CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
La elaborarea SDL, activităţile care au făcut parte din procesul de implicare a
comunităţilor locale au fost organizate după cum urmează:
In cadrul Activităţii nr. 1 Organizarea echipei de implementare a proiectului,
persoanele angajate ale GAL Calafat au dus la ȋndeplinire ȋn bune condiţii sarcinile care le-au
fost atribuite prin proiectul aferent sub-măsurii 19.1. Astfel, cei doi experţi tehnici, domnul
Ionel Dumitrescu şi doamna Giulianela – Vica Traumero, au contribuit ulterior, ȋn cadrul
Activităţii nr. 6 Intocmirea unei analize diagnostic privind teritoriul Grupului de Acţiune
Locală Calafat, la realizarea unei analize diagnostic pentru teritoriul GAL privind
caracteristicile geografice şi demografice, prezentarea principalelor elemente ale
patrimoniului de mediu, arhitectural şi cultural, repartizarea populaţiei active, nivelul de
dezvoltare din punct de vedere agricol etc. Printre modalităţile de culegere a datelor s-au
numărat consultarea surselor statistice oficiale (anuare statistice, baze de date ale comisiilor
judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici oficiale) precum şi consultarea
primăriilor sau partenerilor. Etapa de culegere a datelor a inclus şi aspecte ce vizează
comunitatea ȋn ansamblu: capacitatea instituţiilor locale de a administra sau de a iniţia
proiecte de dezvoltare locală, sprijinul din partea comunităţii etc. La rândul său, doamna
Mihaela – Sorina Surdu, ȋn calitate de animator, a contribuit la pregătirea materialelor
informative de distribuit la nivelul UAT–urilor componente GAL, distribuirea efectivă a
acestora, realizarea materialelor publicitare şi afişarea acestora, organizarea dezbaterilor
publice, organizarea ȋntâlnirilor partenerilor ȋn cadrul unor grupuri de lucru, acţiuni care au
avut loc ȋn cadrul activităţilor de animare.
La nivelul Activităţii nr.3 Animarea teritoriului GAL Calafat prin intermediul
distribuirii de materiale informative, au fost realizate 20 de acţiuni de animare presupunând
distribuirea de materiale informative ȋn fiecare dintre UAT-urile componente GAL Calafat :
oraşul Calafat, comunele Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare, Giubega,
Ghidici, Izvoare, Maglavit, Moţăţei, Orodel, Perişor, Piscu Vechi, Pleniţa, Poiana Mare, Seaca
de Câmp, Unirea, Vârtop, Salcia. Au fost distribuite aşadar următoarele materiale
informative: câte 500 de flyere dintre care 200 de flyere au fost predate primăriei pe bază de
proces spre a fi puse la dispoziţia actorilor locali reprezentativi sau celor interesaţi, iar alte
300 de flyere au fost distribuite de către animatorul GAL ȋn interiorul localităţii respective,
câte 10 afişe, acestea fiind amplasate de către animator la sediul principalelor clădiri de
interes public din localitate: Primărie, Cămin Cultural, Scoală etc. De asemenea, la sediul
Asociaţiei GAL Calafat din oraşul Calafat, au fost amplasate două roll – upuri şi un banner.
Materialele informative realizate şi distribuite cuprindeau o scurtă prezentare a GAL Calafat,
avantajele GAL, tipurile de proiecte pe care acesta le finanţează etc.
La nivelul Activităţii nr. 4 Animarea teritoriului GAL prin intermediul unor dezbateri
publice ȋn cadrul cărora au fost consultaţi actorii locali, au fost organizate 20 dezbateri
publice câte una ȋn fiecare UAT componentă GAL, fiind consultaţi astfel actorii locali. La
fiecare din cele 20 dezbateri publice au participat ȋn jur de 15 actori locali. In cadrul
dezbaterilor publice s-a urmărit: satisfacerea nevoii de informare a actorilor locali privind
formarea unui potenţial grup de acţiune locală, satisfacerea nevoii de cunoaştere a actorilor

locali privind funcţionarea unui potenţial grup de acţiune locală, conştientizarea actorilor
locali cu privire la starea economico-socială a zonei în care trăiesc, măsurile strategice pe
care le pot concretiza prin implementarea programului LEADER, dificultăţile pe care le au de
rezolvat şi oportunităţile pe care se pot baza şi pe care le pot fructifica. La dezbateri au fost
prezentate power point-uri conţinând informaţii cu privire la: ce este un GAL, rolul lui,
categoriile de structuri care trebuie să intre în componenţa GAL, activităţi care pot să fie
desfăşurate de GAL, trăsăturile esenţiale ale GAL (cunoaşterea termenului de zonă locală
specifică GAL, cunoaşterea abordării de „jos în sus”, cunoaşterea particularităţilor
parteneriatelor public-private, cunoaşterea modului de facilitare a inovaţiei, a acţiunii
integrate şi multisectoriale, a reţelelor şi modalităţilor de cooperare), prezentare GAL
Calafat. De asemenea, fiecare participant la aceste ȋntâlniri a primit o mapă conţinând un pix
şi un block notes, dar şi chestionare de completat: chestionare de evaluare a teritoriului
(cuprinzând aspecte despre zona ȋn care locuiesc, domeniul de activitate, modalităţi de
ȋmbunătăţire a situaţiei actuale), chestionare pentru definirea planului de dezvoltare locală
(puncte slabe/puncte tari ale teritoriului, starea serviciilor publice, infrastructura
medicală/educaţională/turistică, tradiţii, activităţi economice etc).
In cadrul Activităţii nr. 5 Convocarea ȋntâlnirilor partenerilor teritoriului GAL Calafat
ȋn cadrul unor grupuri de lucru, au fost organizate 3 ȋntâlniri la care au participat ȋn jur de 23
de persoane, anume partenerii GAL Calafat. Aceştia s-au constituit ȋn cadrul unor grupuri de
lucru care au avut ca obiective: analiza a situaţiei curente privind teritoriul GAL Calafat,
stabilirea unui calendar de lucru pentru realizarea tuturor aspectelor convenite de către
membrii parteneriatului, stabilirea şi aprobarea principalelor acţiuni ce urmează a se
desfăşura în cadrul teritoriului, schimburi şi aport de idei noi ȋn conformitate cu temele
prezentate anterior, analiza datelor culese din teritoriu, formularea unui set de priorităţi
strategice şi supunerea acestora unor discuţii între membrii parteneriatului, identificarea
anumitor priorităţi şi măsuri ce vor putea fi implementate ȋn cadrul Strategiei de dezvoltare
locală, validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor din cadrul GAL
Calafat, prezentarea concluziilor lucrărilor şi oficializarea parteneriatului, validarea Dosarului
de Candidatură final de către parteneri.
La nivelul Activităţii nr. 7 Scrierea strategiei de dezvoltare locala si realizarea
dosarului de candidatura, a avut loc scrierea efectivă a strategiei de dezvoltare locală de
către firma de consultanţă, implicând: realizarea analizei SWOT pe baza analizei diagnostic
realizată de către angajaţii GAL, stabilirea obiectivelor si priorităţilor strategiei de dezvoltare
locală a GAL Calafat, propunerea unui set de măsuri ce vor fi incluse ȋn cadrul strategiei de
dezvoltare locală a GAL, definitivarea parteneriatului GAL, organizarea GAL –ului, stabilirea
mecanismului de implementare a strategiei de dezvoltare locală şi a planului de acţiune
privind implementarea strategiei de dezvoltare locală, realizarea procedurii de evaluare şi
selecţie, propunerea de acţiuni de cooperare, pregătirea dosarului de candidatură.
In fiecare dintre activităţile enumerate s-a ţinut cont de promovarea egalității dintre bărbați
și femei și a integrării de gen, cât și de prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
A se consulta, ȋn completare, documentele justificative privind animarea (minute,
procese verbale, modelul de chestionar utilizat) ataşate (Anexa 6).

