
CAPITOLUL  VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE 
ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 

În vederea elaborării SDL, parteneriatul a beneficiat de sprijin în cadrul  proiectului 
,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA 
SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) 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 Țării Secaşelor în activităţi comune de consultare, 
animare şi grupuri de lucru în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală. 
 În cadrul proiectului au fost desfăşurate următoarele activități care au implicat 
comunitatea în elaborarea SDL: 
Organizarea activităţilor de animare a teritoriului: În cadrul acţiunilor de animare au fost 
postate un număr de 100 de afişe (câte 4 afişe în fiecare unitate administrativ-teritorială) şi au 
fost distribuite un număr de 2000 pliante (câte 80 în fiecare unitate administrativ teritorială ce 
compune microregiunea). A fost realizat un roll-up banner cu însemnele proiectului.  
Au avut loc 25 de întâlniri de animare a teritoriului în fiecare UAT membră GAL Tara Secaşelor 
Alba-Sibiu. În total la toate cele 25 de întâlniri de animare din cele 25 de UAT-uri membre au 
fost prezente 498 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 si s-au facut 
poze relevante ale acestor activități. 
Organizarea activităţilor de informare: Au fost organizate 2 conferinţe de presă: în data de 
07.03.2016 la căminul cultural Drâmbar în comuna Ciugud, unde au participat 24 persoane, 
reprezentanți ai mass-mediei locale, parteneri și membrii echipei de proiect, în cadrul căreia 
s-au prezentat informaţii  despre proiect şi activităţile intreprinse în cadrul proiectului. Cea 
de-a doua conferinţă a avut loc în data de 24.03.2016 la căminul cultural Drâmbar, la care au 
participat 27 persoane , reprezentanți ai mass-mediei locale, parteneri și membrii echipei de 
proiect în cadrul căreia au fost prezentate informaţiile centralizate după finalizarea 
activităţilor de animare şi consultare, care au cuprins nevoile şi necesităţile identificate pe 
baza chestionarelor şi a fişelor de proiect în cadrul întâlnirilor cu cetăţenii din fiecare UAT 
membru şi pe baza cărora s-au stabilit priorităţile şi măsurile care vor fi cuprinse în strategie. 
Organizarea activităţilor de consultare: au avut loc 25 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 25 de întâlniri de 
consultare din cele 25 de UAT-uri membre au fost prezente 498 de persoane. 
Întâlnirile au constat în consultarea opiniei publice prin completarea unui chestionar şi 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. 
Organizarea de întâlniri ale partenerilor pe grupuri de lucru tematice: au fost organizate 3 
întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, în UAT reprezentative, care au fost grupaţi în 
grupuri de lucru tematice pe temele: Agricultură, Industrie, Administraţie publică şi Turism. 
Prima întânire a partenerilor a avut loc în data de 04.02.2016 la Căminul Cultural Drâmbar, 



comuna Ciugud, judeţul Alba la care au fost prezente 70 de persoane. S-a prezentat modul de 
completare a fişelor de proiect şi a chestionarelor care vor contribui la identificarea nevoilor 
şi necesităţilor din teritoriu ce vor sta la baza stabilirii măsurilor care vor fi finanţate în cadrul 
viitoarei strategii. De asemenea s-a discutat despre ideea de măsură inovativă precum și 
exemple de astfel de măsuri ce pot fi aplicabile în teritoriu.În cadrul întâlnirii de lucru s-au 
stabilit 4 grupuri tematice: agricultură, industrie, administrație publică și turism, participanții 
înscriindu-se astfel în grupul care să le reprezinte interesele. 
A doua intâlnire a avut loc în data de 24.02.2016 la Căminul Cultural Valea Lungă, comuna 
Valea Lungă, judeţul Alba la care au fost prezente 61 de persoane. s-au prezentat rezultatele 
obținute în urma organizării activităţii de animare şi consultare în 16 comune din cele 25, 
obținând astfel 64% din datele necesare pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a 
GAL. S-au identificat și prezentat principalele probleme identificate la nivelul celor 16 comune 
și s-au discutat soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Au fost prezentate măsurile 
inovative sintetizate la nivelul FNGAL pentru partenerii publici. Acestea au fost dezbătute fiind 
identificate măsurile care se pot plia pe  nevoile comunităților aparținătoare teritoriului 
Podişului Secaşelor.  

De asemenea s-a discutat despre posibilele măsuri aferente sectorului privat și despre 
cum se vor structura aceste măsuri. Au fost propuse idei de proiecte care să ajute la dezvoltarea 
agriculturii și tipuri de proiecte prin care să se poată promova asociativitatea  producătorilor 
agricoli pentru a-şi colecta și comercializa produsele mai uşor. 
 S-au discutat tipuri de măsuri sociale, măsuri prin care să poată fi ajutate minoritățile 
din teritoriu. S-a propus o măsură prin care rromi să aibă parte de educație, să învețe să lucreze 
pe calculator.  

A treia întânire a avut loc în data de 17.03.2016 la sala de sedinte a primăriei Ocna 
Sibiului din localitatea Ocna Sibului, judeţul Sibiu unde au fost prezente 61 persoane.  
În cadrul întâlnirii s-au prezentat rezultatele obținute în urma centralizării datelor obţinute pe 
baza chestionarelor şi fişelor de proiect completate în cadrul întâlnirilor de consultare din toate 
cele 25 de UAT membre. În urma centralizării datelor s-a constatat că cea mai mare nevoie şi 
necesitate o reprezintă investiţiile în infrastructura de drum. Au fost prezentate 6 fişe de 
măsuri care vor fi cuprinse în strategie: Măsura M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor 
din Microregiunea Țara Secașelor, Măsura M2/2A Soluții inovative pentru o 
agricultură/industrie alimentară competitivă în Microregiunea Țara Secașelor, Măsura M3/6A 
Dezvoltarea activităților non-agricole în Microregiunea Țara Secașelor, Măsura M4/5C Sprijin 
pentru accesul populației din mediul rural la energie verde prin realizarea de investiții în 
domeniul energiei regenerabile și al economisirii energiei, Măsura M5/6B Promovarea 
incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor și Măsura M6/1A Promovarea 
asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona rurală din Microregiunea Țara 
Secașelor. 

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

 


