
CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea

strategiei GAL Parang

Obiectivul principal al GAL Parang este dezvoltarea zonei respective, prin consultarea
publicului stabilindu-se prioritatile de finantare ale teritoriului. Rolul actorilor locali este de
a identifica directia majora de dezvoltare a ariei teritoriale pe raza careia se afla Grupul de
Actiune Locala. Strategia de dezvoltare a GAL Parang este un document complex,flexibil si
dimnamic elaborat intr-un proces participativ al comunitatii locale ai carei membri au fost
prezenti la dezbaterile din sedinte publice si si-au exprimat opiniile si sugestiile in cadrul
actiunilor de animare in teritoriu si Grupurilor de Lucru. In scopul elaborarii Strategiei de
Dezvoltare a GAL Parang au fost realizate actiuni de implicare directa a comunitatilor locale,
activitati de animare, intalniri cu partenerii si au fost intrunite Grupuri de Lucru.

Faza principala a elaborarii strategiei a fost implicarea si totodata responsabilizarea
comunitatii locale, actiuni de animare realizate prin sedinte structurate sustinute de catre
Consultant in fata actorilor principali implicati in viata comunelor si prin intermediul unor
chestionare adresate acestora in care s-a urmarit depistarea nevoilor sociale, economice si
identificarea procentelor de finantare la care sunt dispusi potentialii beneficiari.

Activitatile de animare la nivelul teritoriului au fost realizate cu concursul actorilor
locali-administratia publica locala, reprezentantii mediului de afaceri, societate civila, ONG-
uri, asociatii profesionale si organizatii reprezentative pentru domenii relevante de interes
pentru parteneriat.

Activitatile care au asigurat implicarea comunitatii in elaborarea SDL au fost:
-minim o activitate de animare sub forma unei intalniri non-formale la nivelul fiecarei
comune/oras;
-o activitate de animare sub forma unei intalniri formale la nivelul fiecarei comune/oras;
-convocarea partenerilor in cadrul a trei intalniri la nivelul teritoriului (la sediul GAL Parang).

In cadrul primei intruniri a partenerilor, care a avut loc la sediul din comuna
Polovragi, au fost dezbatute probleme legate de modul de realizare a animarii teritoriului
pentru colectarea informatiilor relevate si s-au stabilit un numar de cel putin doua intalniri
(una formala si una non-formala) la nivelul fiecarei UAT, s-a stabilit un grafic de animare a
teritoriului. Atasam in cadrul Anexei 6 la SDL, Graficul de animare.

In cadrul celei de-a doua adunari generale a partenerilor a fost prezentata forma
initiala in care a fost schitata SDL, s-au primit propuneri de masuri care urmeaza a fi cuprinse
in aceasta, iar pe baza minutelor intocmite cu ocazia intalnirilor formale si non-formale din
teritoriu, a chestionarelor completate, a informatiilor colectate de la reprezentantii locali si
a raspunsurilor oficiale la informatiile solicitate la institutiile statului (APIA, DSVSA, APELE
ROMANE, DGFP, STATISTICA etc,) s-a facut analiza diagnostic.

A treia sedinta organizata la sediul GAL a avut ca tema principala aprobarea SDL.
In cadrul actiunilor de animare de la nivelul teritoriului (intalnirile formale si non-

formale) s-au colectat date direct de la cei pentru care se elaboreaza strategia (primarii ,
consilii locale, firme private si cetateni).Astfel, in cadrul intalnirilor non-formale si formale a
fost consemnat in anexele la minute numarul participantilor si au fost completate
chestionare.



NR. LOCALITATE
NR.
INTAL-
NIRI

FELUL
INTALNIRII

PARTICIPANTI NUMAR
CHESTIONARE
COMPLETATE

1. MUSETESTI 1 NON-FORMALA 10 8
1 FORMALA 8 7

2. CRASNA 3 NON-FORMAL 36 33
1 FORMALA 37 26

3. SACELU 1 NON-FORMALA 9 4
1 FORMALA 13 12

4. NOVACI 1 NON-FORMALA 15 8
1 FORMALA 11 9

5. BAIA DE FIER 2 NON-FORMALA 35 30
2 FORMALA 43 37

6. POLOVRAGI 1 NON-FORMALA 14 12
1 FORMALA 14 12

7. ALIMPESTI 1 NON-FORMALA 16 16
1 FORMALA 6 6

8. ALUNU 1 NON-FORMALA 15 15
1 FORMALA 23 23

9. BENGESTI-CIOCADIA 1 NON-FORMALA 19 19
1 FORMALA 14 11

10. BUMBESTI PITIC 1 NON-FORMALA 14 14
1 FORMALA 12 6

                                                                       TOTAL 364 308




