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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 
strategiei 

Prin proiectul „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 
Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt” noul parteneriat constituit din 44 de parteneri 
publici, privati si reprezentanti ai societatii civile si-a propus sa efectueze o analiza 
amanuntita a teritoriului format din cele 19 UAT-uri pe mai multe paliere: economic, 
social, cultural, etc. cu scopul de a identifica punctele slabe si cele puternice si de a 
valorifica oportunitatile de dezvoltare locala. Concret, scopul acestui proiect este de a 
alcatui o Strategie de Dezvoltare Locala obiectiva pornind de la principiu LEADER al 
abordarii de jos in sus si de a dezvolta microregiunea nou creata pornind de la necesitatile 
populatiei. 

În cadrul proiectului “ SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GAL VALEA DUNARII SUDOLT”, finanțat prin 
submăsura 19.1 “Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, 
Decizie de finantare   Nr.  D 191 00000011541700005/15.12.2015, s-a urmărit ca obiectiv 
general creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei 
de dezvoltare locală. Obiectivul specific al acestuia a constat în facilitarea realizării 
strategiei de dezvoltare locală 2014 – 2020 a  Grupului de Acțiune Locală Valea Dunarii 
Sudolt pe baze participative prin implicarea tuturor factorilor de interes din comunele  
Afumati, Barca, Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Gangiova, Gighera, Giurgita, Goicea, 
Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta, Valea Stanciului si 
orasele Bechet si Dabuleni într-o perioadă de 90 de zile. Activitățile principale ale 
proiectului au fost structurate pe capitole bugetare după cum urmează: 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea SDL a Asociatiei GAL Valea Dunarii 
Sudolt prin implicarea tuturor factorilor de interes din comunele Afumati, Barca, 
Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Gangiova, Gighera, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, 
Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta, Valea Stanciului si orasele Bechet 
si Dabuleni. 
Au fost intreprinse actiuni de animare si promovare aferente Capitolului I 
bugetar„Cheltuieli pentru organizarea actiunilor de consultare, animare, organizare 
grupuri de lucru”: 
- au fost realizate intalnirile de animare in cele 19 localitati partenere (comunele 
Afumati, Barca, Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Gangiova, Gighera, Giurgita, Goicea, 
Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta, Valea Stanciului si 
orasele Bechet si Dabuleni) 
- au fost realizate cele 3 intalniri sectoriale in localitatile Bechet, Bistret, Giurgita. 
Conform listelor de prezenta, au fost prezente 489 de persoane dupa cum urmeaza: 
 

- Comuna Afumati, 25 participanți 15.02.2016 
- Comuna Barca, 25 participanți 04.02.2016 
- Orasul Bechet, 27 participanți 01.02.2016 
- Comuna Bistret, 28 participanți 11.02.2016 
- Comuna Carna, 25 participanți 03.02.2016 
- Comuna Calarasi, 28 participanți 08.02.2016 
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- Comuna Catane, 25 participanți 11.02.2016 
- Orasul Dabuleni, 25 participanți 08.02.2016 
- Comuna Gangiova, 27 participanți 02.02.2016 
- Comuna Gighera, 25 participanți 02.02.2016 
- Comuna Giurgita, 27 participanți 04.02.2016 
- Comuna Goicea, 25 participanți 05.02.2016 
- Comuna Macesu de Jos, 25 participanți 17.02.2016 
- Comuna Macesu de Sus, 25 participanți 05.02.2016 
- Comuna Negoi, 25 participanți 16.02.2016 
- Comuna Ostroveni, 25 participanți 01.02.2016 
- Comuna Sadova, 25 participanți 03.02.2016 
- Comuna Urzicuta, 27 participanți 15.02.2016 
- Comuna Valea Stanciului, 28 participanți 02.02.2016 
 

Rezultate: Numar de participanti= 489. Acestora li s-au oferit materiale de promovare: 
mapa, pliant, pix, bloc notes, breloc 
 
De asemenea, au avut loc 3 întâlniri de lucru ale partenerilor in teritoriul  GAL Valea 
Dunarii Sudolt : in domeniile agricol, neagricol și cu reprezentantii institutiilor locale. 
Scopul acestor întâlniri a fost acela de a vedea care sunt nevoile comunităților în cele trei 
domenii enunțate mai sus.  
Aceste intalniri au avut loc in: 
 
- Comuna Giurgita, 21 participanti 18.02.2016 
- Comuna Bistret, 31 participanti 16.02.2016 
- Orasul Bechet, 24 participanți 09.02.2016 
 
Rezultate:   76 participanți din cele 19 de localități. 
 
 
Procesul de animare din cele 19 localitati este consemnat in documente justificative si 
constituie Anexa 6 la SDL. 


