
INTRODUCERE 

Prezentul document strategic a fost realizat în cadrul proiectului „Pregătirea 

elaborării strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup de Acțiune Locală Sud-Vest 

Satu Mare” – Decizie de finanţare D 19100000011563200001/30.12.2015, în cadrul sub-

măsurii 19.1 din PNDR denumit „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL”. Procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locală a GAL Sud-Vest Satu Mare a presupus o 

muncă susţinută de 3 luni din partea unei echipe de lucru multidisciplinare. In etapa de 

pregătire a proiectului a fost organizat procesul de planificare strategică participativă; 

liderii de proces au fost desemnaţi experţii externi care au condus întâlnirile de lucru, 

au planificat în detaliu activităţile şi calendarul acestora, modul de organizare a muncii 

şi distribuţia responsabilităţilor; liderii externi au fost responsabili pentru elaborarea 

instrumentelor de lucru pentru culegerea şi centralizarea datelor necesare pentru 

realizarea analizei diagnostic şi a analizei SWOT.  

Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare acoperă un teritoriu ce cuprinde 20 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare şi una din judeţul vecin Bihor 

(vezi Anexa 2 – Fişa de prezentare a teritoriului), fiind situat în regiunea de Nord-Vest a 

României. Teritoriul cu o densitate a populaţiei de doar 42,57 locuitori/km2 are ca 

centru polarizator oraşul Tăşnad.  

Pe baza studiului „Furnizarea de contribuţii pentru elaborarea unui proiect de 

strategie naţională şi plan de acţiuni privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

(2014-2020)”, 11 din cele 21 UAT-uri ce compun GAL Sud-Vest Satu Mare sunt 

considerate zone sărace, având valori ale indicelui de dezvoltare umană locală  mai 

mici decât pragul minim de referinţă (IDUL=55). 

Populaţia în scădere şi deja îmbătrânită demografic conturează o serie de 

constrângeri specifice la nivelul teritoriului, direcțiile și prioritățile de dezvoltare a 

teritoriului pentru orizontul de timp 2020 fiind menite să contracareze tendinţele 

negative care altfel ar favoriza depopularea zonei şi ar creşte vulnerabilitatea socio-

economică a locuitorilor.  Ca răspuns la acest fenomen propunem 2 măsuri:  (1) 

dezvoltarea serviciilor destinate populației (venind astfel în preîntâmpinarea 

fenomenului de migrație al populației tinere și de vârstă mijlocie) precum și (2) o 

măsură de tip social, menită să ofere servicii de sprijin și suport categoriilor 

defavorizate (vârstnici, minorități, persoane aflate la risc social).  

Domeniul economic „motor” al teritoriului este agricultura (fapt care se reflectă 

și în componența parteneriatului), o treime din populație fiind angajată în acest sector. 

În teritoriu ne bucurăm de terenuri fertile, propice producției culturilor cerealiere, 

pomicole și legumicole. Acesta este unul din punctele forte ale teritoriului, pe care 

dorim să-l dezvoltăm în continuare, sprijinind actorii locali din sector cu 2 măsuri 

specifice pentru a se putea consolida capacitatea de producție și valorificarea 

produselor. 

Un potențial important al teritoriului este dat de centrul balnear Tășnad, care 

atrage anual 250.000 de turiști în zonă. Pentru perioada actuală de programare dorim 

să continuăm valorificarea potențialului turistic. Într-un studiu realizat în cadrului unui 

proiect de cooperare de Gal Sud-Vest Satu Mare în anul 2015 s-au inventariat peste 150 

de obiective tangibile și intangibile cu potențial turistic. De asemenea, teritoriul GAL 

se remarcă şi prin prezenţa elementelor etno-folclorice cu diversitate ridicată, în 

condiţiile existenţei unor tradiţii aparţinând populaţiilor de diferite etnii: români, 

maghiari, şvabi. Prin valoarea sa culturală şi istorică, patrimoniul construit se 



recomandă unor activităţi specifice turismului cultural și religios, pe care dorim să-l 

susținem printr-o măsură dedicată turismului şi prin alte trei măsuri sinergice care 

sprijină indirect turismul.  

Domeniile de activitate non-agricole sunt abordate în cadrul acestei strategii prin 

două măsuri care urmăresc creşterea competitivităţii teritoriului şi crearea de noi 

locuri de muncă.   

Pentru toate măsurile incluse în prezenta strategiei, sunt încurajaţi să aplice 

factori interesaţi din diferite categorii, în funcţie de criteriile specifice de selecţie şi 

eligibilitate: agenţii economici, organizaţiile nonguvernamentale şi autorităţile publice.  

Parteneriatul actual 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. Parteneriatul cuprinde 

patru forme asociative reprezentative teritoriului, o organizaţie care reprezintă 

interesele femeilor şi trei organizaţii care reprezintă interesele tinerilor. 

Pentru realizarea obiectivelor şi priorităţilor sale, GAL Sud-Vest Satu Mare şi-a 

propus desfăşurarea de activităţi de cooperare internă şi internaţională (fără 

includerea unei măsuri și implicit a unei alocări financiare dedicate cooperării în planul 

de finanțare). Unul din domeniile de interes pentru cooperare este cunoașterea unor 

bune practici în domeniul organizării și funcționării formelor asociative. Schimburile de 

experienţă cu aceste forme asociative va ajuta GAL să valorifice în teritoriu know-how-

ul şi modelele de bună practică funcţionale în alte teritorii şi să promoveze formele 

moderne de cooperare pentru creşterea competitivităţii economiei locale şi pentru 

reducerea disparităţilor economico-sociale faţă de alte regiuni. 

Strategia de dezvoltare locală al teritoriului Grupului de Acțiune Locală Sud-Vest 

Satu Mare se caracterizează prin următoarele: 

- Densitatea populației este mai mică de 45 locuitori/km2 

- Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde mai multe UAT-uri care au IDUL mai mic 

sau egal cu 55 

- Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde zone Natura 2000 

- Ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește 65% în 

parteneriat 

- Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele tinerilor 

- Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele 

- Parteneriatul cuprinde cel puțin o formă asociativă conform legislației specifice în 

vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriu (agricultură) 

- Strategia prevede cel puțin o măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială 

- Strategia prevede o măsură dedicată promovării formelor asociative 

- În strategie sunt incluse mai mult de două măsuri care contribuie la aceesși 

prioritate 

- Strategia prevede cel puțin două măsuri complementare cu cel puțin o măsură din 

strategie 

- Organizarea viitorului GAL cu funcții de management, monitorizare, evaluare și 

animare îndeplinite de minim patru persoane angajate în baza unor contracte 

individuale de muncă/minim 4 ore 

- În strategie este inclusă cel puțin o măsură care contribuie la obiectivele 

transversale 

 


