
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” s-a constituit în vederea
asigurării platformei de abordare a oportunităților LEADER România, începând cu anul
2015. Este un parteneriat public-privat care urmărește să contribuie, prin implementarea
cu succes a unei strategii de dezvoltare locală, la valorificarea potențialului local în
vederea dezvoltării sociale, economice și culturale a teritoriului.

Asociația reprezintă un parteneriat public – privat format din 24 33 de parteneri
structurați astfel:

Parteneri Publici 5 20,83 15,15%

Parteneri Privați 1524 62,5072,83 %
Societate Civilă 4 16,67 12,12 %

TOTAL 2433 100%

Din structura parteneriatului se observă faptul că reprezentarea sectorului privat și
a societății civile întrunește un procent majoritar de 79,17 84,85%, respectându-se
astfel criteriul de selecție CS 2.1 referitor la ponderea partenerilor privați și ai societății
civile, în sensul că acesta depășește pragul de 65%. De asemenea, componența
partenerului la nivel decizional (Consiliul Director) este formată din 6054.55% (peste pragul
de 51% prevăzut) reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile. Autorităților
publice, membre în Consiliul Director, reprezintă 33,3345.45% din membri, o entitate
activează în domeniul non-agricol – 33,33% și una în domeniul agricol – 33,33%-. Din cele
expuse, reiese faptul că autoritățile publice și grupurile de interese nu depășesc procentul
de 49% conform prevederilor privind eligibilitatea parteneriatului.

În ceea ce privește componența parteneriatului GAL „Dealurile Bohotinului”,
sectorul de interes privind administrața publică locală este reprezentat de următorii
membri:

 U.A.T. Comuna Cozmești
 U.A.T. Comuna Gorban
 U.A.T. Comuna Grozești
 U.A.T. Comuna Moșna
 U.A.T. Comuna Răducăneni.

Politicile de dezvoltare locală de pe cuprinsul teritoriului acoperit de GAL au fost
orientate în principal către reabilitarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor.

Astfel, autoritățile publice locale din comunele partenere au manifestat un
deosebit interes în realizarea unor investiţii în următoarele domenii: infrastructură
rutieră, alimentările și distribuțiile cu apă potabilă, aducțiuni apă/canalizare, școli și
grădinițe – construire/reabilitare, cămin cultural, sport - înființare bază sportivă, turism –
promovarea la nivel national a produselor turistice si traditiilor specifice zonei Braesti,
amenajare spații verzi, asistență socială – înființare centru de zi și centru de bătrâni.

Deşi zona Moldovei este cunoscută drept o zonă săracă, teritoriul GAL „Dealurile
Bohotinului” oferă posibilităţi de investiţii în domeniul agriculturii, zootehniei şi
silviculturii, prin înfiinţarea asociaţiilor agricole, achiziţionarea produselor agricole,
prelucrarea produselor lactate şi a cărnii, exploatarea şi prelucrarea lemnului,
dezvoltarea activităţilor piscicole (râurile care străbat comunele, lacurile și iazurile
formate), valorificarea fondului cinegetic existent.



În prezent, agricultura şi spaţiul rural local se confruntă cu o serie de probleme
caracterizate de:
 productivitate agricolă redusă,
 populaţie numeroasă implicată în agricultura de (semi)subzistenţă şi cu nivel scăzut de

pregătire agricolă şi antreprenorială,
 procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploataţiilor,
 acces la servicii de bază şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane,
 dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare

în mediul rural,
 pondere mare a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi o serie de

riscuri climatice şi de mediu care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi
pentru întregul teritoriu.

Economia teritoriului delimitat de GAL „Dealurile Bohotinului” are un caracter
preponderent agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii, fapt ce
se evidențiază și prin numărul mare de membri ai parteneriatului, parte a sectorului
privat, care își desfășoară activitatea în acest domeniu, prin întreprinderea de activități în
cultivarea cerealelor, creșterea animalelor, procesarea lactatelor, producția de miere și
vin, prelucrarea cărnii ș.a.

Comunele partenere în GAL doresc ca procesul de modernizare a teritoriului
LEADER să continue cu alte investiții în construirea și/sau extinderea alimentării cu gaze,
asfaltarea străzilor din comună, construirea și/sau extinderea rețelei de apă-canalizare,
modernizarea altor drumuri din comună, precum și construirea/reabilitarea construcțiilor
de interes social și cultural.

Membrii Grupului de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului” susțin și promovează
ideea că îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii
participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților
agricole, este facilitată de proiectele realizate în comun prin forme asociative de către
agricultorii locali. În acest sens, la nivelul parteneriatului, din sectorul privat, sunt
identificate trei asociații cu profil agricol.

În cadrul Grupului de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului” se găseşte ca membru
cu o deosebită importanţă Asociația PRO ROMA, ce sprijină minoritățile (în  special a
romilor), a persoanelor defavorizate, întreprind acțiuni de prevenire și combatere a
abandonului școlar, precum și alte acțiuni de incluziune socială în teritoriul GAL. Din
analiza prevederilor actelor constitutive, reiese că asociația vine în ajutorul persoanelor
de etnie romă pentru dezvoltarea educativă / cultural și reprezintă interesele tinerilor în
teritoriu prin oferirea consultanței în vederea găsirii unui loc de muncă sau prin
întreprinderea de activități menite a reduce sau estompa rata abandonului școlar în rândul
lor, de unde rezultă respectarea criteriul de selecție CS 2.2 – Parteneriatul cuprinde cel
puțin o organizație non-guvernamentală care reprezintă interesele unei minorități locale
existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat și CS 2.3 – Parteneriatul cuprinde
cel puțin o organizație care reprezintă interesele tinerilor.


