
Capitolul II: Componenţa parteneriatului 

 

Grupul de Acţiune Locală,”Colinele Prahovei” este format dintr-un număr de 49 

parteneri, 14 reprezintă sectorul public, iar 35 sunt reprezentanţii sectorului privat şi ai 

societăţii civile. 

Partenerii publici reprezintă 28,57% din totalul parteneriatului şi sunt formaţi din 

13 comune şi un oraş după cum urmează: oraşul Băicoi, Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, 

Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, Scorţeni, Telega, 

Vâlcăneşti, Vărbilău. 

Implicarea partenerilor publici în cadrul dezvoltării teritoriale este incontestabilă 

prin sprijinul acordat de aceştia cetăţenilor din fiecare localitate, al creşterii condiţiilor 

de trai, al sprijinului dezvoltării afacerilor în mediului rural, al participării la activităţile 

sociale şi la activitatea GAL. 

Partenerii publici au dezvoltat fiecare localitate prin proiecte de infrastructură 

(modernizare drumuri, extindere canalizare, apă, construcţie şi modernizare Cămine 

Culturale) în scopul creşterii nivelului de trai. Ca şi în vechiul parteneriat şi acum 

partenerii publici reprezintă stâlpul de susţinere al activităţii GAL-ului, ei fiind principala 

sursă de informare cu privire la nevoile teritoriului. 

Partenerii privaţi implicaţi în cadrul Grupului de Acţiune Locală, Colinele 

Prahovei” activează în diverse domenii precum comerţ, panificaţie, agricultură, servicii 

etc. 

Partenerii privaţi reprezintă 57,14% din totalul parteneriatului. Aceştia sunt 

promotori ai localităţilor din care provin, promovează imaginea şi strategia GAL-ului la 

nivelul localităţilor. 

Partenerii privaţi au un rol foarte important în ceea ce priveşte percepţia 

oamenilor din teritoriul despre GAL şi despre activitatea pe care acesta o desfăşoară. 

Deoarece interacţionează direct cu un grup mare de persoane de la nivelul fiecărei 

comune (client, angajaţi, vecini, colaboratori, etc) ei ne ajută să vedem într-un mod 

obiectiv problemele societăţii şi să ne adaptăm strategia de dezvoltare locală la nevoile 

reale ale acesteia. 

Deşi, reprezentanţii societăţii civile sunt în proporţie de 14,29% din totalul 

parteneriatului implicarea acestora în dezvoltarea teritoriului GAL este una substanţială. 

Asociaţiile care activează la nivelul teritoriului GAL reprezintă interesele femeilor, 

tinerilor, ale minorităţilor etnice cât şi ale mediului înconjurător. 

Printre acestea Asociaţia Ecologică şi Cultural Sportivă pentru Tineret, “Visul 

Verde” desfăşoară activităţi cultural - educative pentru tinerii din comună Cocorăştii Mislii 

şi nu numai, prin intermediul cărora ajută la păstrarea curăţeniei şi ecologizării comunei, 

desfăşoară activităţi creative în spaţiul liber prin participarea la tabăra internaţională de 

creaţie şi pictură, “Land Art” şi alte activităţi în sprijinul protecţiei mediului. Acesta este 

unul din partenerii, vechi” ai GAL-ului, care s-a implicat activ în majoritatea proiectelor şi 

activităţilor desfăşurate până în prezent. 

Asociaţia Clubul Sportiv, Kokki”, cu sediul în comună Cornu desfăşoară activităţi 

sportive pentru tineret, încurajând munca în echipa prin participarea la diversele 

competiţii sportive judeţene şi naţionale. În cadrul asociaţiei îşi desfăşoară activitatea 

copii din întreg teritoriul GAL. 

.Asociatia Clubul sportive Aurora Baicoi isi desfasoara activitatea in orasul Baicoi.  

Aceasta asociatie desfasoara activitati sportive ( in special rugby) masculin si feminine 



care au scop incluziunea sociala a diverselor categorii sociale dezavantajate din societatea 

romaneasca. In cadrul activitatilor sunt implicate sopii de etnie roma din UAT-urile 

membre GAL. 

Un alt partener reprezentativ al societăţii civile din cadrul parteneriatului GAL este 

Comunitatea Elena care, deşi nu are sediu în teritoriul GAL este reprezentativă pentru 

teritoriu. Aceasta desfăşoară numeroase activităţi educative pentru tineri cum ar fi: 

învăţarea limbii elene sau învăţarea dansurilor tradiţionale greceşti. Ei sunt prezenţi la 

majoritatea evenimentelor culturale care au loc anual la nivelul GAL-ului. 

Tot ca parte a societăţii civile, la nivelul partenerilor GAL se găsesc încă trei 

asociaţii ale crescătorilor de animale şi anume, Asociaţia Crescătorilor de Animale 

Aritaurus – Ariceştii Rahtivani”,” Asociaţia Crescătorilor de Taurine Aluniş”, “Asociaţia 

Crescătorilor de Animale Valea Nucilor Cocorăştii Mislii” care sprijină fermierii din 

localităţile unde îşi desfăşoară activitatea. 

În concluzie, toţi partenerii GAL indiferent de formă de organizare sunt direct 

implicaţi în dezvoltarea teritorială şi reprezintă un interes major în realizarea scopurilor şi 

obiectivelor GAL la nivelul întregului teritoriu. 

 

 

 

 


