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Parteneriatul este compus din 49  entități, dintre care peste 69% reprezentanți ai 
sectorului privat și societate civilă. 

În cadrul parteneriatului se remarcă prezența asociațiilor care au în obiectul de 
activitate acțiuni adresate minorităților locale (de ex. Asociația Culturală Ady Endre), cele 
orientate către tineri (Asociația Salvamont Salvaspeo), către persoane vulnerabile (Asociația 
Dumbrava Minunată), pentru protecția mediului (Asociația Ecologică Silvanus). 

Parteneriatul cuprinde, de asemenea, multiple forme asociative care activează în 
domeniile relevante pentru teritoriu: asociațiile cu domeniu de activitate în turism și 
composesoratele. 
 

1. Sector public: alcătuit din 15 autorități publice locale 

Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor 

proiecte de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: 

valorificarea obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, facilitarea infrastructurii de 

acces către obiectivele turistice, facilitarea informării turiștilor (fie prin centre de informare 

turistică, fie prin semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor), prin realizarea unui 

management forestier corespunzător – peste jumătate din suprafețele forestiere fiind 

proprietate publică, prin proiecte adresate educației, prin înființarea de centre 

multifuncționale pentru combaterea excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor 

SDL. Este important ca autoritățile publice locale să fie parteneri în cadrul GAL datorită 

experienței pe care o dețin în implementarea proiectelor de utilitate publică.  

Mai mult, implicarea autorităților locale trebuie să reprezinte un sprijin, nu o piedică, 

în elaborarea și implementarea proiectelor beneficiarilor privați. Fiind parte din organizație, 

transferul de cunoștințe astfel obținut creează o relație de câștig-câștig între beneficiari și 

autorități, deoarece fiecare înțelege rațiunile și nevoile celeilalte entități (privații înțeleg 

nevoia avizelor solicitate și respectarea procedurilor existente, iar publicii înțeleg nevoia unei 

economii sănătoase și a eficienței operaționale a mediului privat). 

Nu în ultimul rând, autoritățile publice locale acționează ca niște relee de diseminare 

a informațiilor către potențialii beneficiari de proiecte (din domeniul privat, în agricultură, 

servicii, educație ecologică, mediu, turism).  

 

2. Sector privat: 15 ONG (Societatea Civilă) și 19 agenți economici (SRL= 14; PFA= 3; 

II= 2) 

Sectorul privat este foarte important pentru dezvoltarea teritorială, fapt care se 

reflectă și în cantitatea/calitatea membrilor privați din cadrul GAL. 

Una dintre prioritățile de dezvoltare a teritoriului este valorificarea potențialului 

turistic, din acest motiv este importantă includerea unor membri care activează în domeniu: 

entități precum Balint Palko Andrei PFA, Davincze Tours SRL, Smiro Tour SRL, Smiro Activ SRL, 

Susman Traian Mircea II, Hosus Turism SRL, Rom Concord Trading Com Impex SRL, Dariana Tur 

SRL au ca activități oferirea de servicii de cazare, închirierea de echipament de agrement, 

servicii de tour-operator etc. iar ONG-urile Asociația Ecologică Silvanus, Asociația Culturală 

Ady Endre, Asociația Pelaghia, Asociația Center for Health Research, Asociația Culturală 

Rakoczi, Asociația Pro Gyalu Egyesulet, Asociația Salvaspeo Vlădeasa au ca activități 

promovarea turismului/ a patrimoniului natural/uman, promovarea educației ecologice 

(relevante pentru conservarea și valorificare patrimoniului natural îndeosebi), promovarea și 



CAPITOLUL II : Componenta parteneriatului (Max.2 pag.) 

sprijinirea activităților culturale (relevante pentru valorificarea patrimoniului imaterial) sau 

oferirea de servicii de salvamont (importante pentru o zonă turistică dezvoltată). Acești 

membri aduc un plus de expertiză pe domeniile relevante dezvoltării turismului, care va fi 

necesară pentru îndeplinirea obiectivelor SDL. 

Legat de patrimoniul natural (și deci de potențialul turistic) este și managementul 

forestier corespunzător, motiv pentru care este necesară și binevenită în cadrul 

parteneriatului expertiza unor entități private precum Rosusman Impex SRL (exploatare 

forestieră) și Lixiado SRL (transport mărfuri și persoane, iar transportul de mărfuri specific 

zonei presupune de cele mai multe ori transportul de materie primă forestieră), și a unor 

reprezentanți ai societății civile precum Composesoratul Urbarial Rogojel, Composesoratul 

Dîngăul Mic Cluj, Composesoratul Pădurilor și Pășunilor din Satul Someșul Rece. 

Dezvoltarea unor lanțuri valorice performante, care să aducă plus-valoare produselor 

agricole primare dezvoltate în teritoriu (îndeosebi cele de origine animală, dar nu exclusiv) 

este o altă prioritate a teritoriului. Din acest motiv, parteneriatul include reprezentanți 

privați atât din producție (Toadere Octavia Mariana PFA, Iancu Alin Eugen PFA,  Kovacs 

Szilveszter II), cât și din comerț (Ionoshel SRL, Bartusz Com SRL) și de asemenea 

reprezentanți ai societății civile (Asociația Crescătorilor de Taurine Sâncraiu). 

În dezvoltarea serviciilor adresate populației, unul dintre aspectele extrem de 

importante este combaterea excluziunii sociale. Din acest motiv, parteneriatul are nevoie de 

reprezentare și în ceea ce privește grupurile minoritare și cele vulnerabile, astfel a inclus 

între membrii săi Asociația Dumbrava Minunată (a cărui activitate se focalizează în jurul 

sprijinului acordat persoanelor vulnerabile – fie ele persoane în vârstă, cu dizabilități etc.) 

Datorită misiunii Asociației de Dezvoltare Comunitară AGIL Gilău, membră în parteneriatul 

GAL Napoca Porolissum, membri comunităților rurale sunt implicați în procesul de dezvoltare 

durabilă prin participare publică la luarea și aplicarea deciziilor de interes comunitar. 

De asemenea, au fost cooptate în parteneriat și entități private care să aibă expertiză 

în construcții, proiectare, consultanță și dezvoltarea de proiecte pe fonduri europene, atât 

din cadrul teritoriului (Ciupercăria SRL), cât și din afara sa (Timat Impex SRL, Proiectantul SA, 

Crez Exim SRL – prezența acestora este necesară datorită experienței vaste pe care o au atât 

în domeniul construcțiilor, proiectare și execuție, cât și în scrierea/implementarea 

proiectelor, experiența lor incluzând și proiecte realizate pe PNDR precedent; expertiza lor 

nu a putut fi identificată în teritoriu, motiv pentru care s-a optat pentru includerea acestor 

parteneri „externi”). Acestea sunt necesare pentru ca parteneriatul să beneficieze de 

expertiză pe partea tehnică/ metodologică, având în vedere specificul proiectelor care vor fi 

implementate în cadrul SDL. 

Astfel, în selectarea membrilor parteneriatului s-a avut în vedere atât respectarea 

criteriilor de eligibilitate, cât și a unor criterii de performanță, focalizate pe prioritățile 

evidențiate în analiza diagnostic a teritoriului. În acest fel, parteneriatul este o reflexie a 

specificului teritorial, facilitând contextul unei dezvoltări durabile. 


