
CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului 
Parteneriatul GAL Ţinutul Verde cuprinde un număr de 77 parteneri din care 59 sunt 

privaţi şi 18 sunt publici (UAT-uri). Dintre partenerii privaţi, 45 sunt agenţi economici, 13 
sunt reprezentanţi ai societăţii civile şi o persoană fizică relevantă. Parteneriatul este 
echilibrat şi reprezentativ pentru zonă. 

Interesul şi implicarea partenerilor din fiecare sector în dezvoltarea teritoriului 
Interesul comun al partenerilor este de a dezvolta durabil şi integrat comunitatea şi 

de a realiza acţiuni comune în acest sens, de a direcţiona iniţiativele locale către o viziune 
adaptată nevoilor locale de a crea plus valoare pentru Teritoriu care să ducă la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, printr-o IMPLICARE participativă, de jos în sus, reprezentând 
cheia implementării schimbării în Teritoriu. 

1. Partenerii publici – UAT-urile au un INTERES PUBLIC care se manifestă prin 
realizarea de acţiuni ce au în vedere ca scop şi fundament, binele comunităţii, luând în 
considerare drepturile sale fundamentale şi obţinerea unui BENEFICIU COMUN pentru 
TERITORIU, modernizarea şi menţinerea satului românesc. 

Implicarea UAT-urilor în dezvoltarea Teritoriului presupune asumarea unei poziţii din 
care este emisă o evaluare cu privire la faptul că o acţiune/schimbare va fi în beneficiul 
general şi va avea rezultate dezirabile pentru întreg TERITORIUL. 

Experienţa individuală a fiecărui UAT în parte, acumulată în urma implementării 
proiectelor derulate cu fonduri europene, pusă în comun, va fi în folosul TERITORIULUI. 

2. Partenerii privaţi 
2.1. Agenţii economici – interes şi implicare în dezvoltarea teritoriului 
Problemele satului românesc aproape că par îngemănate între ele, acest considerent 

ducând şi la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde la nevoia unei viziuni integrate a tuturor 
partenerilor pe baza căreia să poată fi formulate priorităţi şi direcţii de dezvoltare. 

În Teritoriul predomină agricultura ca ramură importantă a economiei; dar nu numai 
cu agricultura va renaşte satul nostru, dezvoltarea economică locală presupune şi altceva, 
adică mici industrii, ferme familiale, întreprinzători rurali pe alte domenii (activităţi non-
agricole) capabili să utilizeze tehnologii performante, să dezvolte avantajele oferite de 
Teritoriu. Preocuparea comună şi interesul partenerilor privaţi este aceea de a identifica 
noi soluţii şi metode de rezolvare a problemelor Teritoriului implicându-se cu experinţa 
acumulată pe fiecare domeniu economic în dezvoltarea echilibrată a Teritoriului GAL 
Ţinutul Verde alături şi împreună cu partenerii publici şi societatea civilă. 

Dezvoltarea Teritoriului este un proces pe termen lung care presupune, atât resurse 
financiare cât şi un Parteneriat local durabil, un parteneriat privat-public ca instrument 
activ de cooperare între autorităţi publice şi parteneri privaţi pentru realizarea de proiecte 
privind dezvoltarea locală, pentru găsirea de soluţii la problemele actuale. 

2.2. Societatea civilă (ONG-uri) – interes şi implicare în dezvoltarea teritoriului 
În cadrul Parteneriatului, 13 reprezentanţi ai societăţii civile sunt ONG-uri care 

desfăşoară activităţi sociale, culturale, inclusiv ale etnicilor romi, sportive, educative şi de 
mediu, în agricultură, iar experinţa acumulată în activităţile desfăşurate poate fi extinsă la 
nivelul întregului Teritoriu, aceasta fiind considerată ca aport la dezvoltarea Teritoriului. 

Interesul ONG-urilor din Parteneriat este legat de o corectă identificare a nevoilor în 
comunitate şi de atragerea resurselor necesare pentru abordarea acestor nevoi, 
funcţionarea lor fiind dependentă de acest lucru. 

ONG-urile din Teritoriul GAL Ţinutul Verde reprezintă un „barometru” al comunităţii 
pe linie culturală, socială, reînvierea tradiţiilor locale, mediu, învăţământ, agricultură, 



etnii, inclusiv rome, care pot juca un rol fundamental în identificarea unor probleme ce ar 
putea fi trecute cu vederea de către autorităţile publice dacă nu s-ar afla în Parteneriat, 
iar prin utilizarea resurselor umane proprii, a capacităţii lor organizatorice le pot sprijini în 
realizarea obiectivelor lor. 

Implicarea ONG-urilor din Parteneriat în dezvoltarea Teritoriului presupune: 
- să participe la elaborarea unei SDL eficientă prin întărirea instituţiilor, adaptată la 

nevoile publice, exprimând punctul de vedere al opiniei publice şi punând în valoare 
experienţele sociale, colaborând cu UAT-urile din Parteneriat; 

- să răspundă unora din nevoile comunităţii care nu pot fi acoperite în totalitate de 
alte tipuri de instituţii (publice şi ale mediului de afaceri). 

2.3. Persoana reprezentativă – interes şi implicare în dezvoltarea teritoriului 
Şi în TERITORIUL GAL ŢINUTUL VERDE oamenii se nasc şi mor, iar în ambele cazuri uşa 

care se deschide este cea a bisericii şi a preotului pentru botez şi slujba decesului. Menirea 
preotului este în principal una duhovnicească şi pentru a-şi realiza misiunea pe pământ el 
este alături de oameni şi-i încurajează în toate proiectele pe care aceştia le întreprind. Aşa 
se întâmplă şi cu părintele Apostol Vlad Nicolae care reprezintă puterea exemplului pentru 
Teritoriul nostru şi care e alături de copii, tineri şi bătrâni, care poate să îmbrace atât haina 
preoţească cât şi „salopeta de lucru” şi să-i înveţe pe oameni taina meşteşugului de 
prelucrare a lemnului, învăţată de la străbunicul, bunicul şi tatăl său. 

În prezent el încearcă să schimbe mentalităţile tinerilor pentru a-i forma pentru viaţă 
şi pentru a forma generaţii de oameni care să fie conştiente că trebuie la rândul lor să facă 
ceva pentru dezvoltarea comunităţii. A fi slujitor în Casa Domnului este o poziţie de cea mai 
înaltă cinste şi demnitate. 

Menirea preotului Apostol este de a fi misionar, iar această slujire, făcută „cu timp şi 
fără timp” cere multă osteneală, dar şi pricepere, iar rezultatele sunt pe măsură: acasă 
lucrează cu trudă în prelucrarea lemnului, la şcoală participă activ şi ia parte la luarea 
deciziilor în Consiliul de Administraţie al Şcolii, toate sărbătorile religioase „le împlineşte” 
cu copiii şi nu puţini, 80 de copii cântă şi 20 de copii împart cadouri pe care preotul le 
asigură din donaţii, sponsorizări şi din banii proprii. 

Experienţa preotului Apostol şi aplecarea spre problemele sociale ale comunităţii, ca 
exemplu „de bună practică de viaţă”, reprezintă un impuls în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi sociale în Teritoriu. 

Din analiza diagnostic a reieșit specificul Teritoriului cuprins în câteva trăsături 
generale și anume: agricultura care are rol predominant în economia zonei fiind 
reprezentată în principal de mari societăți agricole (ex. ILSA COM, CERES MIROȘI), care 
administrează terenul în sistem de arendă, sistemul zootehnic reprezentat de ferme de 
creștere a porcilor (AGROMIXT ŞERBAN), a păsărilor (HADITON GROUP), a bovinelor și 
susținuți și de Asociațiile crescătorilor de animale (Asociaţia Crescătorilor de Animale 
Miroşi, Asociaţia Crescătorilor de Bovine din Comuna Hîrseşti, Asociaţia Crescătorilor de 
Animale din Comuna Stolnici); serviciile sociale, unul din principalii furnizori parteneri din 
teritoriu fiind Asociația Hercules din Orașul Costești care are ca misiune rezolvarea 
problemelor sociale ale comunității, promovarea obiceiurilor și a tradițiilor locale 
(Asociațiile Îngerașii, Mărțișorul, Călușăreii, Școala Verde, reprezentând și interesele 
tinerilor) inclusiv promovarea tradițiilor culturale etnice rome (Asociaţia AVEN AMENTZA), 
mediu (Asociația Școala Verde promovând aspectele legate de mediu). 

În concluzie, toţi partenerii lucrează împreună şi interacţionează în favoarea 
comunităţilor din Teritoriul GAL Ţinutul Verde. 


