
 
CAPITOLUL VIII- Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale 

in elaborarea strategiei 
 

Pentru o adaptare cât mai bună a Strategiei de Dezvoltare Locală la problemele cu 
care se confruntă populaţia din teritoriul său, GAL, Colinele Prahovei” a desfăşurat 15 
activităţi de animare, minim una la nivelul fiecăreia dintre cele 14 localităţi membre, trei 
întâlniri cu partenerii şi o întâlnire ad-hoc. 

În procesul de animare cât şi în cel de consultare cu partenerii (cu care s-au 
organizat 3 întâlniri) şi la întâlnirea ad-hoc cu fermierii, s-a urmărit prioritizarea nevoilor 
rezultate în urma analizei diagnostic şi a analizei SWOT şi transpunerea lor în măsuri de 
sprijin/investiţii/servicii de care întreg teritoriul poate beneficia. 

În urma analizei pe baza datelor statistice şi a informaţiilor primite de la fiecare 
UAT membru au rezultat un număr de 13 nevoi pe care echipa GAL împreună cu partenerii 
le-au inclus, în cadrul primei întâlniri cu partenerii, în chestionarul adresat participanţilor 
la activităţile de animare-anexa 6. 

Atât la întâlnirile de animare cât şi cu diverse ocazii cu care au ajuns pe la 
primarille comunelor de care aparţin, locuitorii celor 14 localităţi din teritoriul GAL au 
completat un număr de 494 chestionare care au condus la stabilirea celor 8 măsuri 
prevăzute de GAL în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

• Creşterea şi diversificarea numărului de locuri de muncă în mediul rural cu o medie 
de 4,71 din maxim 5. 

• Modernizarea infrastructurii de bază şi servicii adecvată în zonele rurale cu o 
medie de 4,57. 

•  Creşterea nivelului de cunoştinţe specific în rândul fermierilor cu o medie de 4,42  
• Înfiinţarea de grupuri şi cooperative de producători cu o medie de 4,33 şi apariţia 

unei nevoi noi, neinclusa în cadrul chestionarelor şi anume nevoia dezvoltării 
agroturismului, prezentă în peste 30% dintre chestionare. 

 La întâlniri au participat atât reprezentanţi ai partenerilor din teritoriul GAL cât şi 
fermieri sau tineri, reprezentanţi ai minorităţilor etnice sau asistenţi publici sociali din 
cadrul UAT-urilor şi ai ONG-urilor reprezentative din zonă student, pensionari, femei şi 
bărbaţi întreprinzători dar şi invitaţi din afara teritoriului GAL. 
 Conform rapoartelor şi minutelor fiecărei întâlniri numărul de participanţi a fost 
diferit de la o comună la alta, componenţa grupului participant la întâlnire a variat în 
funcţie de specificul local şi de aceea a apărut necesitatea organizării de noi întâlniri de 
animare în unele UAT-uri sau organizarea de întâlniri ad-hoc cu grupuri specifice a căror 
nevoi erau colective. 
 În cadrul fiecărei întâlniri s-au distribuit pe lângă chestionare şi materiale 
informative care conţin harta întregului teritoriu GAL, lista priorităţilor care au rezultat 
din analize, dar şi un tabel care conţine lista proiectelor contractate de GAL în sesiunea 
2007-2013, structurat pe linii de finanţare. 
 Cele trei întâlniri cu partenerii au avut tematici diferite în funcţie de stadiul în 
care echipa se află cu scrierea strategiei. 
 Prima întâlnire a avut loc în data de 09.12.2015 în comună Floreşti, la sediul GAL, 
întâlnire cu ocazia căreia s-a definit teritoriul teritoriul GAL şi lista localităţilor 
considerate omogene din punct de vedere al reliefului, climei, arhitecturii, dar şi nevoilor 
aşa cum au fost ele prezentate de către reprezentanţii legali ai fiecăreia. Concluzia 



acestei întâlniri a fost că dimensiunea noului GAL, cu 14 localităţi ar fi una optimă pentru 
bună dezvoltare a întregului teritoriu. 

A doua întâlnire cu partenerii a avut loc în data de 27.01.2016 în comună Telega 
când echipa GAL a prezentat draftul de Ghid al solicitantului şi datele obţinute din 
prelucrarea informaţiilor de la INS sau obţinute de la fiecare UAT. 

Tot în această întâlnire s-a semnat şi acordul de parteneriat, în formatul anexă la 
draftul de ghid valabil în acel moment. 

Cea de-a treia întâlnire cu partenerii a avut loc în data de 21.03.2016 în comună 
Ariceştii Rahtivani, întâlnire la care s-au prezentat toate măsurile, s-au discutat şi 
completat în funcţie de recomandările partenerilor, atunci când acestea au fost justificate 
şi s-a ajuns la forma finală a acestora. Tot în cadrul acestei întâlniri partenerii au semnat 
din nou acordul de parteneriat, de această dată în formatul anexă la strategie. 

Deoarece din discuţiile avute în teritoriu, dar şi din analiza nevoilor şi centralizarea 
chestionarelor a reieşit ca înfiinţarea a minim o cooperative în teritoriul GAL ar fi benefică 
pentru fermierii din zonă, echipa GAL a organizat în localitatea Filipestii de Târg o 
întâlnire ad-hoc cu scopul prezentării ideii de cooperative, dar şi a paşilor care ar trebui 
urmaţi pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei astfel de structuri. La întâlnire a fost 
invitată doamna profesor universitar Magda Turek-Rahoveanu, profesor la Universitatea, 
Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 În concluzie, în urma activităţilor de animare, ale întâlnirilor cu partenerii, cât şi 
ale întâlnirii ad-hoc realizate la nivelul teritoriului GAL în vederea elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală, au rezultat evidenţierea şi prioritizarea nevoilor locuitorilor din zona 
GAL, dar şi modelele finale de fişe ale măsurii care să răspundă nevoilor întregului 
teritoriu.  

 
 

 

 


