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Partenerii s-au asociat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, participând la 

selecţia proiectelor în cadrul masurii 19.1. Parteneriatul public – privat “Confluente 

Moldave” s-a conturat în forma prezentă în anul 2014, în urma unor acţiuni de informare şi 

consultare care au avut loc in cadrul comunitatilor. Asociatia GAL “Confluente Moldave” este 

un parteneriat public-privat, eligibil, format din : 

❖ 7 institutii publice - respectiv 7 Unitati Administrativ Teritoriale: Berzunti, Buhoci, Cleja, 

Faraoani, Letea Veche, Livezi si Nicolae Balcescu. 

❖ 39 parteneri privati, dintre care: 33 agenti economici (3 Intreprinderi individuale, 2  PFA, 

28 SRL) si 6 asociatii.  

Parteneriatul are in componenta si 2 organizatii ce reprezinta un grup minoritar “ceangai” – 

respectiv Asociatia Maghiarilor Ceanghai din Moldova (AMCM) si Asociatia Culturala Phoenix 

Faraoani. 

 
Prin structura parteneriatului, strategia GAL Confluente Moldave, respecta urmatoarele 

criterii de selectie : 

 CRITERIUL CS 2.1 (3 puncte) – este respectat prin ponderea partenerilor privati si a 

societatii civile care este de 84,78% . In partenriat sunt sunt 0 entităţi provenite din 

mediul urban si sunt 0 persoane fizice. 

 CRITERIUL CS 2.2 (4 puncte) – este respectat prin ASOCIATIA CULTURALA PHOENIX 

FARAOANI care conform statutului, promoveaza cultura si valorile cultural autohtone 

ceangaiesti si prin ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA. In teritoriul GAL, 

conform RPL 2011, exista 265 ceangai.  

 CRITERIUL CS 2.3 (3 puncte) - este respectat prin existenta in parteneriat a 2 asociatii 

care reprezinta interesele tinerilor (a se vedea Anexa 3 si Anexa 7 SDL) si anume : 

▪ FUNDATIA "Y.A.N.A."-YOU ARE NOT ALONE Charitable Foundation” care reprezinta 

interesele tinerilor prin prin contributii acordate pentru cresterea si educarea copiilor 

si tinerilor, respectiv pentru instruirea lucratorilor din domeniul social.  

▪ ASOCIATIA ASOCIATIA DE TERAPII ALTERNATIVE MITHRA care are ca scop dezvoltarea 

comunitatii prin promovarea unui stil de viata sanatos si dezvoltarea creativitatii la 

copii si tineri. 

 CRITERIUL CS 2.4. (3 puncte) – este respectat prin ASOCIATIA ASOCIATIA DE TERAPII 

ALTERNATIVE MITHRA al carui unul din obiective, il reprezinta consilierea psihologica, 

terapia si psihoterapia individuala, de cuplu si de familie (femeia - parte a cuplului si a 

familiei); 

72%

15%

13%

Parteneriat 
GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

privat

Public

Societati civile



 CRITERIUL CS 2.5. (3 puncte) – este respectat prin ASOCIATIA CULTURALA PHOENIX 

FARAOANI care desfasoara activitati cu caracter ecologic si de protectie a mediului si 

totodata organizeaza cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbari publice, si alte 

actiuni in scopul sensibilizarii comunitatii cu privire la problemele ecologice. 

 CRITERIUL CS 2.6.(3 puncte) este respectat de ASOCIATIA COMUNALA A CRESCATORILOR 

DE ANIMALE, PASARI SI A PRODUCATORILOR AGRICOLI ”PROD LIV” prin domeniul relevant 

(agricultura - sectorul zootehnic si vegetal,) in care isi desfasoara activitatea, conform 

Anexei 3, Anexei 7 si analizei diagnostic a teritoriului GAL. Asociatia promoveaza si apara 

interesele crescatorilor de animale, ovine, caprine, bovine si a producatorilor agricoli. 

In parteneriatul teritoriului sunt prezente 6 ONG-uri. Alaturi de asociatiile mai sus 

mentionate, mai regasim si ASOCIAȚIA ECOUL DIN VALE care promoveaza si valorifica cultura 

traditionala si creatia populara contemporana prin spectacole si stagiuni, initiaza si 

desfasoara proiecte in domeniul educatiei, culturii traditionale si creatiei populare 

contemporane, urmarind conservarea si promovarea vaorilor morale, artistice si tehnice ale 

comunitatii locale. 

Descrierea interesului si implicarea in dezvoltarea teritoriului a partenerilor fiecarui 

sector - atasare documente justificative pentru parteneri reprezentativi + anexa 7. 

Parteneriatul public – privat s-a conturat în forma prezentă, în urma unor acţiuni de 

informare şi consultare care au avut loc in cadrul teritoriului, incepand cu anul 2015 si 

continaund cu actiunile organizare conform cererii de finantare pe sub-masura 19.1. 

Autoritatile publice locale vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin îmbunătăţirea 

mediului şi a spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice 

din spaţiul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, sociale şi economice, având ca obiectiv 

crearea unui mediu atractiv şi motivant pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc 

aici şi încurajarea menţinerii tineretului în regiune,  sporirea atractivităţii economice a zonei 

teritoriale a Asociatiei “GAL Confluente Moldave”. 

Reprezentantii sectorului privat vor fi implicati in dezvoltarea teritoriului prin crearea unui 

mediu atractiv si motivant, crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului, 

dezvoltarea agriculturii, prelucrarea produselor regiunii şi promovarea acestora, sustinerea 

serviciilor, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala, sporirea 

atractivităţii economice, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile 

de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor rurale sa 

exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitivi in “GAL Confluente 

Moldave” etc. 

Societatile civile vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin sustinerea serviciilor 

negeneratoare de profit, susţinerea meşteşugurilor si promovarea acestora, păstrarea 

peisajului cultural istoric ca şi componentă de bază a patrimoniului natural şi patrimoniului 

cultural european, sporirea atractivităţii turistice a zonei “GAL Confluente Moldave”, 

integrarea minoritatilor locale din teritoriu, etc. Astfel, interesul partenerilor in dezvoltarea 

teritoriului reiese din demersurile acestora pentru elaborarea si implementarea cu succes a 

strategiei. 


