
 
 

INTRODUCERE  

 

Programul LEADER reprezintă un potențial de dezvoltare însemnat în ceea ce 

privește conturarea teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului atât pe plan local, cât și 

regional și național. Precedentul ciclu de programare din anii 2007 – 2013 a fost un 

preambul care a identificat nevoile teritoriului și a introdus niște orizonturi noi de 

dezvoltare la nivel local. Totodată, aceasta a făcut ca să se dezvolte un parteneriat care a 

recunoscut importanța cooperării în teritoriu și oportunitatea de dezvoltare adusă de 

programul LEADER. Noul ciclu 2014 – 2020 nu va face decât să închege parteneriatul 

existent și să dezvolte aceasta prin noi parteneri aderați teritoriului. Prin urmare se 

identifică nevoi noi pe întregul teritoriu, dar crescând în același timp și capacitatea de 

administrare ale acestora. Astfel, continuarea activităților pentru perioada următoare nu 

face decât să se eficientizeze efortul depus și să crească impactul Grupului de Acțiune 

Locală Valea Crasnei și Barcăului în domeniile precum dezvoltarea economică, incluziunea 

socială, reducerea sărăciei și creșterea calității vieții. Pentru realizarea acestora s-a 

procedat în așa fel încât să se implice toți actori locali relevanți, deoarece acestea 

aparținând teritoriului vizat au experiențe directe pentru determina nevoile locale. 

 

Un avantaj semnificativ este prezent prin patrimoniul natural, dat de relieful variat 

și resursele naturale însemnate, iar nu în ultimul rând de poziția teritoriului, aceasta fiind 

situat între doi mari centre de dezvoltare socio-economică Municipiul Zalău în partea 

Estică și Oradea în partea Sud-vest. Cea din urmă poate reprezenta și amenințări 

teritoriului prin migrația tinerilor spre aceste centre urbane, care în schimb duce la o 

îmbătrânire a populației și un spor natural negativ. De aceea prin prezenta strategie s-au 

identificat unele oportunități de valorificare a teritoriului local, prezentând oportunitățile 

avute pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală ca alternative mai atractive pentru tineri și 

pentru populația urbană constrânsă de neajunsurile mediului urban.  

Economia locală fiind preponderent bazată pe agricultură cu potențial de 

dezvoltare și în domeniul non-agricol, așa cum aceasta s-a identificat în urma animărilor și 

ședințelor de consultare, fapt evidențiat și prin măsurile propuse a prezentei strategii. În 

același timp s-au elaborat obiectivele, prioritățile și alte domenii ce pot fi și au nevoie de 

dezvoltare în următoarea perioadă în concordanță cu obiectivele și prioritățile cuprinse în 

Reg. UE nr. 1305/2013, articolul 4, respectiv articolul 5. Misiunea Strategiei de Dezvoltare 

Locală fiind în primul rând creșterea calității vieții și a bunăstării prin valorificarea 

avantajului aferent valorilor naturale, antropice de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, s-au identificat trei obiective locale și trei priorități locale (vezi Cap.IV) prin 

care se urmărește creșterea și încurajarea dezvoltării economice a micilor producători din 

teritoriu pe diferite domenii; sprijinirea dezvoltarea serviciilor sociale, turistice, iar în 

ultimul rând de a atrage investiții și venituri din afara teritoriului prin promovarea 

identității locale. În acest context trebuie menționat și importanța parteneriatului public 

și privat, ales în așa fel încât să poată contribui fiecare obiectiv și prioritate prin expertiza 

proprie. Astfel, SDL a teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului își propune o dezvoltare 

economică și socio-culturală a teritoriului, prin stimularea parteneriatelor, transferului de 

cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, în primul rând prin implicarea reală a 

cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung, având astfel o abordare conformă 

principiilor LEADER, adică una de jos în sus. 

Un alt aspect important pentru GAL și implementarea pertinentă a SDL este 

cooperarea transnațională și interteritorială, intenționându-se schimbul de know-how și 



 
 

dezvoltarea de proiecte comune care să contribuie la obiectivele generale ale SDL, în 

următoarele domenii: 

• Promovarea turismului cultural și tradițional prin activități culturale comune 

• Dezvoltarea potențialului turismului în mediul rural prin activități outdoor,  

sporturi extreme, turism in arii protejate, schimb de bune practici etc. 

• Educarea tinerilor și a comunităților rurale în ceea ce privește protejarea 

parcurilor și a mediului înconjurător 

• Promovarea turismului culinar 

• Promovarea produselor locale (brânzeturi, produse derivate din flora spontana 

etc.) 

• Promovarea grupurilor de producători, a asociațiilor și/sau a parteneriatelor 

  


