CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului
Componenţa parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de interes este
compus din 4 membrii reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și 2 instituţii de
învăţământ reprezentând sectorul public în procent de 17,14% din membrii parteneriatului,
și 25,72% reprezentanţi autorizaţi din sectorul economic, respectiv 54,14% sectorul
neguvernamental, astfel procentul de reprezentare a sectorului privat este de 82,85%. În
privinţa entităţilor provenite din afara spaţiului eligibil LEADER parteneriatul are 3 membrii,
reprezentând 8,5 %, și nu avem persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de
parteneriat.
Încă de la începutul anilor 2000, pe raza teritoriului actualului GAL au funcţionat trei
asociaţii microregionale înfiinţate pe baza legii asocierii, respectând majoritatea
principiilor de bază ale LEADER referitoare la parteneriat, planificare strategică, respectiv
al politicilor orizontale în special a celor legate de mediu. Fiecare din aceste asociaţii
membre în parteneriat este interesat și implicat în implementarea SDL și funcţionarea
parteneriatului. Cele trei asociaţii microregionale (Alcsík, Felcsík și Pogány-havas) în
parteneriat au obţinut administrarea siturilor Natura 2000, Contractul de administrare a fost
semnat recent. Pe lângă acestea în parteneriat sunt prezente asociaţiile reprezentând
domeniul managementului forestier, composesoratele, forme asociative care deţin în
proprietate comună indiviză și indivizibilă suprafeţe de păduri considerabile. Aceste
asociaţii urmăresc obiective comune colectivităţilor a căror interes le reprezintă și care
alcătuiesc comunitatea populaţiei GAL-lui. Parteneriatul se dorește a fi concomitent
funcţional și reprezentativ, încearcă să acopere toate domeniile importante și relevante
pentru SDL (mediu, cultură, agricultură, cultură, educaţie, minorităţi, de reprezentare a
interesului femeilor, a domeniului turismului, a tineretului, cooperative, asociaţii
profesionale).
Interesul exprimat atât de membrii privaţi cât și cei publici încă de la formalizarea
parteneriatului în anul 2009 este elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de
dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul
endogen al teritoriului.
De asemenea partenerii reprezentanţi ai societăţii civile doresc să încurajeze inovarea şi
modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la
problemele rurale persistente, precum și sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor
locale.
În contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor
forte mai ales în accepţiunea partenerilor publici îl are diversificarea activităţilor
economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative. Deasemenea toţi
partenerii susţin sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi
calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural
şi cultural, creşterea conştientizării asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea
serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie.
O particularitate a GAL-lui nostru este prezenţa mare a formelor asociative denumite
composesorate care reprezintă interesele proprietarilor. Acestea sunt entităţi înfiinţate pe
baza Legii 1/2000 Legea fondului funciar, care deţin terenuri de păduri și fâneţe,
considerate numai parţial structuri asociative, ele efectuând activităţi economice.
Legislaţia fiscală nu ţine cont de rolul, scopul și obiectivele pe care aceste asociaţii o au în
dezvoltarea comunităţilor rurale. Ca particularitate generală, membrii composesoratelor
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aflaţi în devălmășie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile părţi unor persoane dinafara
asociaţiei și nici în mod direct între membrii.
Având în vedere forţa economică și importanţa acestor structuri inclusiv în menţinerea
peisajului rural și nu în ultimul rând în viaţa cultural-educativă a comunităţilor rurale
reprezintă un segment important al parteneriatului care poate asigura stabilitatea acestora.
Asociaţiile culturale și de tineret reprezintă deasemenea tipuri de parteneri activi, care pe
lângă avântul și dinamismul caracteristic urmăresc includerea tinerilor în viaţa socială și
culturală a comunităţilor.
Parteneriatul prezentat în Anexa 3 și Anexa 7 numără printre membrii săi organizaţii
neguvernamentale care reprezintă interesele minorităţilor prezente în teritoriu, tinerilor,
femeilor, protecţiei mediului precum și forme asociative relevante pentru teritoriu (în
special Asociaţia crescătorilor de bovine și Uniunea Composesoratelor).
Parteneriatul decizional la nivelul GAL este reprezentat de Adunarea Generală, Consiliul
Director,Comitetul de selecţie și Comisia de soluţionare a Contestaţiilor. Adunarea Generală
organul deliberativ este format din totalitatea asociaţilor membrii fondatori.
Comitetul de selecţie a proiectelor va fi alcătuit din câte 9 persoane și 9 membrii supleanţi
și Comisia de soluţionare a Contestaţiilor din 5 membrii și 5 membrii supleanţi
(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat).
La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai
societăţii civile, reprezintă peste 51% din parteneriatul local.
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