agricole în teritoriul Valea Somesului, creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole în teritoriul Valea Somesului, înfiinţarea de culturi de plante 

tehnice, înfiinţarea de culturi de plante medicinale, investiţii în apicultură, investiţii în 

legumicultură, investiţii în horticultură, investiţii în creşterea animalelor, sprijinirea exploataţiilor 

agricole care activează în agricultura ecologică sau doresc acest lucru.  

 



 
 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 112 Instalarea tinerilor fermieri se vor realiza 

doar în cadrul acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 112 mai pot aplica şi în cadrul măsurii 123 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, societate cu 

răspundere limitată (SRL) cu administrator unic. 

 

Evaluare număr de beneficiari: 25 

 

Tipuri de investiţii:  

 
• 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.  

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Solicitantul este femeie  20  

2 Solicitantul este membru al unei forme asociative  25 

3 Include actiuni inovative  20 

4  Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta  10 

5 Include actiuni de protectia mediului descrise in planul de afaceri  25 



 
 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 100%  

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

25 

  

29.760 € 

30.400 € 

 

744.000 € 

760.000 € 

 

595.200 € 

608.000 € 

 

148.800 € 

152.000 € 

0 

 

Exemple de proiecte:  

Ferme de creştere a bovinelor pentru lapte şi carne  

Ferme de creştere a ovinelor şi caprinelor  

Ferme de creştere a suinelor  

Amenajare sere şi solarii 

Culturi de plate in camp 

Ferme de creştere a animalelor în agricultura ecologică  

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Tineri care se instalează 

pentru prima dată ca şi 

responsabili ai gospodăriilor  

Nr. 25 

Exploataţii de semi-

subzistenţă sprijinite  
Nr. 3 

Exploataţii care aparţin 

membrilor formelor 

asociative   

Nr. 10 



 
 

Proiecte depuse de femei  Nr.  3 

Exploataţii care introduc 

activitati de protectia 

mediului   

Nr.  15 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A V-A PARTENERIATUL  
 
III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură  
 

La nivelul teritoriului Valea Someşului Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Valea 

Someşului” s-a remarcat încă de la înfiinţare în anul 2008 ca şi un promotor al dezvoltării rurale 

durabile în zonă. Activitatea de programare a zonei şi stabilire a direcţiilor de dezvoltare ale Văii 

Someşului îşi are baza în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală atât a Microregiunii Valea 

Someşului, cât şi a comunelor Băbeni, Gâlgău, Ileanda, Letca, Lozna, Poiana Blenchii, Rus, 

Şimişna şi Zalha, toate din judeţul Sălaj. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Valea 

Someşului” şi-a propus încă de la înfiinţare să stimuleze şi să sprijine creşterea prosperităţii 

zonei şi a bunăstării cetăţenilor.  

În anul 2009 au fost iniţiate acţiunile legate de dezvoltarea unui parteneriat destinat 

dezvoltării locale în mediul rural, moment în care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a 

cooptat în acest proces şi comuna Surduc din judeţul Sălaj şi comunele Câţcău şi Vad din judeţul 

Cluj. Decizia cooptării acestor comune a fost luată pe baza identificării teritoriale şi a întregirii 

teritoriului Valea Someşului.  

Rolul de animator şi promotor al ideii de parteneriat a fost domnul Cozma Aurelian, 

director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Someşului. Fiind o persoană 


