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CAPITOLUL II:  

Componența parteneriatului  
 

Parteneriatul constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a 
GAL Asociația Poarta Almăjului este alcătuit din 59 de parteneri, dintre care: 

 12 parteneri publici (10 comune din Județul Caraș-Severin: Iablanița, 
Mehadia, Cornea, Lăpușnicel, Prigor, Topleț, Domașnea, Cornereva, 
Luncavița, Mehadica, 1 comună din județul Gorj: Padeș și 1 oraș din Județul 
Caraș-Severin: Băile Herculane), reprezentând 20,34% din totalul 
partenerilor; 

 40 de parteneri privați (26 societăți comerciale cu răspundere limitată, 8 
persoane fizice autorizate, 5 întreprinderi individuale și 1 întreprindere 
familială), reprezentând 67,80% din totalul partenerilor; 

 7 parteneri reprezentând societatea civilă – ONG (dintre care 4 forme 
asociative în domeniul zootehnic), reprezentând 11,86% din totalul 
partenerilor. 

La nivelul microregiunii există două UAT reprezentative, prin prisma 
particularităților pe care le prezintă, respectiv UAT Orașul Băile Herculane și UAT Comuna 
Iablanița. 

La nivelul parteneriatului nu au fost cooptate entități provenite din afara spațiului 
eligibil LEADER și nici persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat. O 
pondere semnificativă dintre parteneri, incluzând toate cele 12 autorități publice au făcut 
parte în perioada anterioară de programare din GAL Asociația Poarta Almăjului, contribuind 
în mod direct și activ la implementarea măsurilor incluse în cadrul SDL, la animarea teritoriului 
și la facilitarea atragerii de investiții la nivelul localităților aflate în discuție. 

Din punct de vedere al interesului și implicării în dezvoltarea teritoriului a 
fiecărei categorii de parteneri dintre cele enunțate mai sus, facem următoarele precizări: 

 autoritățile publice locale doresc să se implice în sprijinirea comunităților 
locale pe care le administrează în direcția accesării de fonduri în domenii de 
interes pentru cetățeni, precum și în atragerea de fonduri destinate 
infrastructurii de bază la scară mică și infrastructurii de telecomunicații 
(acolo unde sunt necesare astfel de investiții). De asemenea, autoritățile 
publice locale doresc să sprijine implementarea SDL, întrucât astfel pot 
combate șomajul, diminua sărăcia și facilita accesul la finanțare pentru 
proiectele de interes local. 

 partenerii privați doresc să contribuie în mod activ la dezvoltarea economiei 
locale, la generarea de valoare adăugată prin conceperea unor măsuri de 
sprijinire a agenților economici care să fie în concordanță cu particularitățile 
mediului de afaceri local. Agenți economici operează în principal în 
sectoarele economice care au fost identificate și în analiza diagnostic ca fiind 
reprezentative pentru microregiune, respectiv: industria lemnului (20%), 
servicii turistice (20%), agricultură (25%), comerț (27,5%). Astfel, cele 4 
sectoare care au fost identificate ca fiind reprezentative la nivelul 
microregiunii în analiza diagnostic reprezintă împreună 92,5% din partenerii 
privați, restul de 7,5% desfășurându-și activitatea în domenii întrucâtva 
corelate cu cele 4 domenii menționate mai sus, respectiv transporturile (5%) 
sau procesarea produselor din carne (2,5%). 
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 reprezentanții societății civile doresc să reprezinte interesele membrilor 

asociați, dintre cele 7 entități incluse în această categorie 4 fiind forme 
asociative în domeniul creșterii animalelor (identificat de asemenea ca fiind 
reprezentativ în analiza diagnostic), 1 desfășurând activități non-profit în 
domeniul turismului (identificat de asemenea ca fiind reprezentativ în 
analiza diagnostic) și 2 desfășurând activități non-profit în domeniul cultural. 
Fiecare dintre aceste entități se vor implica prin acțiuni de promovare, 
animare și reprezentare în implementarea cât mai eficientă a măsurilor 
incluse în cadrul SDL la nivelul teritoriului omogen Poarta Almăjului. 

Din punct de vedere al entităților provenite din mediul urban, acestea reprezintă 
20,33% din totalul partenerilor (12 entități din 59, dintre care 1 unitate administrativ-
teritorială, 1 entitate reprezentând interesele societății civile și 10 agenți economici 
reprezentativi prin prisma categoriilor de servicii pe care le oferă locuitorilor microregiunii). 

În ceea ce privește ponderea partenerilor provenind din mediul privat și a celor 
reprezentând societatea civilă în totalul membrilor parteneriatului, aceasta este de 
79,66%, fiind subliniat odată în plus rolul mediului economic pentru dezvoltarea 
microregiunii, precum și eficiența activităților de animare întreprinse de reprezentanții 
Asociației Poarta Almăjului în teritoriu, împreună cu reprezentanții Unităților administrativ-
teritoriale membre ale parteneriatului. 

În ceea ce privește formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul 
activității în concordanță cu specificul teritoriului, menționăm existența a 4 astfel de 
entități, după cum urmează: 

 Asociația Crescătorilor de Animale Luncavița – Verendin 
 Asociația Proprietarilor de Animale Belareca 
 Asociația Crescătorilor de Animale și Pășunat Calva&Barea 
 Asociația Producătorilor de Produse de Calitate, Ecologice și Tradiționale 

Caraș-Severin (fostă Asociația Fermelor Ecologice Pietrele Albe Cornereva) 
Aceste forme asociative își desfășoară activitatea în domeniul creșterii animalelor, 

în special bovine și ovine, fiind în corelație cu specificul zonei descris în cadrul analizei 
diagnostic. 

Parteneriatul este echilibrat din toate punctele de vedere, reprezentând fiecare 
dintre cei trei piloni principali care contribuie la dezvoltarea microregiunii (mediul public, 
mediul privat și societatea civilă). De asemenea, structura parteneriatului reproduce în linii 
mari modelul de succes din perioada anterioară de programare, în care Asociația Poarta 
Almăjului a reușit implementarea în bune condiții a tuturor măsurilor incluse în Strategia de 
Dezvoltare Locală anterioară, fiind obținut totodată un feedback favorabil din partea 
comunității locale, după cum reiese și din chestionarele aplicate participanților la acțiunile 
de animare întreprinse premergător elaborării prezentei Strategii la nivelul tuturor 
localităților incluse în cadrul parteneriatului. 

Componența parteneriatului se constituie în Anexa 3 la Strategia de Dezvoltare 
Locală, în timp ce documentele partenerilor, inclusiv cele pentru care se acordă punctaj la 
selecție se constituie în Anexa 7 la Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
 
 


