
CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei

Pentru procesul de elaborare a stretegiei de dezvoltare locală, entitățile interesate
(publice / private / ONG-uri) din aria teritoriala a Grupului de Acțiune Locală „Dealurile
Bohotinului” și-au manifestat interesul și s-au implicat în permanență.

Activităților de animare derulate și întâlnirile reprezentative cu partenerii și actorii
locali importanți, au reunit entitățile interesate de elaborarea strategiei de dezvoltare
locală și sunt în concordanță cu obiectivul general propus în cadrul proiectului depus pe
sub-măsura 19.1 „Sprijin  pregătitor  pentru  elaborarea  Strategiilor  de Dezvoltare
Locală”, respectiv  creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul
elaborării SDL. Prin urmare, la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală „Dealurile
Bohotinului” au fost organizate:
1. Acțiune de informare care a avut loc în comuna Răducăneni, a reunit un număr de 31

de participanţi (Reprezentaţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai
organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai mediu de afaceri) membri GAL.

Rolul acestei întâlniri a fost: prezentarea axei LEADER din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală, informarea asupra structurii pe care o va avea Strategia de
Dezvoltare Locală, comunicarea datelor colectate până în prezent din teritoriul GAL
Dealurile Bohotinului, respectiv alte date tehnice privind implementarea proiectului
„Sprijin pregătitor pentru  elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul
de Acțiune Locală Dealurile Bohotinului”.

În cadrul întâlnirii de informare, a fost prezentată structura Strategiei de
Dezvoltare Locală, precum și informațiile de bază pe care ar trebui să le conțină fiecare,
purtându-se în același timp discuții referitoare la criteriile de selecție. Astfel, s-a
prezentat succint teritoriul și populația acoperită, punându-se accent pe analiza diagnostic
a teritoriului realizată în urma colectării de date până la acel moment.

Cele mai importante acțiuni se axează pe: dezvoltarea infrastructurii de bază și
socială, diversificare economiei locale și dezvoltarea sectorului agricol. Prioritățile,
obiectivele și măsurile din strategia  de dezvoltare vor viza îmbunătățirea tuturor
aspectelor importante pentru factorii interesați: infrastructura și serviciile sociale,
medico-sanitare, culturale, starea mediului, dezvoltarea resurselor umane, spații de joacă
pentru copii, servicii de salubritate, spații verzi, obiective/atracții turistice etc.

2. Acțiune de consultare publică în comuna Gorban la care au participat 22 de persoane.
Actorii locali participanți au identificat, în ceea ce privește administrația publică,

nevoi și priorități legate de: îmbunătățirea infrastructurii sociale, dotarea cu utilaje și
echipamente speciale, dezvoltarea resurselor umane, înființarea și dotarea infrastructurii
educaționale (școli, grădinițe, creșe, after-school etc.), înființarea și dotarea căminelor
culturale, dezvoltarea socio-economică, conservarea patrimoniului, amenajarea de parcuri
și locuri de joacă/recreere, săli de sport etc. De asemenea, membrii societății civile care
au participat la întâlnirea de consultare publică au considerat că este foarte importantă
această etapă de identificare a nevoilor locale, exprimându-și totodată interesul în ceea
ce privește implicarea și disponibilitatea acestora în consultarea cu partenerii referitor la
intențiile și planurile pentru dezvoltarea rurală a teritoriului.

Astfel, principalele domenii de investiții identificate de societatea civilă au fost:
integrarea minorităților, formarea și instruirea femeilor, tinerilor, romilor, fermierilor,



șomerilor etc., dezvoltarea resurselor umane, protejarea zonelor naturale, încurajarea
folosirii surselor de energie regenerabilă etc. (conform Minutei acțiunii de consultare
publică).

3. La nivelul teritoriului au fost realizate 3 acțiuni / întâlniri grupuri de lucru tematice
ale partenerilor, care au avut loc în comunele Cozmesti cu 22 de persoane
participante, Grozești - 23 de participanți și Moșna – 22 de persoane prezente.

Grupurile de lucru cu partenerii au avut următoarele tematici:
 identificarea principalelor priorități din teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Dealurile

Bohotinului”, pornind de la informațiile culese din teritoriul GAL;
 stabilirea domeniilor de intervenție ce se vor regăsi în noua strategie GAL;
 realizarea fișelor măsurilor propuse pentru noua Strategie de Dezvoltare Locală 2014-

2020.
Realizarea grupurilor de lucru tematice a dus la schimburi și aport de idei noi,

precum și la obținerea de informații suplimentare privind abordarea LEADER. În această
etapă de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL 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.

În baza informațiilor culese prin intermediul consultării actorilor locali și animării
teritoriului s-a realizat analiza diagnostic și SWOT a teritoriului, în urma cărora au fost
identificate priorităților, obiectivelor și domeniilor de intervenție prezentate în capitolul
IV a SDL, acestea constituind pilonul principal în vederea elaborării de către echipa tehnică
GAL a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Grupului de Acțiune Locală „Dealurile
Bohotinului”.

Acțiunile de animare au avut loc câte una în  fiecare dintre cele 5 comune care
alcătuiesc teritoriul, respectiv: Cozmești, Gorban, Grozești, Moșna și Răducăneni. În cadrul
activităților de animare din teritoriu, au fost distribuite materiale de promovare (mapă,
broșură, pliant, pix și block notes) cu informații care fac referire la programul LEADER și
la importanța implicării populației în trasarea direcției de dezvoltare a zonei.


