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

strategiei – Max. 2 pag. 

Asociatia GAL Confluente Moldave, a semnat, in data de 22.01.2016, pentru proiectul “Sprijin 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala – Asociatia Grupul de Actiune Locala 

“Confluente Moldave”, decizia de finantare nr. D19100000011510400004, prin intermediul 

careia a primit sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala. 

Obiectivul general al proiectului creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în 

scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală pentru teritoriul constituit de Asociatia GAL 

“Confluente Moldave”. Proiectul a pornit in primul rand de la necesitatea tot mai stringenta 

de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţilor 

componente, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premizele 

apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile.  

Scopul proiectului este de a pune la dispoziţia factorilor implicati un instrument de lucru care 

să faciliteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la 

dezvoltarea durabilă a teritoriului “Confluente Moldave”, respectiv a SDL. Pe de alta parte, 

pe termen lung, obiectivul acestui proiect este de a contribui la transformarea acestui 

teritoriu într-o zonă cu un caracter distinct şi cu o economie viabilă, capabil să ofere 

locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu curat şi sănătos.  

Pentru implementarea cu succes a proiectului mai sus mentionat si pentru elaborarea unei 

strategii de dezvoltare locala viabile si conforma cu realitatea din teritoriu, la nivel GAL 

Confluente Moldave,in perioada 20.02.2016 – 26.02.2016 au fost organizate si s-au desfasurat 

7 actiuni de animare, in fiecare UAT ce formeaza teritoriul GAL Confluente Moldave, 

conform graficului de implementare al proiectului.  

Totodata, aceste actiuni au presupus si: 

• analiza nevoilor și oportunitățile de dezvoltare, cât și mecanismul de implicare activa 

a populației în dezvoltarea zonei; 

• acțiuni de informare public, dezbateri publice, mass‐media locală, distribuire de  

materiale informative (pliante, afișe etc.) 

• consultare mediu de afaceri/populatie asupra necesitatilor de finantare locala, 

centralizare, sintetizare si prioritizare informatii. 

In perioada 10.03.2016 – 25.03.2016, au fost organizate si s-au desfasurat 5 intalniri de lucru, 

conform graficului de implementare al proiectului. Aceste intalniri au fost centrate pe teme 

de interes local: posibilitatile de dezvoltare socio-economica a teritoriului prin intermediul 

programelor cu finantare nerambursabila existente (propuneri, solutii); gestionarea 

dezvoltării rurale prin intermediul GAL, calitatea/promovarea/marketingul rural şi 

instrumente de valorificare a resurselor endogene; posibilitatile de valorificare a 

patrimoniului natural si cultural; modalitati de crestere si dezvoltare cultural-educativa a 

comunitatilor aflate in parteneriat (nevoi si solutii propuse). 

In cadrul acestor intalniri s-a realizat si :  

❖ Identificarea inițiativelor locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la 

nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 

❖ Stabilirea principalelor obiective în legătură cu dezvoltarea rurală a zonei și prioritățile, 

baza analizei diagnostic realizate pe baza analizei diagnostic 

❖ Realizarea potential portofoliu de proiecte ce urmeaza a fi inserat in cadrul SDL 



❖ Identificarea palierelor de comunicare la nivel teritorial pentru identificarea nevoilor 

comune ale potentialilor beneficiari si transpunerea lor in proceduri ce urmeaza a fi 

integrate in SDL. 

Pentru promovarea proiectului si implicit a GAL-ului, s-au realizat materiale de 

promovare/informare, astfel : 1 website de promovare a teritoriului, 2 roll-up, 700 pliante 

(100 buc/UAT), 350 brosuri prezentare teritoriu si masuri de finantare (50 buc/UAT)140 mape 

de lucru personalizate (20 buc/UAT/intalnire),140 pixuri personalizate (1buc/mapa de lucru), 

35 afise A3 (5 buc/UAT), 21 afise A0 (3 buc/UAT). Toate materialele elaborate in cadrul 

proiectului respecta manualul de identitate vizuala a programului. 

Aceste materiale au fost utilizate de parteneri in cadrul activitatilor de 

animare/informare/consultare si vor fi distribuite/afisate la nivelul intregului teritoriu 

„Confluente Moldave” prin intermediul primariilor, unitatilor de invatamant, cabinetelor 

medicale, bisericilor etc. De asemenea, au fost publicate minim 2 comunicate de presa in 

ziarul de circulatie locala “Desteptarea” cu informatii privind actiunile Asociatiei „Confluente 

Moldave”. 

Rezultatele obtinute in urma desfasurarii activitatilor proiectului mai sus mentionat sunt : 

ACTIVITATI/ACTIUNI DE ANIMARE 

7 activitati de animare/informare/consultare, minim 20 participanti/activitate 

Materiale justificative:  

minim 100 chestionare, 7 liste de prezenta, 7 minute intalnirilor, fotografii 

GRUPURI DE LUCRU 

5 intalniri de lucru, minim 20 participanti/intalnire 

Materiale justificative:  

5 documente-cadru, 5 liste de prezenta, 5 minute intalnirilor, fotografii  

DISTRIBUIRE DE MATERIALE INFORMATIVE 

❖ 1 website de promovare a teritoriului 

❖ 2 roll-up,  

❖ 700 pliante (100 buc/UAT),  

❖ 350 brosuri prezentare teritoriu si masuri de finantare (50 buc/UAT) 

❖ 140 mape de lucru personalizate (20 buc/UAT/intalnire), 

❖ 140 pixuri personalizate (1buc/mapa de lucru) 

❖ 35 afise A3 (5 buc/UAT), 21 afise A0 (3 buc/UAT) 

PUBLICARE COMUNICATE DE PRESA 

1 comunicat la inceput si 1 comunicat la final 

Derularea tuturor acestor activitati au avut ca scop atingerea obiectivului general si a 

obiectivelor specifice ale proiectului. O mai buna informare a comunitatii locale, iesirea din 

pasivitate a mediului privat si implicarea acestuia in deciziile autoritatilor locale privind 

liniile viitoare de dezvoltare sunt punctele cheie pe care parteneriatul Asociatiei „Confluente 

Moldave” le promoveaza. În etapa de animare și elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea 

egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări 

pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală. 


