
CAPITOLUL  VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE 

ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 

Parteneriatul  MICROREGIUNII BANATUL DE NORD in vederea elaborarii SDL,a 

beneficiat de sprijin in cadrul proiectului,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A POTENTIALULUI GAL (ASOCIATIA BANATUL DE NORD) 

AFERENTĂ  PERIOADEI 2014-2020”,  finanțat prin  submăsura 19.1 ,,Sprijin pregătitor  pentru 

elaborarea Strategiilor  de Dezvoltare Locală”. Obiectivul specific al proiectului a fost  

implicarea tuturor actorilor locali din diferite domenii de activitate de pe teritoriul 

MICROREGIUNII BANATUL DE NORD  în activităţi comune de consultare, animare şi grupuri de 

lucru în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală. 

În cadrul proiectului s-au desfăşurat următoarele activități care au implicat 

comunitatea  MICROREGIUNII BANATUL DE NORD  în elaborarea SDL: 

          Organizarea activităţilor de animare a teritoriului: În cadrul acţiunilor de animare au 

fost postate afişe in fiecare unitate administrativ-teritorială și au fost distribuite pliante. 

Au avut loc 8 intalniri de animare a teritoriului in fiecare UAT membră a POTENTIALULUI GAL 

BANATUL DE NORD . În total la toate cele 8 de întâlniri de animare din cele 8 de UAT-uri 

membre au fost prezente 154 de persoane. 

În cadrul întâlnirilor a fost făcută o prezentare a proiectului, obiectivul general şi specific al 

proiectului, a fost prezentat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, programul LEADER 

(caracteristici, beneficiari, avantaje, acţiuni cheie, etc.). S-au întocmit minute și s-au facut 

poze relevante ale acestor activități. 

       Organizarea activităţilor de consultare: au avut loc 8 de întâlniri de consultare   în 

fiecare unitate administrativ-teritorială la care au participat cetăţeni, actorilor locali, 

intreprinzători locali,  fiind completate chestionare si fise de proiect.  În total la toate cele 8 

de întâlniri de consultare din cele 8 de UAT-uri membre au fost prezente 154 de persoane. 

Întâlnirile au constat în consultarea opiniei publice prin completarea unui chestionar și a unor 

fişe de măsuri,  în urma cărora s-au prelucrat și interpretat datele care au dus la stabilirea 

priorităţilor din strategia de dezvoltare locală. 

S-a prezentat modul de completare a fișelor de proiect și a chestionarelor care vor contribui 

la indentificarea nevoilor și necesitatilor din teritoriu ce vor sta la baza stabilirii masurilor 

care vor fi finantate in cadrul viitoarei strategii.De asemenea s-a discutat despre ideia de 

măsură inovativa precum si exemple de astfel de măsuri ce pot fi aplicabile in teritoriu. 

        In cadrul intalnirii de lucru s-au stabilit grupuri 
tematice:agricultura,industrie,administratie publica si turism,participantii inscriindu-se astfel 
in grupul care sa le reprezinte interesul.S-au prezentat rezultatele obtinute in urma 
organizarii activitatii de animare si consultare in 8 comune,obtinand astfel datele necesare 
pentru elaborarea de Strategiei de Dezvoltare Locala a Potentialului GAL BANATUL DE 
NORD.S-au indentificat si prezentat principalele probleme la nivelul celor 8 comune si s-au 
discutat solutii pentru rezolvarea acestor probleme.Au fost prezentate masurile innovative 
sintetizate la nivelul FNGAL pentru partenerii publici.Acestea au fost dezbatute fiind 
indentificate masurile care se pot plia pe nevoile comunitatilor apartinatoare teritoriului 
MICROREGIUNII BANATUL DE NORD.De asemenea s-a discutat despre posibilele masuri 
aferente sectorului privat si despre cum se vor structura aceste masuri.Au fost propuse idei 
de proiecte care sa ajute la dezvoltarea agriculturii si tipuri de proiecte prin care sa se poata 



promova asociativitatea producatorilor agricoli pentru a-si colecta si comercializa produsele 
mai usor. 
      S-au discutat tipuri de masuri sociale,masuri prin care sa poata fi ajutate minoritatile din 
teritoriu.S-a propus o masura prin care rromii sa aiba parte de educatie,sa invete sa lucreze 
pe calculator. 
       Au fost prezentate 5 fișe de masuri care vor fi cuprinse in strategie; 
1.Masura M1/6B-Dezvoltarea si modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord. 
2.Masura M2/2A-Solutii inovativa pt agricultura competitiva in teritoriul Banatul de Nord. 
3.Masura M3/6A-Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul Banatul de Nord. 
4.Masura M4/6B-Promovarea incluziunii sociale in teritoriul Banatul de Nord. 
5.Masura M5/1A-Promovarea asociativitatii,inovarii si transferului de cunostinte in 
teritoriul Banatul de Nord. 

Caracterul inovatot al SDL reiese din includerea masurilor cu caracter inovator si 

caracterul integrat este dat de faptul ca masurile incluse in Strategia de Dezvoltare Locala vin 

impreuna sa contribuie la dezvoltarea zonei respective. 

Au fost intocmite poze și minute ale întâlnirilor şi rezultatele au fost diseminate 

tuturor partenerilor. 

 


