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În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a impus derularea de activităţi de 

consultare publică ce au constat în activități de animare și întâlniri cu partenerii ce au 

fost realizate cu scopul de a implica comunitatea în elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală. Procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost unul  participativ, 

prin animarea și consultarea actorilor reprezentativi din teritoriul Grupului de Acțiune 

Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA. În paralel cu activitățile de animare și consultare au 

fost derulate operațiuni de informare și consultanță în ceea ce privește Ghidul 

solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de dezvoltare locală. 

Prin implicarea lor în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, partenerii au 

realizat un schimb de informații privind necesitățile teritoriului, au analizat opțiunile 

viitoare de dezvoltare, construind astfel o relație partenerială ce va facilita 

implementarea strategiei, atingerea obiectivelor de dezvoltare locală stabilite și 

asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute. 

Procesul de implicare a comunităților locale este prezentat în tabelul de mai jos: 

Activitate Descriere 

Activitățile de 

animare la 

nivelul fiecărui 

UAT din 

teritoriul GAL 

Aceste sesiuni de animare au presupus mai întâi convocarea actorilor 

reprezentativi din cuprinsul Unităților Administrativ Teritoriale prin 

intermediul primăriilor și prin afișarea de anunțuri în locurile principale 

de acces.  

S-a considerat că, cel mai oportun mod de convocare este prin 

intermediul Liderilor locali respective prin intermediul edililor fiecărei 

localități, persoane ce cunosc cel mai bine potențialul teritoriului.  

Întâlnirile derulate în fiecare Unitate Administrativ Teritorială au avut o 

durată medie de 2 ore, timp în care, sesiunea de consultare a început 

cu prezentarea echipei de experți, prezentarea Ghidului Solicitantului 

pentru Participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, 

prezentarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare rurală și a 

domeniilor de intervenție. Sesiunea a continuat cu partea interactivă a 

întâlnirii ce a presupus completarea unui chestionar de către 

participanți.   

În cadrul acestui chestionar dar și în cadrul discuțiilor libere, 

participanții și-au putut exprima părerea cu privire la problemele din 

comunitățile lor și soluțiile ce se impun pentru acestea.  

Următoarea activitate din cadrul sesiunii de informare a fost una tot de 

tip interactiv în care participanții și-au expus ideile de proiecte 

necesare a fi implementate la nivelul întregului teritoriu GAL. În 

aceasta etapă participanții au adresat întrebări cu privire la 

eligibilitatea cheltuielior ce se doresc a fi efectuate pentru proiectele 

propuse și tipul de măsuri ce pot fi accesate în cadrul prezentei SDL. 

Întâlnirile s-au încheiat cu notarea concluziilor și a ideilor de proiecte 

de către echipa de experți. Au fost realizate, în acest sens, rapoarte 

ale întâlnirilor împreună cu listele de prezentă ale participanților. 
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Întâlniri ale 

partenerilor la 

nivelul UAT-

urilor 

Aceste întâlniri au fost convocate telefonic de către Președintele 

Grupului de Acțiune Locală. Întâlnirile s-au desfășurat în etape diferite 

ale elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul acestor întâlniri 

s-au efectuat sesiuni de elaborare a viitoarelor analize SWOT a 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală. Astfel liderii locali împreună cu 

partenerii au evidențiat punctele tari, punctele slabe, oprotunitățile și 

amenințările din teritoriul teritoriului Grupului de Acțiune Locală. 

Aceștia și-au exprimat părerea cu privire la proiectele ce sunt necesare 

în comunitățile lor. Ultima întâlnire a partenerilor din teritoriului 

Grupul de Acțiune Locală a avut ca obiect prezentarea formei 

intermediare a Strategie de Dezvoltare Locală, înregistrându-se 

propunerile cu privire la aceasta.  Experții ce au contribuit la scrierea 

Strategiei de dezvoltare locală au notat toate concluziile acestor 

întlniri întocmind în acest sens și lista de prezență aferentă. 

 

Sesiunile de animare de la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale partenere, dar 

și întâlnirile partenerilor au fost realizate în urmatoarele localități: 

Nr. 

crt. 
Tipul întâlnirii Data întâlnirii 

1. Convocare întâlnire parteneri nr.1 01/03/2016, ora 10:00 

2. Convocare întâlnire parteneri nr. 2 21/03/2016, ora 10:00 

3. Convocare întâlnire parteneri nr.3 01/04/2016, ora 10:00 

4. Întâlnire animare Comuna Vitănești 03/03/2016, ora 10:00 

5. Întâlnire animare Comuna Răsmirești 07/03/2016, ora 12:00 

6. Întâlnire animare Comuna Mârzănești  08/03/2016, ora 11:00 

7. Întâlnire animare Comuna Ștorobăneasa 09/03/2016, ora 11:00 

8. Întâlnire animare Comuna Brânceni 10/03/2016, ora 11:00 

9. Întâlnire animare Comuna Țigănești 14/03/2016, ora 11:00 

10. Întâlnire animare Comuna Furculești 16/03/2016, ora 11:00 

11. Întâlnire animare Comuna Poroschia 15/03/2016, ora 10:00 

12. Întâlnire animare Comuna Nanov 17/03/2016, ora 10:00 

13. Întâlnire animare Comuna Toporu 18/03/2016, ora 10:00 

În etapa de animare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală s-a asigurat 

promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, și s-a avut în 

vedere prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

În vederea aplicării principiului egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, s-a 

permis accesul la activitățile de animare și la întâlnirile partenerilor, a tuturor 

persoanelor ce și-au arătat interesul de a participa, în acest sens afișându-se anunțuri în 

locurile principale de acces în cadrul primăriilor localităților. 

Totodată s-a avut în vedere prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine 

rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexual. Astfel 

încât sondarea opiniei cu privire la problemele teritoriului s-a realizat la nivelul întregului 

teritoriu, aleatoriu în rândul comunității, fiind încurajate toate categoriile să-și exprime 

părerea prin intermediul chestionarului pus la dispoziție. 


