
CAPITOLUL II Componența parteneriatului 

Parteneriatul care stă la baza strategiei de dezvoltare locală a GAL Valea Someșului 

este format din 80 de membrii din care 20 sunt unități administrativ teritoriale ( 19 comune și 

1 oraș ), 54 sunt agenți economici și 6 sunt parteneri societate civilă. Nu există persoane 

fizice semnatare ale parteneriatului. Procentele de reprezentare pentru cele 3 tipuri de 

parteneri sunt următoarele: 25 % reprezentativitate a sectorului public, 67,5 % 

reprezentativitate a agenților economici reprezentanți ai sectorului privat și 7,5% 

reprezentativitate a partenerilor societate civilă.  

Reprezentanții din sectorul public sunt cele 20 de unități administrativ – teritoriale 

care formează și teritoriul GAL Valea Someșului. Din acestea 6 sunt din județul Cluj, 11 sunt 

din județul Sălaj și 3 sunt din județul Maramureș. Interesul și implicarea în dezvoltarea 

teritoriului a partenerilor din sectorul public este evidențiat prin numărul mare de proiecte 

inițiate de aceștia de-a lungul timpului pentru echiparea corespunzătoare a teritoriului și 

crearea unor condiții de trai decente pentru locuitori. Promotorii acestor acțiuni și 

persoanele resursă la care s-a raportat și activitatea de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locală a teritoriului GAL Valea Someșului au fost primarii comunelor și a orașului care s-au 

implicat activ în activitățile concepute pentru finalizarea demersului de elaborare a SDL și 

pentru gândirea unei dezvoltări strategice și durabile a teritoriului acoperit.  

O parte din membrii reprezentanți ai sectorului public au făcut parte și în perioada 

2007-2013 din GAL Valea Someșului, o parte au fost membrii în alte grupuri de acțiune locală 

și alții nu au fost deloc, însă interesul lor pentru dezvoltarea teritoriului se cuantifică în 

valoarea investițiilor realizate atât din surse proprii cât și din atragerea de fonduri europene 

prin intermediul grupurilor de acțiune locală și numai, dar și în numărul de beneficiari privați 

susținuți în demersurile lor de dezvoltare economică a teritoriului.   

Cei 54 de agenți economici aparțin unor domenii diverse de activitate de la comerț 

cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun la fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 

patiserie, fabricarea produselor de morărit, fabricarea produselor din beton pentru 

construcții, construcții edilitare, prelucrarea lemnului, întreținerea și repararea 

autovehiculelo, medicină veterinară, activități de consultanță, transporturi și până la 

activități agricole ca și creșterea păsărilor, creșterea altor animale, cultivarea legumelor și 

activități în ferme mixte. Rolul lor în dezvoltarea teritoriului se reflectă în aspectele 

economice date de angajarea personalului din teritoriu, reinvestirea profitului realizat în alte 

activități economice care să aducă beneficii economice în dezvoltarea teritorială, plata 

impozitelor către administrațiile locale. Dintre agenții economici cu rol important în 

dezvoltarea teritoriului amintim Cooperativa Agricolă Valea Someșului, o formă asociativă 

care reunește agricultori din domenii diverse de activitate, de la apicultori la crescători de 

bovine. Fiind singura cooperativă agricolă de gradul II, constituită în baza legii 566/2004 a 

cooperației agricole, de pe teritoriul GAL Valea Someșului, are un rol important în 

conștientizarea importanței asocierii și punerii în comun a resurselor pentru obținerea unor 

rezultate financiare superioare. De asemenea, este un exemplu de bună practică care poate 

fi multiplicat la nivel de teritoriu și dat ca exemplu pentru încurajarea asocierii. Cooperativa 

Agricolă Valea Someșului are cod caen principal 0162 Activități auxiliare pentru creșterea 



animalelor și este o cooperativă agricolă de achiziţii şi vânzări, care organizează atât 

cumpărările de material şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările 

produselor agricole. Conform analizei diagnostic un domeniu relevant la nivelul teritoriului 

GAL Valea Someșului este creșterea animalelor ca și ramură a agriculturii, astfel că 

partenerul Cooperativa Agricolă Valea Someșului este o formă asociativă care activează într-

un domeniu relevant pentru teritoriu. 

Partenerii reprezentanți ai societății civile în număr de 6 au obiective diverse, însă 

cele relevante pentru teritoriul și strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Someșului sunt 

susținerea inițiativelor locale și zonale din domeniul social, economic, cultural, turistic, 

sportiv, religios, educațional, medical și al protecției mediului, dezvoltarea aptitudinilor 

intelectuale, tehnice, profesionale, artistice și sportive în rândul tineretului și copiilor, 

antrenarea femeilor în viața economico-socială din țara noastră, stimularea ridicării nivelului 

de pregătire generală și specialitate în scopul unei mai bune integrări în societate, susținerea 

inițiativelor locale și zonale din domeniul social, economic, cultural, turistic, sportiv, religios, 

educațional, medical și al protecției mediului, prin activități privind protecția mediului, 

încurajarea inițiativelor tinerilor prin organizarea de activități publice și private, protejarea, 

conservarea și întreținerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, istoric și turistic. 

Aceste obiective ale partenerilor reprezentanți ai societății civile se reflectă și în activitățile 

întreprinse de aceștia în teritoriu. Astfel, de-a lungul timpului s-au desfășurat activități de 

informare în rândul populației și în special în rîndul tinerilor și copiilor pe teme diverse de 

economie, cultură, educație, protecția mediului. În plus, una dintre asociații are ca și 

obiectiv antrenarea femeilor în viața economico-socială fapt reflectat în activitățile de 

instruire a femeilor și în activitățile de combatere a discriminării de gen. Activitatea altei 

asociații este îndreptată către apărarea drepturilor omului și eliminarea discriminării, cu o 

atenție deosebită a acestei entități către comunitatea romă din localități componente ale 

teritoriului.  Astfel, interesul și implicarea acestor parteneri în dezvoltarea teritoriului se 

realizează prin diferitele activități susținute de aceștia și prin intermediul unor proiecte 

finanțate din surse proprii sau din surse externe atrase. Acești parteneri civili au susținut 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală atât prin participarea lor efectivă la activitățile 

desfășurate în teritoriu, dar și prin mobilizarea populației în sensul implicării în activități de 

informare și promovare a SDL.  

Așadar, considerăm că partenerii semnatari ai acordului de parteneriat reprezintă 

domenii relevante pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului și parteneri de dialog pentru 

desfășurarea tuturor activităților planificate de către GAL Valea Someșului în vederea 

implementării cu succes a strategiei de dezvoltare locală.  


