
INTRODUCERE  

Teritoriul GAL Valea Someșului cuprinde 20 de unități administrativ teritoriale ( 19 

comune și 1 oraș sub 20.000 de locuitori ) situate la confluența a trei județe: Cluj, Sălaj și 

Maramureș. Din punct de vedere geografic teritoriul se situează în partea de nord vest a 

Podișului Transilvaniei, în Podișul Someșelor ( sau Podișul Someșan )  și în Depresiunea Baia 

Mare. Populația totală a teritoriului este de 41.072 locuitori , iar densitatea totală a 

populației pe teritoriul GAL Valea Someșului este 29,92% locuitori / kmp. Structura 

economică a teritoriului GAL Valea Someșului este una diversificată, cu o bună reprezentare 

a sectorului agricol. Nivelul scăzut al infrastructurii de bază , precum și a celei sociale la 

nivelul teritoriului GAL Valea Someșului are o influență majoră asupra calității vieții 

locuitorilor,dar și asupra nivelului de dezvoltare economică a acestuia. 

 

LEADER este un instrument important pentru teritoriul GAL Valea Someșului în 

reducerea dezechilibrelor economice și sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de 

dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce 

privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie 

încurajată și dezvoltată. 

 

Abordarea LEADER la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului răspunde următoarelor 

nevoi identificate prin analiza SWOT:  

 Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor pentru populația locală 

 Stimularea dezvoltării locale  

 Crearea de locuri de muncă  

 Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială 

 

Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriul 

GAL Valea Someșului sunt:  

 Dezvoltarea economică a teritoriului  bazată pe utilizarea resurselor existente 

 Creșterea calității vieții atât prin dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor oferite de 

sectorul public către cetăţeni, dar și prin creşterea economică a teritoriului. Relaţia 

dintre sectorul public şi cel privat are dublu sens, atât din partea sectorului public 

către cetăţeni şi mediul economic, dar şi reciproc din partea cetăţenilor către sectorul 

public 

 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului în vederea dezvoltării durabile a 

teritoriului  

Cooperarea în cadrul GAL Valea Someșului, fie că este interteritorială sau 

transnațională, este un mod de a îmbunătăți perspectivele locale, de a obține acces la 

informații și idei noi, a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini 

inovarea, a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor 

furnizate.Intențiile  de cooperare  a GAL Valea Someșului vizează economia 

rurală/tradițională, schemele de calitate și lanțurile scurte de aprovizionare, protecția 

mediului, protejarea și valorificarea siturilor Natura 2000, precum și proiectele sociale de 

reducere a gradului de sărăcie, de integrare a minorităților și reducere a segregării. 


