
CAPITOLUL II: COMPONENTA PARTENERIATULUI 
 

Din punct de vedere fizico-geografic, economic si al mediului social si cultural, 
localitatile componente ale teritoriului acoperit de GAL Parang prezinta caracteristici 
omogene. Zona acoperita este compusa din zece localitati, noua din judetul Gorj si una din 
judetul Valcea si este un teritoriu compact cu preocupari de baza ale populatiei in sectorul 
agricol si turistic . 

Strategia de dezvoltare a teritoriului cuprins de GAL Parang defineste viziunea de 
dezvoltare a microregiunii prin stabilirea prioritatilor de dezvoltare, a domeniilor de 
interventie si a masurilor ce urmeaza a fi implementate in vederea atingerii obiectivelor din 
cadrul acesteia. La efortul imbunatatirii teritoriale din punct de vedere economic, teritorial si 
de mediu au participat actorii locali care au furnizat informatiile specifice, originare.  

Din teritoriul studiat fac parte cinci localitati dintr-o zona submontana (Musetesti, 
Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi) si cinci localitati in stransa legatura lagatura cu 
primele (Sacelu, Bengesti-Ciocadia, Bumbesti Pitic, Alimpesti si Alunu) aflate in apropierea 
zonei submontane. 
 Din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes, componenta 
parteneriatului este urmatoarea: 
- parteneri publici (autoritati publice locale-Musetesti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, 
Polovragi, Sacelu, Bengesti-Ciocadia, Bumbesti Pitic, Alimpesti si Alunu) cu o pondere de % / 
27,03% din total parteneriat ; 
-parteneri privati si reprezentanti ai societatii civile (ONG)- cu o pondere totala de /72,97% 
din total parteneriat (ponderea partenerilor privati si ai reprezentantilor societatii civile 
depaseste 65% in parteneriat): reprezentantii autorizati din sectorul privat ai societatii civile 
( SRL, I.I., P.F.A. care activeaza in diverse domenii- % / 45,94%  din ponderea totala) si 
organizatii din interiorul sau din afara spatiului eligibil LEADER ( ONG – / 27,03% din ponderea 
totala), acestia demonstrandu-si interesul si implicarea in dezvoltarea teritoriului. 
 Partenerii publici au rol in realizarea si sustinerea tuturor actiunilor de administrare 
publica a localitatii si a teritoriului GAL Parang. De asemenea reprezentantii partenerilor 
publici au un rol important in actiunile de animare, ei participand la toate actiunile si 
deciziile grupurilor de lucru ale membrilor GAL organizate cu ocazia scrierii Strategiei de 
Dezvoltare a GAL Parang. In Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala precum si pe 
lista de rezerva a acestuia figureaza reprezentanti ai partenerilor publici. 
 Partenerii privati: 
- reprezentantii autorizati din sectorul privat,in numar de saisprezece, sunt un exemplu de 
antreprenoriat pentru populatia din teritoriul LEADER descris  si au un rol important in 
animarea acestuia, ei propagand conceptele si informatiile legate de domeniile de interes si 
posibilitatea accesarii unor sume de bani prin derulare de programe nationale sau prin 
depunerea proiectelor in cadrul GAL  pentru dezvoltarea/punerea in practica a unor idei de 
afaceri si de multe ori convocand, in cadrul actiunilor de animare a teritoriului, o parte din 
populatia interesata chiar la sediile si punctele de lucru proprii pentru dezbateri ale acestor 
teme: SC CECIFARM SRL, DEACONESCU RAMONA-MARIA I.I., IONESCU D. MARINELA I.I., SC 
FANPOL COM SRL, CIONOIU ILIE-FLORIN I.I., SC RALEXCONS SRL,  SC VETROMK SRL, SC / SC 
OAGRIFULSAN SRL, SC XINELA PROD SRL, SC ELIGAT PROD SRL,  SC RIETTI RUSTIK S.R.L., SC 



JENI-MI SRL,  / Ionescu P.Dumitru Adrian I.I, POPESCU GHE.IONEL-DANIEL PFA, DUMITRESCU 
N.NICULINA I.I., LICAN PETRE-CRISTI I.I., SC TEAM SPORT RANCA SRL. 

 Reprezentantii autorizati din componenta parteneriatului GAL Parang, in numar de 
saisprezece, au sediile in teritoriul studiat, isi desfasoara activitatea in domenii diverse si 
experienta fiecaruia a ajutat in cadrul actiunilor de animare din teritoriu, ei fiind direct 
interesati de derularea programelor din cadrul grupului si  de dezvoltarea comunitatilor 
locale. Reprezentantii sectorului privat fac parte din Comitetul de Selectie a proiectelor 
si/sau lista de rezerva a acestuia. 
-reprezentantii societatii civile- GAL Parang cuprinde zece organizatii non-guvernamentale 
care reprezinta interesele unei minoritati/categorii vulnerabile la nivelul parteneriatului, 
respectiv: 
-parteneriatul cuprinde o organizatie care reprezinta interesele minoritatii rome- ASOCIATIA 
ROMALUN   
-parteneriatul cuprinde mai multe organizatii care reprezinta interesele tinerilor- ASOCIATIA 
TINERILOR OLTENI SOLIDARI, CLUBUL SPORTIV MONTAN CLUB WHITE WOLF si ASOCIATIA AMICII 
SALVAMONT 
- parteneriatul cuprinde o organizatie care reprezinta interesele femeilor- ASOCIATIA PENTRU 
SANSE EGALE. In perioada 2006 -2007  Asociatia pentru Sanse Egale a implementat proiectul 
finantat de Ambasada Olandei prin programul Matra Kap - "Consolidarea retelei judetene a 
promotorilor in procesul de implementare a Strategiei Nationale privind Egalitatea de Sanse 
intre Femei si Barbati", iar in anul 2008  proiectul "Centru de Consiliere si Indrumare 
Profesionala pentru Someri". Asociatia face parte din Comisia Judeteana pentru Egalitate de 
Sanse, grupurile de lucru judetene privind Incluziunea Sociala, Combaterea Violentei 
Domestice si Comitetul de coordonare pentru monitorizarea, implementarea si evaluarea 
Strategiei judetene de dezvoltare, fiind un actor local reprezentativ pentru societatea civila. 
- parteneriatul cuprinde doua organizatii pentru protectia mediului- CLUBUL SPORTIV 
MONTAN CLUB WHITE WOLF si ASOCIATIA TURISM OLTENIA DE SUB MUNTE 
- parteneriatul cuprinde doua forme de organizare reprezentative pentru domenii relevante 
de interes pentru parteneriat- ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE BENGESTI-CIOCADIA 
(reprezentarea intereselor crescatorilor de animale din zona) si OBSTEA DE MOSNENI 
DRAGOESTI-DUMBRAVENI-UNGURENI-BUZESTI (administrarea suprafetelor reconstituite sub 
denumirea anterioara sub numele de “munti si plaiuri” ce cuprind pasuni si goluri alpine) 
-in componenta parteneriatului regasim si doua organizatii care au un rol important in 
activitatile de animare a teritoriului si rol activ in grupurile de lucru constitiute, in special in 
domeniul comunitar- ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA SI PARTENERIAT COMUNITAR 
POLOVRAGI si ASOCIATIA AVELLANA. 


