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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în 

elaborarea strategiei  
 

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală au fost respectate normele 
programului FEADR, Masura 19-LEADER, privind implicarea comunităţilor locale din teritoriul 
inclus în parteneriat pentru identificarea corectă a nevoilor si priorităţilor acestora. 

Activităţile de animare, informare si consultare desfasurate in teritoriu in perioada 1-25 
martie 2016 au fost precedate de activitati pregatitoare derulate in perioada 20 ianuarie-20 
februarie, astfel: stabilirea sediului Parteneriatului, la sediul Primariei Dascalu si formarea 
echipei de lucru, compusa din 1 animator, 2 experti pentru elaborarea SDL, si 2 experti in 
elaborarea SDL-ului din partea societatii de consultanta.  

Pe parcursul derulării activităţii, la echipa s-au adăugat voluntari din partea 
partenerilor, care au participa la activităţile de informare şi consultare în teritoriu.  

În peroada 3 - 25 martie 2016 au fost derulate întâlnirile cu membrii comunităţii in urma 
carora s-au obtinut datele necesare pentru elaborarea analizei diagnostic, a analizei SWOT, a 
planului de actiuni si a masurilor de fianatare care vor contribui la dezvoltarea economica si 
sociala a teritoriului LEADER aferent celor 6 UAT-uri partenere.  

Activitatile de animare, informare si consultare derulate in teritoriu au avut la bază 
urmatoarele principii:  

- interacţiunea echipei de lucru cu un numar cat mai mare de membrii ai comunitatilor 
locale din teritoriul aferent GAL; 

- participarea membrilor Parteneriatului la stabilirea obiectivelor, prioritatilor, 
domeniilor de interventie si masurilor, pentru asigurarea corespondentei SDL cu caracteristicile 
economice, sociale si culturale ale teritoriului GAL;  

- informarea şi consultarea publicului din teritoriul GAL, pentru stabilirea direcţiilor 
strategice de dezvoltare economică, socială şi culturală prin decizii stabilite „de jos în sus”, 
principii de bază ale programului PNDR- LEADER 2014-2020. 
 

I) Activităţi de animare, informare şi consultare prin dezbateri publice 
(6 dezbateri, o dezbatere în fiecare UAT – comună membru) 
Prin acţiunile de animare din fiecare UAT s-au dezbatut oportunitatile aduse de  

pragramul PNDR-LEADER, si s-au identificat nevoile si pontatialul specifice teritoriului GAL:  
- prezentarea principiilor de funcţionare ale programului PNDR-LEADER 2014-2020;  
- acţiuni de informare prin distribuirea de materiale informative tip pliante ;  
- actiuni de consultare directa a publicului, si actiuni de consultare in scris, prin distribuirea de 
chestionare.  

In plus fata de consultarea directa a publicului, s-a considerat necesara si consultarea 
directa a autoritatilor publice locale. Au fost elaborate 12 chestionare, pe fiecare domeniu de 
interes pentru Strategia de Dezvoltarea locala, si au fost distribuite la cele 6 primarii. 

Prin consultarea autoritatilor publice locale s-au obtinut informatii suplimentare 
rerefitoare la toate aspectele economice, sociale si culturale la nivelul fiecarui UAT. Prin 
aceste chestionare s-a urmarit si un efect de reduntanta a informatiilor avute in analiza, ceea 
ce a determinat o precizie mai mare a prelucrarii datelor si informatiilor statistice la nivelul 
teritoriului.  

S-au organizat 6 activitati de animare, cate una in fiecare UAT teritorial component. Au 
participat fermieri, reprezentanţi ai societăţilor neagricole, ai societăţii civile, consilieri locali, 
lideri de opinie recunoscuţi la nivel local, femei, tineri.  

La fiecare dezbatere au participat 55 de persoane. Dezbaterile s-au desfasurat in spatii 
adecvate puse la dispozitie de fiecare UAT, cu titlu gratuit. 
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Rezultatul activităţilor a fost obtinerea datelor si informaţiilor descriptive şi statistice la 

nivelul teritoriului, pe baza carora s-au elaborat documentele analitice ala teritoriului : analiza 
diagnostic şi a analiza SWOT. 

Concluziile rezultate din documentele analitice au stat la baza elaborarii obiectivelor, 
prioritatilor, domeniilor de interventie si masurilor propuse pentru implemantarea PNDR 
LEARDER 2014-2020 in teritoriul GAL. 
 

II) Organizarea a 3 întâlniri ale grupului de lucru  
S-au organizat 3 întâlniri ale grupului de lucru, format din : echipa de lucru (5 

persoane), reprezentanţi ai UAT membre, reprezentanti ai membrilor privati ai 
parteneritatului, invitati dintre liderii de opinie si specialistii locali. In plus, la sedintele 
grupului de lucru a fost permisa participarea oricarei alte persoane interesate din teritoriul 
GAL. La fiecare întâlnire a grupului de lucru au participat intre 38 si 57 persoane (Anexa 6 – 
Documente justificative privind animarea, pag. 118-194).  

In cadrul întâlnirilor tematice ale grupului de lucru s-au analizat aspectele importante 
din structura SDL. S-au luat decizii privind continutul Strategiei de Dezvoltare Locală, precum si 
privind organziarea viitorului GAL. 

Prin întâlnirile membrilor grupurilor de lucru tematice s-au stabilit caracteristicile 
economice, sociale şi culturale locale pe baza cărora s-a structurat conţinutul Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Parteneriatului privat-public GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST. 
 

III) Activităţi de informare şi consultare directă în teritoriu  
(în fiecare UAT - activităţi consultare directă a publicului şi a actorilor locali) 
Acţiunile de informare si consultare s-au desfasurat atât în cadrul cât şi înafara celor 6  

activitati de animare organizate în fiecare UAT.  
Distribuire materiale de promovare:  
Au fost distribuite în teritoriu:  
a) Afise - 60 de bucati. Cele 6 UAT-uri cuprind 19 sate in care au fost puse cate 3 afise 

(19x3 = 57 a bucati) la sediul gradintelor, al scolilor din sate si la sediul primariei, restul de trei 
fiind pastrate in arhiva, la sediul parteneriatului, Primaria Dascalu.  

b) Pliante - 900 bucati. Din acestea, 380 au fost distribuite in cele 19 sate, (19 sate x 20 
buc = 380 buc), 495 bucati au fost distribuite unui numar cat mai mare de participanti la 
intalniri (9 intalniri x 45 participanti = 495 buc). 20 au fost distribuite participantilor din partea 
CJ Ilfov, din partea AFIR ai autoritatilor locale si altor invitati/specialisti. 5 sunt pastrate 
pentru arhiva si pentru introducerea in dosarul de candidatura (SDL).  

c) Chestionare - 480 buc. 475 buc au fost distribuite in teritoriu (in cele 19 sate), 5 sunt 
pastrate pentru arhiva si pentru introducerea in dosarul de candidatura (SDL). 
 

IV) Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală  
Elaborarea StrategiEI de Dezvoltare Locala a avut la baza urmatoarele:  

- Informatii si date din teritoriu, colectate prin activitati de animare, informare si consultare.  
- Informatii obtinute de la primarii, prin 12 chestionare, precum si informatii oficiale de la INS 
si de la APM Ilfov.  
- Concluziile rezultate la cele 3 sedinte ale grupurilor de lucru.  
- Activitatea colectivului de lucru, cu caracter tehnic, care a avut rolul de la elabora textul SDL 
tinand cont de elementele economice, sociale si culturale din documentele analitice (analzia 
diagnostic si analiza SWOT). 

SDL reflecta opinia tuturor partenerilor participanti la activitatile de informare si 
consultare si la sedintele grupului de lucru, in care membrii parteneriatului si publicul au avut 
un rol decizional, iar colectivul de lucru a avut un rol tehnic-profesional. 


