CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
GAL Calafat este un parteneriat public-privat format din diverşi actori provenind din
rândurile autorităţilor publice locale, sectorului privat şi societăţii civile. Astfel, din cei 25 de
parteneri, 5 reprezintă sectorul public fiind administraţii publice locale, 9 reprezintă sectorul
privat fiind din categoria societăţilor comerciale, ȋntreprinderilor individuale şi persoanelor
fizice autorizate, iar alţi 11 sunt asociaţii non-profit reprezentând aşadar societatea civilă.
Procentual, GAL Calafat are ȋn componenţă 20% reprezentanţă a sectorului public şi 80%
reprezentanţă a sectorului privat şi societăţii civile.
A se consulta, astfel, Anexele 1 şi 3.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.1 prin faptul că ponderea partenerilor
privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile depăşeşte 65% in parteneriat.
GAL Calafat s-a conturat ȋn actuala formă ȋn anii 2015-2016, ca urmare a acţiunilor de
informare şi consultare organizate ȋn teritoriu. Teritoriul pe care ȋl acoperă grupul este unul
omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate
locală, nevoi şi aşteptări comune. Partenerii GAL elaborează şi implementează strategia de
dezvoltare locală a teritoriului lor vizând obiective generale, precum: ȋmbunătăţirea spaţiului
rural, creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului, păstrarea patrimoniului natural şi
cultural, diversificarea activităţilor economice şi susţinerea unui turism rural durabil,
încurajarea menţinerii tineretului în regiune şi creşterea nivelului de calificare şi informare,
promovarea raselor zootehnice şi a soiurilor de plante tipice pentru zonă şi promovarea
produselor locale, incurajarea asocierii şi a cooperării ȋntre actorii locali.
Intâlnirile dintre parteneri au luat forma unor grupuri de lucru, ȋnsă şi a acţiunilor de
animare ale teritoriului, aceştia implicându-se ȋn mod activ ȋn propagarea ȋn rândul populaţiei
rurale a informaţiilor referitoare la LEADER, la posibilităţile şi oportunităţile pe care
implementarea programului le deschide României ȋn general şi zonei GAL Calafat ȋn special.
Intr-o primă fază, partenerii au avut ȋn vedere realizarea unei analize a teritoriului GAL din
punct de vedere geografic şi fizic, al populaţiei, patrimoniului de mediu, patrimoniului
arhitectural şi cultural, al economiei locale. Analiza zonei a permis recunoaşterea punctelor
locale forte şi slabe, a potenţialului endogen şi identificarea piedicilor majore ȋn calea
dezvoltării durabile. S-a constatat că zona are coerenţă suficientă şi o masă critică ȋn termeni
de resurse umane, financiare şi economice pentru a susţine o strategie viabilă de dezvoltare
locală. Mai departe, partenerii au formulat şi supus discuţiilor un set de priorităţi şi măsuri ce
vor putea fi implementate ȋn cadrul strategiei. La final, s-a prezentat şi discutat proiectul de
SDL. S-a realizat, de asemenea, validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării
acţiunilor, prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din
teritoriu şi a celorlalţi parteneri ai teritoriului, validarea dosarului de candidatura final.
In ceea ce priveşte acţiunile propuse ȋn cadrul SDL, GAL Calafat şi, ȋmpreună cu
acesta, entităţile publice, private şi ale societăţii civile vor garanta capacitatea de gestionare
necesară pentru a-şi asuma co-responsabilitatea implementării acestora. Fiecare entitate va
avea gradul său de implicare ȋn realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie ȋn
administraţia publică locală, fie ȋn societatea civilă, fie ȋn diverse sectoare ale economiei:
servicii, comerţ, mediu, agricultură. Sectorul public va fi direct interesat ȋn realizarea

investiţiilor de utilitate publică şi asigurarea serviciilor de bază pentru dezvoltarea socială şi
economică ateritoriului GAL ȋmpreună cu promovarea incluziunii sociale şi reducerea săraciei.
Sectorul privat va fi interesat ȋn crearea şi dezvoltarea de activităţi economice, valorificarea
resurselor şi a potenţialului local, crearea de locuri de muncă. Printre formele asociative
relevante la nivelul teritoriului GAL, se numără PLIMM Calafat care va reprezenta interesele
comercianţilor, ȋntreprinzătorilor şi comunităţii de afaceri din teritoriu şi ȋn special din zona
de influenţă a municipiului Calafat sau ATRECO Perişor care va susţine dezvoltarea turismului
rural, ecologic şi cultural. O altă organizaţie importantă, Asociaţia Crescătorilor de Animale,
cu sediul ȋn Piscul Nou, a cărei activitate este ȋn concordanţă cu specificul teritoriului GAL, va
sprijini activităţile şi interesele crescătorilor de animale.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.6 prin faptul că parteneriatul cuprinde o
formă asociativă ȋnfiinţată conform legislaţiei specifice ȋn vigoare, ȋn domeniul crescătorilor
de animale, domeniu relevant la nivelul teritoriului GAL.
Alţi membri GAL, Asociaţia Orizonturi Dunărene din Ciupercenii Noi, va susţine
derularea de activităţi sociale, umanitare, cultural artistice, educative, legate de nevoile,
tradiţiile, trecutul, prezentul şi viitorul locuitorilor din teritoriu, Asociaţia Viitorul Piscu Vechi
din Piscu Vechi va ȋncuraja iniţiativele civice locale menite a ȋmbunătăţi calitatea vieţii
locuitorilor iar Asociaţia Izvoare de Speranţă din Izvoarele va susţine dezvoltarea potenţialului
socio-economic şi uman din teritoriu.
Totodată GAL include ȋn componenţa sa organizaţia A.I.R.R.O Calafat care va promova
interesele economice, sociale şi culturale ale etniei romilor din teritoriu.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.2 prin faptul că parteneriatul cuprinde o
organizaţie non-guvernamentală care reprezintă interesele unei minorităţi locale existente
la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat.
GAL numără printre membrii săi Asociaţia Tinerilor Fermieri Legumicola cu sediul ȋn
localitatea Desa care reprezintă, aşadar, interesele fermierilor tineri.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.3 prin faptul că parteneriatul cuprinde o
organizaţie care reprezintă interesele tinerilor.
Mai mult, GAL numără printre membrii săi Asociaţia „Glasul Femeilor” cu sediul ȋn
Calafat, organizaţie care reprezintă, aşadar, interesele femeilor.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.4 prin faptul că parteneriatul cuprinde o
organizaţie care reprezintă interesele femeilor.
GAL include printre membrii săi Asociaţia „Vocea Naturii” cu sediul ȋn Calafat,
organizaţie care are activitate ȋn domeniul protecţiei mediului.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 2.5 prin faptul că parteneriatul cuprinde o
organizaţie ȋn domeniul protecţiei mediului.
Nu ȋn ultimul rând, GAL are ȋn componenţă OUAI Pădure din Moţăţei, o formă
asociativă care reprezintă utilizatorii de apă pentru irigaţii.
Din totalul de 25 de membri ai GAL Calafat, 5 sunt entităţi provenite din mediul urban
şi anume PLIMM Calafat, A.I.R.R.O Calafat, Asociaţia „Glasul Femeilor” Calafat, Asociaţia
„Vocea Naturii” Calafat şi SC Tasi Trans SRL, ceea ce ȋnseamnă un procent de 20% la nivel de
parteneriat.
A se consulta, ȋn acest sens, Anexa 7.

