
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

 

Parteneriatul Asociatiei “Valea Siretului de Jos” este compus din 6 autoritati publice si 24 

societati private (II, PFA, SRL si ONG). Conform Anexei 1, Acordul de parteneriat pentru 

Asociatia “Valea Siretului de Jos”, partenerii publici si private si-au luat angajamentul ca, în 

cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală va fi selectată, s-o implementeze cu succes .  

 

Tip partener numar procent 

privat 20 66,67% 

Public 6 20,00 % 

Societati civile 4 13,33% 

Persoane fizice 0% 0.00% 

TOTAL 30 100% 

    

66.67%

20.00%

13.33%

0.00%

Componenta Parteneri

privat Public Societati civile Persoane fizice

 
Din tabelul de mai sus se poate observa ca noul GAL indeplineste: 

-criteriul CS 2.1:Ponderea partenerilor private si ai reprezentantilor societatii civile 

depaseste 65% in parteneriat, având un procent de 80%. Îndeplineşte condiţia de 

eligibilitate având peste 51% atât la nivelul perteneriatului cât şi la nivel decizional 

 -in cadrul parteneriatului nu sunt entităţi provenite din mediul urban si nici parteneri 

persoane fizice relevante.         (3 puncte) 

-criteriul CS 2.2:Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie non-guvernamentala care 

reprezinta intersele unei minoritati locale existente la nivelul teritoriului acoperit de 

parteneriat,- exista ca partener Asociatia “ Betel-Rom”, avand ca obiective combaterea 

saraciei, incluziunea sociala, integrarea grupurilor vulnerabile. In teritoriu sunt inregistrati1 

un numar de 1.215 romi si 3 rusi-lipoveni, 3 maghiari si 3 ucraineni; de asemenea din adresele 

primite de la primarii, in anul 2016 sunt inregistrati un numar de 1.390 minoritati  

                 (4 puncte) 

                                                           
1
 www.madr.ro  

http://www.madr.ro/


-Criteriul CS 2.4. Parteneriatul cuprinde cel putin o forma asociativa infiintata conform 

legislatiei specifice in vigoare, intr-un domeniu relevant pentru teritoriul microregiunii:-

din componenta GAL face parte si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor 

Veresti si Dumbraveni – contribuie la dezvoltarea infrastructurii rurale a comunelor Veresti si 

Dumbraveni.           (3 puncte) 

In cadrul parteneriatului microregiunii sunt prezente 2 ONG-uri compuse din: cooperative 

agricole, asociatii ale crescatorilor de animale, asociatii ale producatorilor de legume, etc: 

Asociaţia crescătorilor de animale „Şoimul” si Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Bosanci  

Strategia de dezvoltare locală este rezultatul unui proces de luare a deciziei prin care 

actorii locali au parcurs logica unui proces de planificare strategică: – au pornit de la o 

înţelegere comună a situaţiei existente, identificând şi analizând problemele şi oportunităţile 

şi definind, prin consens, problemele majore şi oportunităţile care pot fi puse în valoare 

pentru rezolvarea acestor probleme. Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală 

are o dimensiune participativă şi respecta principiile dialogului, comunicării şi consultării. 

Analiza situaţiei actuale s-a realizat cat mai realist, motiv pentru care colectarea datelor din 

teritoriu s-a efectuat în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile locale şi membrii 

comunităţii locale. 

 Astfel,  autoritatilor publice locale vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin: 

îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea 

activităţilor economice din spaţiul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, sociale şi 

economice, având ca obiectiv crearea unui mediu atractiv şi motivant pentru toate 

segmentele de populaţie care trăiesc aici şi încurajarea menţinerii tineretului în regiune; 

sporirea atractivităţii economice a zonei teritoriale a Asociatiei “Valea Siretului de Jos” etc. 

Reprezentantii autorizati din sectorul privat vor fi implicati in dezvoltarea teritoriului 

prin creare unui mediu atractiv si motivant, prin creare de locuri de munca si reducerea 

gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala precum si prin stimularea 

antreprenoriatului în teritoriu si prelucrarea produselor regiunii -promovarea acestora, etc. 

Societatile civile vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin integarea minoritatii 

locale din micreoregiunea prin acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si 

reducerea fenomeniului de segregare, promovarea meşteşugurilor, păstrarea peisajului 

cultural-istoric ca şi componentă de bază a patrimoniului natural şi patrimoniului cultural 

European etc. 

Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea eficientă, transparentă şi 

responsabilă a bunurilor publice: infrastructură şi echipamente, spaţii publice inclusiv 

patrimoniului natural şi cultural care trebuie pus în valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi 

păstrat pentru generaţiile viitoare. 

 

 

 


