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 Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune – Aghireșu, Beliș, Călățele, 

Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, 

Săcuieu, Sâncraiu și 1 oraș – Huedin. Teritoriul însumează 1.614,14 km2, 44.381 de 

locuitori și densitatea de 27,49 loc/km2. 12 din 14 UAT sunt declarate ca zone montane 

defavorizate1. 

În ceea ce privește amplasarea, GAL este situat în Regiunea N-V, în Vestul județului 

Cluj, cel mai apropiat municipiu fiind Cluj-Napoca (al 2-lea ca mărime în țară), comuna 

Gilău făcând parte din Zona Metropolitană Cluj. Teritoriul este ușor accesibil cu 

autoturismul, fiind traversat de: 1 autostradă (A3) în stare bună; 1 drum european (E60) în 

stare bună; 1 drum național (DN1R) în stare acceptabilă; 8 drumuri județene, din care 3 în 

stare acceptabilă, 3 în stare proastă și 2 neasfaltate; 20 de drumuri comunale. Teritoriul 

este greu accesibil cu trenul, fiind traversat de magistrala feroviară 300, care deservește 

comuna Aghireșu și orașul Huedin. Teritoriul este ușor accesibil cu avionul prin Aeroportul 

Internațional Avram Iancu situat la 16 km de teritoriul GAL (în Cluj-Napoca). 

Relieful GAL este predominant montan (70,33%), situat în diviziunea Masivul Bihor a 

Carpaților Occidentali (Muntele Vlădeasa – 1836m, Muntele Mare – 1826m, Munții Gilău 

1475m), și depresionar (16,77%), Huedin-Călățele – 754m, Valea Căpușului – 998m, Valea 

Nadăș – 750m. Restul suprafeței (12,9%) este acoperită de dealuri cu altitudini medii, 

Dealurile Căpușului - 800m, Dealurile Clujului - 640m. Climatul variază de la cel de podiș 

(18/20°C vara și -2/6°C iarna) la cel montan (10/15°C vara și -10/-5°C iarna). În privința 

solurilor predomină solurile brune acide, iar resursele de subsol prezente în teritoriul sunt 

minereurile (auro-argentifere și neferoase) și mineralele (andezit, balast, calcar, cuarț, 

cuarțit, ghips, nisip). Din punct de vedere hidrografic, pe teritoriul GAL se află 7 lacuri 

artificiale: Beliș-Fântânele (8,26km2), Tarnița (2,15km2), Someșul Cald (0,85km2), Gilău 

(0,72km2), Someșul Rece (0,06km2), Scrind-Frăsinet (0,102 km²) și Laguna Albastră 

(0,018km2). Este străbătut de 5 râuri cu valoare de conservare ridicată: Călata (4,1km), 

Căpuș (11,8km), Crișul Repede (4,8km), Someșu Cald (9,8km), Someșu Rece (7km).  

Teritoriul are un potențial turistic ridicat, din punct de vedere peisagistic și de 

agrement. Mai mult, potențialul cinegetic contribuie la acest aspect, precum și flora 

diversă, care include 5 specii de interes conservativ global (1 cat. A/4 cat. B) și 12 specii 

amenințate. Și în ceea ce privește fauna teritoriul este la fel de bogat, incluzând specii de 

interes conservativ global. Această biodiversitate este reflectată și de prezența în 

teritoriu a 1 parc natural (Munții Apuseni), 7 monumente ale naturii (Cariera Corabia, 

Peștera Vârfurașu, Peștera Mare de pe Valea Firei, Peștera din Piatra Ponorului, Gipsurile 

de la Leghia, Molhașul Mare de la Izbuc, Parcul Munții Apuseni), 3 situri de importanță 

comunitară Natura 2000 (Apuseni, Molhașurile Căpățânei, Someșul Rece) și o arie de 

protecție avifaunistică Natura 2000 (Munții Apuseni–Vlădeasa). 14 UAT sunt clasificate ca 

HNV. 

La potențialul turistic contribuie și patrimoniul material, cu 67 de monumente (11 

de interes național și 56 de interes local), 30 de situri (14 de interes național și 16 de 

interes local) și 6 UAT care dețin o concentrație foarte mare a patrimoniului construit cu 

valoare culturală de interes național (Aghireșu, Căpușu Mare, Gilău, Huedin, Izvoru 

Crișului, Mănăstireni). Din nefericire, majoritatea necesită restaurări, iar cele care nu sunt 

degradate nu sunt corespunzător semnalizate sau nu pot fi vizitate (din motive de acces, 

                                            
1 http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Lista_unit%C4%83%C5%A3ilor_administrativ-

teritoriale_din_PNDR._Anexa_4A_-_Zone_defavorizate.pdf 
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siguranță etc.) În ceea ce privește patrimoniul imaterial, există elemente distinctive în 

ceea ce privește folclorul muzical și coregrafic, meșteșugurile specifice, obiceiuri locale, 

port popular, alimentație, elementele lingvistice locale. Acesta este evidențiat și de 26 de 

festivaluri în teritoriu. Însă motivațiile economice și lipsa unui management corespunzător 

duce la dispariția treptată a patrimoniului, deoarece meșterii populari lucrează produse 

care să fie cât mai ușor de vândut (sau își suplinesc oferta prin achiziția unor produse de 

serie, deloc tradiționale, pentru a vinde orice clienților). Zona Fântânele are statut de 

stațiune turistică2, și 10 UAT sunt clasificate ca având concentrare mare de resurse 

turistice. 

Potențialul turistic al teritoriului a început să fie valorificat de către entitățile 

publice și private, fapt care reiese atât din investițiile realizate prin accesarea de fonduri 

europene (17 proiecte, total de peste 2,6 mil €) cât și din creșterea numărului de turiști în 

6 UAT și a nopților petrecute de aceștia în 73. Cu toate acestea, investițiile publice (6 UAT 

cu centre de informare turistică și 1 UAT care a refăcut trasee turistice) au avut impact 

mic, iar investițiile private s-au limitat la deschiderea unor unități noi de primire turistică.  

Fondul funciar este caracteristic condițiilor de relief și mediu, cu păduri și pășuni 

reprezentând suprafețe considerabile în 14 UAT, fânețele reprezentând suprafețe 

considerabile în 12 UAT și terenul arabil reprezentând suprafețe considerabile în 8 UAT. 

Absente sau prezente pe suprafețe neglijabile sunt terenurile arabile în 6 UAT, viile și 

livezile în 14 UAT. Procentul terenurilor degradate și neproductive este mai mare decât 

media națională (1,9%) în 8 UAT, variind de la 2,55% (Măguri-Răcătău) la 12,51% 

(Călățele). În ceea ce privește proprietatea, predomină cea privată pentru terenuri arabile 

(99,05%), pășuni (97,95%), fânețe (99,67%), vii (100%) și livezi (100%), respectiv cea 

publică pentru păduri (54,55%). În ceea ce privește fondul forestier, trebuie menționat că, 

niciuna dintre entitățile care se ocupă de exploatare forestieră nu este certificată FSC 

(Forest Stewardship Council), astfel încât nu se poate considera că practică un 

management forestier corespunzător, aspect îngrijorător nu doar în ceea ce privește 

silvicultura, ci și în ceea ce privește patrimoniul natural (ariile HNV, siturile Natura 2000 și 

Parcul Național). 

Puține UAT au un randament mediu al terenului arabil, atât neirigat (3 UAT), cât și 

irigat (5 UAT), însă majoritatea au un randament mediu al pășunilor (12 UAT, atât 

neirigat, cât și irigat). 8 UAT au un randament neirigat mediu al fânețelor și 9 UAT 

randament irigat mediu. Mai mult, potențialul agricol este în mare parte scăzut, cel mult 

mijlociu pentru majoritatea plantelor4: potențial scăzut în toate UAT pentru floarea 

soarelui, soia, legume, orez, năut și lucernă-neirigat; potențial scăzut în 13 UAT și mediu 

în 1 UAT pentru sfeclă-neirigat și lucernă-irigat; potențial scăzut în 12 UAT și mediu în 2 

UAT pentru porumb, hamei și sfeclă-irigat; potențial scăzut în 11 UAT și mediu în 3 UAT 

pentru cartofi, hrișcă, plante medicinale, fasole-neirigat și mazăre-neirigat; potențial 

scăzut  în 10 UAT și mediu în 4 UAT pentru fasole-irigat și mazăre-irigat; potențial scăzut 

                                            
2 Conform Hotărârii Nr. 852 din 2008 privind aprobarea normelor și criteriilor de atestare a 

stațiunilor turistice 
3 Comparație între 2013 și 2014, pe baza informațiilor furnizate de Direcției Județene de 

Statistică Cluj ca răspuns la solicitarea 973/31.07.2015 
4 Plantele vor fi urmate de sintagma „-irigat” sau „-neirigat” în funcție de randamentul pe 

care îl au pe terenul agricol în fiecare situație. În cazul plantelor care nu sunt urmate de sintagma 
„-irigat” sau „-neirigat”, potențialul este la fel pentru ambele situații. 
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în 8 UAT și mediu în 6 UAT pentru cereale păioase, rapiță și flori; potențial scăzut în 6 UAT 

și mediu în 8 UAT pentru trifoi.  

În ceea ce privește potențialul pomicol, situația este asemănătoare: culturile cele 

mai puțin propice sunt cele de cais, căpșun, coacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia, 

păr, piersic, prun, vișin, gutui și măr, la care există favorabilitate naturală în 0 UAT și 

favorabilitate potențată variabilă (de la 1 UAT pentru cais la 14 UAT pentru măr). 

Următoarele culturi ca favorabilitate sunt cele de cireș (1 UAT naturală și 2 potențată), 

zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș și corn (1 UAT naturală și 12 UAT potențată), alun 

și castan (1 UAT naturală și 14 UAT potențată), respectiv nuc (2 UAT naturală și 13 UAT 

potențată). Cea mai propice formă de pomicultură este cea de afin, pentru care există 

favorabilitate naturală în 5 UAT și potențată în 7 UAT. Un aspect important este prezența 

în teritoriu a 1.207 producători certificați eco pentru varii produse. Astfel, având în 

vedere că randamentul cel mai bun în teritoriu îl au pășunile și fânețele, iar pentru 

terenul agricol cea mai favorabilă plantă este trifoiul, activitățile propice în teritoriu sunt 

creșterea animalelor, unde există potențial, însă nu și capacitate. Potențialul de 

procesare este variat: pentru carne de suine, bovine și ovine în afara fermei pe sistem 

închis este scăzut în 1 UAT și mijlociu în 13 UAT, iar în interiorul fermei pe sistem închis 

este scăzut în 1 UAT, mediu în 10 UAT și ridicat în 3 UAT; pentru procesare carne de 

bovine și ovine în afara fermei pe pășunat liber este scăzut în 2 UAT și mediu în 12 UAT, 

iar în interiorul fermei pe pășunat liber este scăzut în 3 UAT, mediu în 10 UAT și ridicat în 

1 UAT; pentru procesare carne de pasăre în afara fermei este scăzut în 1 UAT, mediu în 9 

UAT și ridicat în 4 UAT, iar potențialul de procesare în interiorul fermei este scăzut în 1 

UAT, mediu în 9 UAT și ridicat în 4 UAT; Pentru lapte, potențialul de procesare în afara 

fermei pe sistem închis este scăzut în 1 UAT și mediu în 13 UAT, iar potențialul de 

procesare în interiorul fermei pe sistem închis este scăzut în 1 UAT, mediu în 9 UAT și 

ridicat în 4 UAT; Potențialul de procesare a laptelui în afara fermei pe pășunat liber este 

scăzut în 3 UAT și mediu în 11 UAT / în interiorul fermei pe pășunat liber este scăzut în 3 

UAT, mijlociu în 10 UAT și mare în 1 UAT. Capacitatea de colectare a laptelui: scăzută 

(sub 50%) în toate UAT, iar industrializarea laptelui e scăzută (sub 50%) în 12 UAT și medie 

(50-90%) în 2 UAT.  În ceea ce privește capacitatea de abatorizare (toate categoriile), este 

scăzută (sub 50%) în toate UAT. Capacitatea de prelucrare a cărnii (toate categoriile) este 

scăzută (sub 50%) în 12 UAT și medie (50-90%) în 2 UAT. Capacitatea de prelucrare a 

legumelor este ridicată (90-110%) în toate UAT, iar capacitatea de producție a plantelor 

medicinale este medie în 4 UAT și ridicată în 10 UAT. Potențialul de procesare mai ridicat 

în interiorul fermelor decât în afara lor este justificat și de natura exploatațiilor agricole, 

pe teritoriul GAL existând: 4.609 gospodării individuale; 641 de societăți agricole; 3.849 

capete bovine (medie 7,27 capete/ societate agricolă); 876 capete caprine (medie 292 

capete/ societate agricolă); 120 capete găini ouătoare (medie 60 capete/ societate 

agricolă); 210.240 capete pui carne (medie 70.080 de capete/ societate agricolă); 6.942 

capete de ovine (medie 138,81 capete/ societate agricolă); 30 capete porcine (medie 15 

capete/ societate agricolă); Lipsa capacității de procesare (în ciuda potențialului existent) 

se vede și în situația unităților autorizate DSVSA de pe teritoriul GAL: în ceea ce privește 

procesarea produselor de origine animală, există 5 carmangerii, 2 măcelării, 0 centre 

sacrificare păsări, 0 centre colectare ouă, 0 centre colectare vânat, 11 centre prelucrare 

lapte, 0 centre colectare și extracție miere, 1 stupină; în ceea ce privește procesarea 

produselor de origine non-animală, se remarcă prezența a 0 fabrici de pâine, 7 fabrici de 

prăjituri, 1 fabrică de făinoase, 4 unități de procesare și conservare fructe/legume, 2 



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 
- Max. 5 pag. 

 

 

unități de procesare sucuri fructe/legume, 2 unități producție/procesare ciuperci; Din 

punct de vedere al comerțului, cererea este și ea existentă, fiind autorizate 152 de 

magazine alimentare, 3 depozite alimentare, 1 depozit legume și fructe, 2 automate 

vânzare lapte crud, precum și 6 unități de comerț cu ridicata și amănuntul și 1 

supermarket. Astfel, completarea lanțurilor valorice, cel puțin în ceea ce privește 

produsele alimentare, ar duce la posibilitatea desfacerii în teritoriu a bunurilor (cerere 

evidențiată de prezența unităților de comerț). Se poate concluziona că cel mai potrivit 

lucru pentru dezvoltarea economică a teritoriului ar fi completarea lanțurilor valorice care 

să capitalizeze cât mai multă plus-valoare bunurilor. 

Din punct de vedere demografic, populația stabilă a înregistrat creștere în 1 UAT 

(Gilău, +5,88%) și scădere în celelalte 13 UAT, variind între 0,05% (Aghireșu) și 20,59% 

(Mărgău). Populația a întinerit în 1 UAT (Izvoru Crișului, -1,06%) și a îmbătrânit în celelalte 

cu minim 0,46% (Sâncraiu) și maxim 10,28% (Rîșca). În cadrul teritoriului există comunități 

mixte, cu grupuri de cetățeni de etnie română, maghiară și romă. Excepție fac 

comunitățile în care populația este preponderent maghiară (Sâncraiu, Izvoru Crișului) și 

cele montane (Beliș, Măguri-Răcătău, Mărgău, Mărișel, Rîșca), din ambele tipuri lipsind 

grupurile de romi (cele din urmă au grupuri sezoniere de romi, care colectează flora 

spontană). În aproape toate comunitățile mixte (Aghireșu, Gilău, Huedin, Mănăstireni, 

Săcuieu), doar numărul romilor a crescut5. O problemă a comunităților de etnie romă este 

lipsa capacității administrative – în teritoriu există aproximativ 2.900 persoane de etnie 

romă și un singur expert local pe această temă, în orașul Huedin (care are o comunitate 

romă de 1.057 membri). Mai mult, una din comunitățile de pe teritoriul GAL (din Călățele) 

e listată comunitate HIGHPROB6, și se conturează 2 zone cu comunități aflate în risc de 

excluziune socială (marginalizare): Gilău-Căpușu Mare (comunități mari de romi)-Măguri 

Răcătău (rata 6,1-<12%, marginalizare la medie), respectiv Săcuieu (rata 12-<24%, 

marginalizare peste medie)-Călățele (rata 6,1-<12%, marginalizare la medie)7. Rata 

șomajului sunt sub media națională (4,90%, înregistrată în Decembrie 20158) în 9 UAT 

(între 0,94% în Gilău și 2,85% în Rîșca) și peste media națională în 4 UAT (între 5,34% în 

Mănăstireni și 8,04% în Beliș). Din punct de vedere al asistaților social, aceștia variază 

între 0,30% (Sâncraiu) și 5,20% (Beliș). Procentul populației stabile active variază între 

28,31% (Călățele) și 51,36% (Rîșca), cu o medie la nivel de teritoriu de 38,28%, iar 

domeniul de activitate majoritar este cel al serviciilor pentru 4 UAT (Aghireșu, Gilău, 

Huedin și Sâncraiu) și agricultura pentru celelalte.   

D.p.d.v. al educației, numărul persoanelor cu studii liceale a crescut în 11 UAT 

(excepție Călățele, Huedin și Mărgău), iar numărul absolvenților cu studii superioare a 

crescut în toate UAT. Rata de analfabetism a scăzut în aproape toate UAT (excepție Beliș, 

Huedin, Izvoru Crișului), iar majoritatea analfabeților sunt de gen feminin în 13 UAT 

(exceptând Huedin). Sistemul educațional cuprinde 7 unități preșcolare (322 de copii), 22 

de școli primare (536 elevi), 17 școli gimnaziale (2.146 elevi), 3 licee (2.707 elevi)9. 5 UAT 

                                            
5 Conform răspunsului furnizat de Direcția Județeană de Statistică Cluj la cererea cu 

numărul 974/31.07.2015 
6 Conform Raportului Comunităţile de Romi din România – O hartă a sărăciei comunitare 

prin sondajul PROROMI 
7 Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din 

România: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/GSOS.4.1.zip 
8 http://www.anofm.ro/statistica 
9 Conform răspunsului furnizat de Direcția Județeană de Statistică Cluj la cererea cu 

numărul 974/31.07.2015 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/GSOS.4.1.zip


CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 
- Max. 5 pag. 

 

 

nu au biblioteci, iar cele existente au capacitate redusă în ceea ce privește sălile de 

lectură, documente și, în consecință, un număr mic de utilizatori. În teritoriu există 2 

terenuri de sport (0 omologate), 4 săli de sport (2 omologate) și peste 30 de cămine 

culturale. 

Din analiza datelor obtinute din teritoriul GAL Napoca Porolissum au fost 

identificate urmatoarele categorii de persoane/grupuri vulnerabile aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială: 

 Persoane vârstnice; 

 Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați; 

 Persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale 

speciale 

 (CES); 

 Persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a 

violenței bazate pe gen; 

 Persoane cu boli grave, în fază terminală; 

 Familii vulnerabile (familii monoparentale, familii dezorganizate, familii cu statut 

socio-economic scăzut, familii afectate de migrație etc.) sau care includ persoane 

vulnerabile de genul: 

- Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani (se află în risc de abandon școlar/ părăsire 

timpurie a școlii, sau au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul 

educațional, copii cu dizabilități, copii cu cerințe educative speciale, copii care 

provin din instituțiile de ocrotire, copii care provin din medii sociale defavorizate 

etc.) ; 

- Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani (se află în risc de abandon școlar/părăsire 

timpurie a școlii, sau au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul 

educațional, tineri cu dizabilități și cu cerințe educative speciale, tineri care 

provin din instituțiile de ocrotire sau care provin din mediul rural, tineri care se 

pregătesc să acceseze piața muncii etc.), inclusiv tineri care nu urmează nici un 

program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs); 

- Șomeri și persoane inactive; 

- Familii si/sau persoane de etnie romă etc. 

 Copii supradotati (care se afla in situatie de vulnerabilitate prin faptul ca la nivelul 

comunitatilor nu exista oportunitati de activitati adaptate nevoilor lor, iar la nivel 

de invatatmant de masa programa scoala nu este adaptata cerintelor lor speciale) 

 Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează 

cu aceștia (de exemplu: profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și 

voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților 

locale etc.); 

 Membrii familiei/ susținătorii ai beneficiarilor (ex., părinți, bunici, tutori/ 

reprezentanți legali etc.); 

 Membri ai comunității care interacționează cu persoane aflate in situatii de 

vulnerabilitate  (ex., copii și tineri/ părinți/ profesioniști din instituțiile de 

învățământ frecventate de membri ai grupului țintă, în care lucrează tinerii, 

angajatorii etc.); 

 Alte categorii de persoane care pot contribui la cresterea impactului proiectului 

(angajatori, membrii ai ciomunitatiilor invecinate etc.) 
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 Situatia acestora este agravata de lipsa serviciilor sociale licentiate la nivelul 

comunitatii . Din datele furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, rezulta ca la 

nivelul teritoriului GAL Napoca Porolissum exista 7 servicii sociale licentiate care nu 

acopera necesitatile existente: 3 camin pentru persoane varstnice (2 in Gilau, 1 in 

Aghiresu), 1 cantina sociala (Huedin), 1 serviciu de asistenta sociala comunitara (Huedin), 

2 case de tip familiar (Huedin). 

 

Teritoriul GAL nu stă bine în ceea ce privește serviciile de sănătate, accesul la 

medicii specialiști fiind limitat atât numeric - 26 de medici primari răspândiți pe tot 

teritoriul, 28 de medici stomatologi răspândiți în 10 UAT, 25 de farmaciști răspândiți în 8 

UAT10 – cât și spațial, majoritatea cabinetelor fiind în reședința de comună. Acest lucru 

face dificilă practicarea unui serviciu medical preventiv, de cele mai multe ori bolnavii 

deplasându-se la medic doar în cazurile foarte grave, rezultând costuri ridicate atât 

pentru pacient, cât și pentru sistem. De asemenea, în teritoriu nu există centre de 

permanență sau servicii pentru situații de urgență (necesare mai ales specificului montan 

al teritoriului). 

D.p.d.v. social, teritoriul GAL găzduiește: 1 Asociație de Comune, 8 ADI, 3 ONG de 

dezvoltarea rurală, 11 ONG culturale, 13 ONG sociale, 1 ONG de mediu, 7 ONG de turism, 

10 asociații de cultivare plante, 26 asociații de creștere animale, 1 asociație de 

piscicultură, 2 asociații de apicultori, 20 de composesorate. Nu există ONG în domeniul 

educației sau sănătății. Cantitativ, există sectoare foarte slab reprezentate (educație, 

sănătate, mediu) și bine reprezentate (cultură, social, turism, creștere animale/ albine/ 

cultivare plante/ exploatare forestieră). Însă aceste concluzii sunt formulate pe baza 

numărului de organizații, nu a activităților sau a impactului. În ceea ce privește 

dezvoltarea comunitară, impactul ADI-urilor e moderat (proiecte în valoare de 11.448.657 

RON), impactul ONG este moderat, motivul citat fiind lipsa resurselor umane și financiare, 

iar impactul asociațiilor profilate pe sectorul primar este redus, cauza citată fiind lipsa 

capacității organizaționale. 

Capacitatea administrațiilor locale diferă pe mai multe variabile: o evaluare a fost 

solicitarea unor date privind numărul de IMM-uri din UAT, solicitări la care unele au 

răspuns aproape instantaneu cu date exacte, pe când altele au declarat că nu au o 

evidență a IMM-urilor, sau nu au răspuns deloc. O altă variabilă este capacitatea de 

absorbție a fondurilor europene, și ea diversă între UAT: există de la UAT care nu au 

accesat fonduri europene (Mănăstireni, Mărișel, Rîșca), până la UAT care au avut 3 

proiecte (Gilău, Săcuieu); din punct de vedere al valorii totale accesate, teritoriul variază 

de la 0€ la peste 3,5 milioane € (Săcuieu); din punct de vedere al domeniului de 

intervenție, majoritatea banilor (peste 90%) au fost cheltuiți pe infrastructură și restul pe 

turism; din punct de vedere al latenței accesării, există UAT care au accesat fonduri 

aferente 2007-2013 încă din 2008 (Călățele, Măguri-Răcătău, Săcuieu, Sâncraiu) și altele 

care au aplicat abia în 2011 (Mărgău). În mediul privat, fiecare UAT a avut beneficiari 

privați de fonduri europene; în ceea ce privește numărul proiectelor, acesta variază de la 

7 (Izvoru Crișului) la 49 (Călățele); din punct de vedere al latenței în accesare, există 9 

UAT cu beneficiari care au accesat fonduri din 2008 și 5 UAT cu beneficiari care au accesat 

abia în 2010; pe sector de activitate, majoritatea fondurilor (72,02% din suma totală) au 

fost investite în sectorul agricol; următorul sector a fost cel al turismului (16,08%), iar 
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11,90% au fost alte investiții non-agricole. Astfel, impactul accesării fondurilor europene 

este variat: investițiile publice în turism au avut un impact neglijabil, având în vedere 

potențialul turistic al teritoriului și investițiile realizate. Investițiile private în sectorul 

agricol au avut de asemenea un impact neglijabil, peste 96% din proiecte fiind pe măsura 

141, sprijin pentru fermele de semi-subzistență. Investițiile private în activități non-

agricole și în turism au avut un impact moderat, promovând economia locală prin 

înființarea de noi afaceri și deschiderea unor pensiuni în teritoriu. Un impact major l-au 

avut investițiile publice în infrastructură.  

Astfel, se poate concluziona că teritoriul GAL are ca principale caracteristici o 

bună accesibilitate față de mediul urban, un mare potențial turistic de agrement și 

cultural (datorită patrimoniului natural, material construit și imaterial), și o economie 

bazată pe creșterea animalelor și exploatație forestieră, care însă nu este valorificat prin 

prelucrare la adevăratul său potențial. Din punct de vedere social, teritoriul duce lipsă de 

capacitate organizațională și resurse materiale pentru a depăși problemele cu care se 

confruntă în domeniul educației, sănătății, eficienței administrative și combaterii 

excluziunii sociale. 

 


