CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul este compus din 66 entități, dintre care peste 77% reprezentanți ai sectorului
privat și societate civilă.
În cadrul parteneriatului se remarcă prezența asociațiilor care au în obiectul de activitate
acțiuni adresate:
 minorităților locale (Asociația de Dezvoltare Comunitară „Om Pentru Om”, Asociația
de Dezvoltare Comunitară A Rudarilor, Asociația Interetnică Drepturile Omului Mihai
Viteazu, Filiala Argeș)
 tinerilor (Asociația de Dezvoltare Comunitară „Om Pentru Om”, Asociația „Muscel
Pentru Educație Și Cultură”, Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană)
 femeilor (Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană)
 protecția mediului (Asociația de Dezvoltare Comunitară „Om Pentru Om”, Asociația
„Omul Și Muntele”, Asociația de Dezvoltare și Promovare a Spiritului Muscelean
„Clubul Prieteniei”, Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană).
Parteneriatul cuprinde, de asemenea, forme asociative care activează în domeniile relevante
pentru teritoriu:
 asociații cu domeniu de activitate în turism și protejarea patrimoniului cultural și
natural (Asociația de Dezvoltare Comunitară „Om Pentru Om”, Asociația de Turism
Rural Ecologic și Cultural Argeș, Asociația Culturală Medievală Cavalerii Templului
Sacru, Asociația de Dezvoltare și Promovare a Spiritului Muscelean „Clubul Prieteniei”,
Asociația „Cavalerii Verzi de Muscel”)
 asociații cu profil agricol (Asociația Apicolă Albinuța Jugur – apicultură, Asociația
Crescătorilor de Animale „Vârful Crucii” - zootehnie).
1. Sector public: alcătuit din 14 autorități publice locale și Consiliul Județean Argeș
Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor proiecte
de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: valorificarea
obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, facilitarea infrastructurii de acces către
obiectivele turistice, facilitarea informării turiștilor (fie prin centre de informare turistică, fie
prin semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor), prin proiecte adresate educației, prin
înființarea de centre multifuncționale pentru combaterea excluziunii sociale etc. răspunzând
astfel obiectivelor SDL. Este important ca autoritățile publice locale să fie parteneri în cadrul
GAL pentru o implementare cât mai eficientă a acestor proiecte, aceștia având deja
experiență în implementarea proiectelor de utilitate publică.
Mai mult, implicarea autorităților locale trebuie să reprezinte un sprijin în elaborarea și
implementarea proiectelor beneficiarilor privați. Fiind parte din organizație, se creează o
relație de câștig reciproc între beneficiari și autorități, deoarece fiecare înțelege rațiunile și
nevoile celeilalte entități (privații înțeleg nevoia avizelor solicitate și respectarea
procedurilor existente, iar autoritatile publice înțeleg nevoia unei economii sănătoase și a
eficienței operaționale a mediului privat).
Nu în ultimul rând, autoritățile publice locale acționează ca niște relee de diseminare a
informațiilor către potențialii beneficiari de proiecte (din domeniul privat, în agricultură,
servicii, educație ecologică, mediu, turism).

2. Sector privat: 17 ONG (Societatea Civilă) și 34 agenți economici (SA=3, SRL= 24;
PFA= 3; II= 4)
Sectorul privat este foarte important pentru dezvoltarea teritorială, fapt care se reflectă și în
numărul mare al membrilor privați din cadrul GAL.
Una din prioritățile de dezvoltare a teritoriului este valorificarea potențialului turistic, din
acest motiv este importantă includerea unor membri care activează în domeniu: entități
precum PFA MANTA MARIA MAGDALENA, C.V.H. MOUNTAIN TRAVEL SRL, VIO&TED MANSION
SRL, IEZER TURISM SA au ca activități oferirea de servicii de cazare. Iar Asociația Culturală
„Pardon, Mersi”, Asociația De Turism Rural Ecologic Și Cultural Argeș, Asociația Culturală
Medievală Cavalerii Templului Sacru, Asociația De Dezvoltare Și Promovare A Spiritului
Muscelean „Clubul Prieteniei”, Asociația „Cavalerii Verzi De Muscel”au ca activități
promovarea turismului/ a patrimoniului natural/uman, promovarea educației ecologice
(relevante pentru conservarea și valorificarea în special a patrimoniului natural) sau
promovarea și sprijinirea activităților culturale (relevante pentru valorificarea patrimoniului
imaterial). Acești membri aduc un plus de expertiză pe domeniile relevante dezvoltării
turismului, care va fi necesară pentru îndeplinirea obiectivelor SDL.
Dezvoltarea unor lanțuri valorice performante este o altă prioritate a teritoriului GAL. Din
acest motiv, parteneriatul include reprezentanți privați din producția agricolă și zootehnică
(PFA Floroiu T.V. Laurențiu Bogdan, II Enache Alexandru Marius, PFA Manea F. Ion-Marius, II
Visoiu Simion Florin, II Braga Laurențiu Ionuț), din producția non-agricolă (Albatros PanEugeniu SRL, Piteea SRL, Coman Mivlad SRL, Elias Mob Star SRL, Maranata New Rucar SRL,
Cheresta Dimbovicioara SRL, Vlady Costelo Divers SRL, Cutite Haiduk SRL, Ceramus SA), din
comerț (Rizomag Birt SRL, Pop Gelial SRL, Unic Rucăr SRL, Tudor General Com SRL, La Ionel
SRL, Dia Vis Trust 2007 SRL, Mari & Mada Company SRL) și de asemenea forme asociative
(Asociația Apicolă Albinuța Jugur, Asociația Crescătorilor de Animale „Vârful Crucii”,
Asociația Obștea Moșnenilor Nămăești).
În dezvoltarea serviciilor adresate populației, unul din aspectele extrem de importante este
combaterea excluziunii sociale. Din acest motiv, parteneriatul are nevoie de reprezentare și
în ceea ce privește grupurile minoritare, motiv pentru care a inclus în membrii săi Asociația
de Dezvoltare Comunitară „Om Pentru Om” și Asociația de Dezvoltare Comunitară a
Rudarilor.
Astfel, în selectarea membrilor parteneriatului s-a avut în vedere atât respectarea criteriilor
de eligibilitate, cât și a unor criterii de performanță, focalizate pe prioritățile evidențiate de
analiza diagnostic a teritoriului. În acest fel, parteneriatul este o reflexie a specificului
teritoriului, facilitând contextul unei dezvoltări durabile.

