
CAPITOLUL II: COMPONENŢA PARTENERIATULUI. 
 
Parteneriatul teritoriului Banatul de Nord cuprinde 33 parteneri, dintre care 8 

parteneri publici: comunele Bara, Belinţ, Boldur, Coşteiu, Ghizela, Ohaba Lungă, Racoviţa, 
Topolovăţu Mare; 18 parteneri privați, respectiv SC TOP AGREGATE SRL, SC INFRAGIS SRL, PFA 
TOADER IULIAN, IF LAZA CLAUDIA MARIA, SC DORCRISER SRL, II BLOJU CRISTIAN GABRIEL, SC 
CEDRUS SRL, SC L&J INTERNAŢIONAL SRL, SC AGRO BRANCU SRL, SC IONVIO AGRO SRL, SC IOVI 
AGRO PREST SERV SRL, SC GHEŢA SRL, SC IBESOMAR SRL-D, SC ABC RANYSTAR SRL, SC 
MINU&MINA SRL, SC IMPERIAL BUS SRL-D, SC CONSIONA KAR SRL, SC CIPO DRAGOMIR SRL și 7 
parteneri societate civilă/ONG: FUNDAŢIA TEOFANIA, ASOCIAŢIA BUCURIA COPIILOR, 
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV DE ECHITAŢIE LAURENŢIU COVACI, ASOCIATIA CULTURAL UMANITARĂ 
HORA BELINŢULUI, GRUPUL DE PRODUCĂTORI BIOSOL COŞTEIU, ASOCIAŢIA SPORTIVĂ COŞTEIU, 
ASOCIAŢIA GROF SZAPARY PETER TARSASKOR.  
 Partenerii publici care reprezintă teritoriul GAL contribuie la dezvoltarea teritoriului 
prin proiectele de investiții pe care le-au derulat și vor să le deruleze în continuare, în 
vederea  îmbunătăţirii și/sau extinderii serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 
inclusiv a celor de agreement, culturale și a infrastructurii aferente, îmbunătățirea 
infrastructurii la scară mică și investiții de uz public în infrastructura turistică la scară mică. 
Partenerii publici prin acțiunile pe care le derulează în teritoriu reușesc satisfacerea unor 
nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea 
unor noi locuri de muncă. Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil 
legată de existenţa unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, 
inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii de agrement, social, socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială 
pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea 
tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale, lucru dorit de 
partenerii publici. Dezvoltarea infrastructurii generează în mod direct dezvoltarea investiților 
private în toate sectoarele economiei deoarece această dezvoltare asigură accesul facil în 
zone cu potential din teritoriu iar dezvoltarea investiților private generează noi locuri de 
muncă. Totodată dezvoltarea infrastructuri de acces și a clădirilor publice reprezintă un 
imbold pentru dezvoltarea unor service sociale ale ONG adresată persoanelor în dificultate. 
Totodată dezvoltarea infrastructurii publice  duce la cresterea atractivității satului  pentru 
populația urbană și implicit diminuează părăsirea de către tineri a zonei rurale.  
	 Partenerii privați din teritoriul ,,Banatul de Nord” sunt implicați în dezvoltarea 
teritoriului prin activițățile economice pe care le desfășoară în prezent, în vaste domenii de 
interes. Interesul manifestat în dezvoltarea teritoriului rezultă din participarea în cadrul 
parteneriatului GAL, ceea ce va duce la stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural  prin 
susţinerea financiară,  contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă, la diversificarea 
economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea 
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. Prin creșterea numărului locurilor de muncă din 
rural, satul devine mai atractiv iar tinerii au alternativa muncii în teritoriu diminuându-se 
astfel parăsirea satului. 

Parteneri din cadrul societății civile/ONG prin proiectele derulate la nivelul 
teritoriului au contribuit la dezvoltarea agriculturii, susținerea  persoanelor ocupate în 



agricultură, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, sau a grupurilor 
marginalizate prin oferirea de consultanță pentru accesarea de fonduri europene, cursuri de 
calificare si alte servicii sociale. Interesul societății civile pentru dezvoltarea teritoriului 
constă în stimularea creșterii numărului de  parteneriate,  rețele  de afaceri și ”clustere” de 
susținere a inovării organizaționale și sociale, îmbunătățirea nivelului de informare  și al 
schimbului de idei menite să genereze dezvoltarea zonelor rurale, dezvoltarea de mecanisme 
viabile de transfer de cunoștințe spre zonele rurale din microregiune. 

Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul de activitate în 
concordanță cu specificul teritoriului, prezentat în cadrul analizei diagnostic. 


