
CAPITOLUL  VIII  Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei  

În cadrul procesului de elaborare a strategiei s-au desfășurat următoarele activități 

care au presupus implicarea comunităților locale:  

Informarea publică: 

S-a desfășurat în fiecare localitate componentă a teritoriului GAL Valea Someșului și 

au fost prezenți un număr de 20 de reprezentanți din comuna, din sectoare diferite de 

activitate. Scopul activității a fost informarea locuitorilor teritoriului cu privire la elaborarea 

SDL pentru perioada 2014-2020 și colectarea de informații legate de necesitățile locuitorilor 

teritoriului și intențiile de investiții în zona acoperită de proiect, precum și formularea unor 

obiective de dezvoltare ale teritoriului GAL. Informările publice s-au desfășurat într-un spațiu 

public pus la dispoziție de fiecare primărie pentru a asigura accesul neîngrădit al persoanelor 

interesate să participe la această activitate. Activitatea a fost anunțată prin intermediul 

primăriilor din localitățile componente ale teritoriului GAL Valea Someșului, dar și prin 

postarea unor afișe în locuri vizibile pentru un număr cât mai mare de locuitori din fiecare 

localitate. Informările publice au fost structurate pe  4 etape  și anume : etapa de informare 

în care li s-au prezentat date legate de noul teritoriu acoperit de GAL Valea Someșului, de 

necesitatea elaborării unei noi Strategii de Dezvoltare Locală pentru teritoriu, abordarea 

LEADER, la tipurile de proiecte și modalitățile generale de accesare a acestora. În etapa de 

animare  participanții la întâlnire au fost incurajați să își exprime părerile cu privire la 

direcțiile de dezvoltare ale teritoriului și să participe activ cu sugestii și idei la scrierea SDL. 

În cadrul etapei de colectare date s-au utilizat chestionarele și formularele de propuneri 

proiecte pentru colectarea de date din teritoriu. La finalul întâlnirii s-a desfășurat etapa de 

desemnare în care participanții la informarea publică au desemnat de comun acord din 

rândul lor 10 persoane care să participe în etapa următoare la grupurile de lucru.  

În urma desfășurării fiecărei activități de informare s-a întocmit un proces verbal de 

informare publică.  

Grupurile de lucru: 

S-au desfășurat în fiecare localitate componentă a teritoriului GAL Valea Somesului cu un 

număr de 10 participanți desemnați în etapa anterioară de informare publică. Scopul 

grupurilor de lucru a fost participarea activă a  locuitorilor teritoriului prin reprezentanți 

desemnați la elaborarea SDL. Grupurile de lucru s-au desfășurat în fiecare localitate 

componentă a teritoriului GAL Valea Someșului într-un spațiu public pus la dispoziție de 



fiecare primărie. Componența grupurilor de lucru a fost stabilită la nivelul fiecărei localități 

în cadrul informărilor publice. Apreciem că reprezentanții fiecărei localități la grupurile de 

lucru au aparținut unor domenii de activitate diverse, și anume: aleși locali, reprezentanți ai 

administrației publice locale, fermieri, agenți economici, medici umani, medici veterinari, 

reprezentanți ai sectorului civil, profesori, etc. Grupurile de lucru au avut ca scop principal 

consultarea reprezentanților fiecărei localități cu privire la informațiile cuprinse în SDL 

pentru fiecare localitate în parte și implicarea activă a locuitorilor teritoriului în elaborarea 

SDL. În cadrul grupurilor de lucru participanții au fost invitați să completeze câte un 

chestionar și un formular de propunere de proiect. La grupurile de lucru au participat din 

partea Asociației GAL Valea Someșului și angajații implicați în elaborarea SDL. Întâlnirea 

fiecărui grup de lucru a fost consemnată într-un proces verbal.  

Întâlnirile cu partenerii: 

Întâlnirile la care au participat toți membrii semnatari ai acordului de parteneriat s-au 

desfășurat în 3 locații din teritoriu și au avut ca scop validarea rezultatelor obținute în cadrul 

procesului de animare și colectare date, a informațiilor cuprinse în SDL, precum și colectarea 

de date și implicarea activă a partenerilor în elaborarea SDL. În prima întâlnire s-au enunțat 

obiectivele de dezvoltare ale teritoriului. În cadrul celei de-a doua întâlniri s-a prezentat 

transpunerea datelor colectate la informarea publică în propuneri de măsuri și tipuri de 

proiecte care vor ajuta la atingerea obiectivelor de dezvoltare a teritoriului. La finalul 

activității de elaborare a SDL a avut loc cea de-a treia întâlnire a partenerilor pentru 

validarea acesteia. Primele două întâlniri s-au finalizat cu întocmirea unui raport de 

activitate și cea de-a treia cu un proces verbal. 

 În cadrul întâlnirilor de animare care au avut loc pe teritoriul GAL Valea Someșului s-

au aplicat chestionare adresate comunităților locale prin care s-a încercat colectarea datelor 

cu privire la starea actuală a infrastructurii rurale, a domeniilor de interes pentru potențialii 

beneficiari, a intențiilor de investiții în teritoriu din partea agenților economici. Aceste 

chestionare au constituit alături de datele statistice furnizate de diferite entități baza pentru 

analiza diagnostic, analiza SWOT, precum și pentru construirea logicii intervenției.  


