
CAPITOLUL II. COMPONENŢA PARTENERIATULUI 

Primele iniţiative în vederea înfiinţării unui Grup de Acţiune Locală în teritoriul 

Sud-Vest Satu Mare au apărut încă în anul 2006, fiind datorate Asociaţiei de Cooperare 

şi Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad. În această perioadă au fost identificate 

posibilităţile programului LEADER şi a fost obţinută expertiza necesară în cadrul 

cursurilor de formare organizate de MADR la Vatra Dornei. Asociația Grup de Acțiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare s-a constituit în anul 2011, în vederea depunerii proiectului 

„Construcţia de parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi 

pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare (axa Carei – 

Tăşnad)” având la bază un parteneriat format din 25 de organizaţii publice şi private, 

care a fost dezvoltat pe parcursul implementării proiectului până la 100 de parteneri. 

Parteneriatul actual, la nivelul anului 2016 include 96 de membri, din care 22 

autorităţi publice (cele 21 de autorităţi locale ce alcătuiesc teritoriul şi Consiliul 

Judeţean Satu Mare), 49 de parteneri privaţi şi 25 organizaţii reprezentând societatea 

civilă; nu este inclusă în parteneriat nicio persoană fizică din teritoriu.  

Parteneriatul cuprinde patru forme asociative în domeniul agriculturii (aceasta 

fiind ramura economică motor a teritoriului, având în vedere că ca mai mare pondere a 

locuitorilor lucrează în acest sector), o organizaţie care reprezintă interesele femeilor 

şi trei organizaţii care reprezintă interesele tinerilor, după cum urmează: 

Forme asociative în domenii relevante pentru teritoriu: 

- Chereji Pișcolt Cooperativa Agricolă 

- Composesorat Ciumești 

- Asociația Salcâmul Ciumești 

- Asociația Crescătorilor de Bovine Doba 

Organizații care reprezintă interesele femeilor: 

- Asociația Femeilor Petrești 

Organizații care reprezintă interesele tinerilor:  

- Asociația Pro Școala Berveni 

- Asociația Culturală și de Tineret Kalmander Harmony Cămin 

- Asociația Pedelus Ciumești 

Autorităţile publice au o pondere de 22,92% din totalul parteneriatului, 

reprezentând direct interesele a 54.732 de locuitori. Prezenţa Consiliului Judeţean 

Satu Mare aduce plus valoare parteneriatului, susţinând financiar GAL-ul prin cotizaţia 

anuală stabilită, prin corelarea strategiei de dezvoltare locală a GAL-ului cu strategia 

de dezvoltare judeţeană, precum şi facilitarea cooperării teritoriului cu alte grupuri 

profesionale din judeţul Satu Mare (beneficiile fiind astfel resimţite indirect la nivelul 

tuturor celor 304.385 locuitori ai judeţului).   

Partenerii privaţi au o pondere de 51,04% din totalul parteneriatului, fiind 

alcătuită din 21 societăţi comerciale (S.R.L.), 9 întreprinderi individuale, 10 persoane 

fizice autorizate, 3 societăţi agricole, o cooperativă agricolă (formă asociativă), 2 

societate pe acţiuni, 3 întreprinderi familiale. Obiectul de activitate al acestor 

parteneri este în cele mai multe cazuri agricultura (36 parteneri), alte domenii de 

activitate reprezentate în parteneriat fiind comerţul (3 agenţi economici), serviciile (3 

– hotelier/alimentaţie publică, 1 - colectarea deşeurilor nepericuloase, 1 – construcţii, 

1- tâmplărie, 2 – transporturi, 1 – activităţi artistice) şi industria (1 – prelucrarea şi 

conservarea cărnii). Șapte din agenţii economici incluşi în parteneriat sunt înregistraţi 

în Tăşnad, iar restul sunt înregistraţi în 15 comune din teritoriu.  



Interesul reprezentanţilor acestui sector pentru dezvoltarea teritoriului este 

justificat în mod direct de dezvoltarea/modernizarea propriilor afaceri prin accesul 

crescut la fonduri destinate dezvoltării activităţilor agricole şi non-agricole. Implicarea 

activă în implementarea strategiei de dezvoltare locală va avea ca efect crearea de noi 

locuri de muncă şi creşterea veniturilor locuitorilor, ceea ce se traduce într-o creştere 

socio-economică a comunităţilor cu efecte pe termen mediu şi lung. Prezenţa 

numeroasă a agenţilor economici cu interese în domeniul agricol va da substanţă 

procesului de trecere de la o agricultură de subzistenţă sau semi-subzistenţă la una cu 

putere economică superioară.    

Sectorul civil are o pondere de 26,04% din totalul parteneriatului şi include 11 

organizaţii din domeniul social, educaţie, cultură, tineret şi sport, 9 parohii, 4 

organizaţii în domeniul agricol (1 – asociaţie a crescătorilor de animale, 2 – asociaţie în 

domeniul silviculturii, 1 – composesorat) şi o asociaţie de dezvoltare comunitară. Trei 

din cele patru forme asociative din teritoriu aparţin acestui sector, tot aici fiind incluse 

şi organizaţiile care reprezintă interesele femeilor şi ale tinerilor.  

Sectorul civil din GAL Sud-Vest capătă greutate şi prin prezenţa în componenţa sa 

a unei organizaţii nonguvernamentale extrem de vizibile şi de populare în teritoriu, şi 

anume Asociaţia Caritas Catolica Tăşnad, care prin activităţile de calitate desfăşurate 

în domeniul social a contribuit de-a lungul timpului la reducerea marginalizării sociale 

în zona ţintă a strategiei de dezvoltare. Nu în ultimul rând, parohiile incluse în 

parteneriat, care se bucură de un grad înalt de încredere a populaţiei pe care o 

deservesc, au un cuvânt important de spus în dezvoltarea unitară a teritoriului, având 

pe de o parte o bună cunoaştere a potenţialului local, iar pe de altă parte interese 

directe în abordarea problemelor comunitare relevante.        

În cadrul parteneriatului Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare 

reprezentanții mediului privat și ai societății civile reprezintă 77,08 %, iar entitățile 

provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritoriul GAL-ului) reprezintă 13,54 

% din totalul parteneriatului. La nivelul parteneriatului niciun grup de interese nu 

depășește 49 % în ceea ce privește reprezentativitatea sectoarelor (sector public (22 

parteneri) – 22,92 %, sector agricol (36 parteneri) – 37,50 %, sector non-agricol (13 

parteneri) – 13,54 %, societate civilă (25 parteneri) – 26,04 %). 

 

 

 

 


