
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Parteneriatul GAL “Plaiuri Prahovene” este constituit din următorii membrii - autorități 

publice locale, reprezentanți ai sectorului privat și reprezentanți ai societății civile, cu 

urmatoarea pondere: 

 PARTENERII PUBLICI - 6 MEMBRI RESPECTIV                                    19,35% 18,75% 
 PARTENERII PRIVATI/SOCIETATEA CIVILA - 25 26 MEMBRI RESPECTIV80,65% 81,19% 

- IMM/II/PFA/                                             19 20 MEMBRI- 61,29%    62,5% 
- UNITATI DE CULT RELIGIOS                       1 MEMBRI –   3,22%         3,11% 
- CABINET MEDICAL                                   2 MEMBRI –   6,44%           6,25%          
- CABINET VETERINAR                               1 MEMBRU -  3,22%           3,11%            
- ASOCIATIE -CRESCATORI ANIMALE            1 MEMBRU -  3,22%           3,11% 
- ASOCIATIE -REPREZENTAND MINORITATILE   1 MEMBRU -  3,22%       3,11% 

Încă de la aparitia ideii de constituire a asociatiei GAL“Plaiuri Prahovene”, partenerii si-au 

exprimat interesul de asociere respectiv implicarea în dezvoltarea teritoriului 

reprezentand domeniile de activitate agricol, non-agricol, sectorul public, aceștia 

ajungând la consensul că împreuna pot influenta o dezvoltare coerentă și sectoriala a 

teritoriului ca raspuns la nevoile locale identificate in obiectivele de dezvoltare a 

microregunii. 

În cadrul activităților de animare și consultare a teritoriului, atât partenerii publici, 

privați cât și societatea civilă au sprijinit și s-au implicat prin participarea la acțiunile de 

informare și consultare a teritoriului, manifestându-și un real interes în elaborarea unei 

strategii de dezvoltare bazate pe nevoile și oportunitățile locale. 

Partenerii publici ,economici şi sociali cu ocazia inatalirilor din teritoriu au contribuit cu 

experienţa lor complexă şi responsabilitate civica la identificarea solutiilor pentru 

îmbunătăţirea spaţiului rural unde isi desfasoara activitatiile -microregiunea GAL“Plaiuri 

Prahovene” , dispunand de competenţă şi experienţă au sustinut si propus ideii pentru a fi 

puse  în practică, prin acţiuni concrete in vederea atingerii obiectivelor strategiei de 

dezvoltare locală a microregiunii , prin identificarea si implementarea proiectelor pe  

termen scurt ,mediu si lung.  

Partenerii publici: (6 membrii) – si-au manifestat dorința de a implementa proiecte care 

sa vină în sprijinul îmbunătățirii calității vieții prin accesul întregii populații, la servicii de 

bază calitative, inclusiv implementarea de proiecte in infrastuctura sociala care sa vina in 

sprijinul grupurilor vulnerabile -copiii aflati in situatii dificile si implicit incluziunea 

copiilor de etnie roma. 

Majoritatea acţiunilor stabilte a fi  întreprinse de partenerii publici vizeza modernizarea 

drumurilor de interes local sau agricole,  asigurarea  utilităţilor (alimentare cu apă, 

canalizare ) dotatrea serviciilor de gospodarire comunala , apărarea împotriva revărsării 

apelor din reţeaua hidrografică bogată care traversează zona ,modernizarea si reabilitarea 

clădirilor publice (grădiniţe, şcoli etc). De asemenea, există o preocupare pentru 

amenajarea sau refacerea unor spaţii de recreere pentru comunitate-parcuri si locuri de 

joaca. 

Tot odata parteneri publici au considerat oportun rezolvarea situatiilor de tip ,,copii aflati 

in dificultate,, prin impementarea unui proiect in sprijinul  acestui grup vulnerabil dar si 

pentru  desfasurarea de actuni privind incluziunea sociala a copiilor de etnie roma. 

Partenerii privați: din sectorul non-agricol sunt interesați de dezvoltarea și diversificarea 

propriilor afaceri prin depunerea proiectelor în cadrul sesiunilor organizate de GAL 

considerând că activitățile de animare și informare organizate vor facilita accesul la 

finanțare în concordanță cu nevoile de dezvoltare a fiecărui partener si în corelare directă 



cu specificul și direcțiile de dezvoltare urmarite a fi atinse de microregiunea “Plaiuri 

Prahovene”. 

Partenerii privați: din sectorul agricol si-au manifestat interesul in modernizarea 

exploatiilor prin intentia de a achizitiona utilaje si echipamente moderne care sa conduca 

la o mai buna productivitate si calitate a produselor agricole , din randul partenerilor s-a 

desprins ideea stimularii constituirii unei asociatii care sa reprezinte intresele tinerilor 

fermieri , sa-i ajute sa initieze formarea unei  explotatii cu dimensiuni mai mari in 

sectorul vegetal dar si zootehnic, in parteneriat cu alti membrii -fermieri si persoane 

fizice detinatori de terenuri agricole. 

Reprezentantii cabinetelor medicale veterinare doresc sa doteze si modernizeze 

activitatea de medicina veterinara prin accesarea unei masuri care sa permita finantarea 

cheltuielilor eligibile de achizitie si dotare a cabinetului , venind astfel in sprijinul 

sectorului agricol local prin oferirea de servicii medical –veterinare de calitate. 

Reprezentanții societății civile, organizațiile non-guvernamentale partenere au considerat 

ca fiind oportună participarea la constituirea GAL ului și implicarea în elaborarea SDL 

pentru ca astfel au putut să-și manifeste interesul pentru promovarea și implementarea 

unor proiecte destinate minorităților locale sau a altor grupuri vulnerabile, precum 

proiectele de infrastructură socială,ONG Asociatia Inteprindere Sociala Podenii Noi  

disponibilitatea implicarii in sprijinirea incluziunii sociale a copiilor de etnie roma .  

În acest sens au fost prezentate si analizate situațiile concrete cu care se confruntă 

minoritățile locale și grupurile vulnerabile, venind cu o serie de propuneri și idei care să 

contribuie la incluziunea socială a minoritaților rome, precum și necesitatea 

implementarii unor proiecte de infrastructură socială care sa vina in sprijinul grupurilor 

vulnerabile identificate la nivelul teritoriului. 

Formele asociative din cadrul parteneriatului, având obiect de activitate în concordanță 

cu specificul teritoriului s-au arătat foarte interesate de implementarea unor proiecte prin 

PNDR 2014-2020 care să conducă la modernizarea și eficientizarea activităților proprii în 

vederea creșterii productivității și o calitate mai bună a produselor. 

Astfel, Asociatia Crescatorilor de Animale Podenii Noi a  manifestat disponibilitatea de a 

accesa prin intermediul GAL, fonduri europene în vederea modernizării şi extinderii 

activităţílor desfăşurate în prezent. 

În general, propriile politici de dezvoltare locală stabilite de parteneri  au avut ca scop 

asigurarea unui minim necesar în ceea ce priveşte infrastructura şi dotarea cu utilităţi 

dezvoltarea mediului de afaceri local  din sectorul non –agricol , sprijinirea agriculturii din 

microregiune prin instalarea tinerilor fermieri si stimularea constituirii unor forme de 

ascociere si cooperare intre fermieri locali precum si dezvoltarea unui proiect de 

infrastuctura sociala .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


