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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în 

elaborarea strategiei 

 
Fiind Un GAL cu activitate din anul 2012, etapele elaborării strategiei şi implicarea 
comunităţilor locale a avut un element de continuitate, fundamentele strategiei rămânând 
aceleaşi orizontul iniţial al strategiei fiind anul 2020, cu definire exactă a Planului de 
Dezvoltare Locală şi Planului de Implementare pe perioada 2012_2014. 
În acest context, paşii iniţiali nu au mai fost necesari, existând bazele: liderii, analize 
sumare, persoane resursă, materiale de prezentare, grupuri de lucru /parteneri activi.  
Pentru prima şi a doua întâlnire (analiza diagnostic) nu au mai fost necesare informaţii 
suplimentare, informaţiile procesate şi actualizate fiind transmise sub forma unei Scrisori că-
tre Parteneri 1, scrisoare ce a fost înmânată tuturor participanţilor la întâlnirile din cele 15 
UAT-uri Partenere, pentru a avea o bază de discuţie documentată mai ales pentru noii parte-
neri. În cadrul celor 15 întâlniri “Grupuri de Lucru”cu comunităţile locale, documentate în 
cele 15 Procese Verbale (Anexa 6 SDL), s-a parcurs logica generală a strategiei cu particula-
rizări pe fiecare UAT: Simptom, Analiza Diagnostic, Analize SWOT, Alternative, Măsuri, Imple-
mentare, concluzionând împreună cu partenerii că Logica Strategiei din 2012 rămâne valabilă, 
simptomele fiind similare, măsurile din actuala programare fiind mult mai potrivite pentru 
aplicare în teritoriu şi incluzând inovativitatea necesară schimbărilor majore, asocieri, 
scheme moderne de management şi marketing, infrastructuri adecvate scopului dezvoltării 
locale. 
Problemele majore comune analizate/cauze-efecte în perioadă anterioară au fost: 

 Economia rurală şi tinerii2, cu toate aspectele vechi şi cu menţiunea accelerării 

migraţiei tinerilor şi continuării accentuării sărăciei3  

 Mediu4, cu modificări majore legate de ariile protejate Natura 2000, zone cu valoare 

naturală ridicată, zone montane din teritoriu şi mai ales legate de amplasarea 

„Sistemu-lui de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş5” în 

teritoriul GAL MMV, Comuna Farcaşa, sat Sârbi, a cărui amplasare ne obligă la 

modificarea analizei şi la găsirea de răspunsuri potrivite pentru menţinerea ecologică a 

zonei şi mai ales la aşteptate probleme de trafic rutier în teritoriul MMV prin 

propunerea de măsuri active  

 Probleme Sociale (cultură, sănătate patrimoniu etc) şi locuri de munca6, accentuate 

şi ele prin pierderi de „Înţelepciune Populară7”, patrimoniu material şi imaterial 

specific prin efectele colaterale - negative ale modernizării, în special ale patrimoniului 

tradiţio-nal construit (case şi elemente unice de patrimoniu din Codru, Chioar şi Someş, 

Şurile şi alte construcţii specific agro silvice, mori, târguri, vâltori, pivniţe, hambare, 

etc) 

                                                           
1 http://www.galmmv.ro/pdf/Scrisoare_Parteneri_27_28_29_30martie2016_PM-GALMMV.pdf 
2 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.16  
3
 http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-

2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html 
4
 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.17 

5
 http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-

maramures 
6
 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf, pag.18 

7
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland 
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 Problemele de guvernare/administrare8 a teritoriului GALMMV sunt valabile 80% şi în 

acest moment, impactul GALMMV fiind vizibil la capitolele de Fonduri Atrase şi politici 

în teritoriu, dar şi prin efectele celor 49 de proiecte finanţate în 2013-2015. 

În conceptul actual 2016-2020 se va acţiona şi asupra factorilor/cauze în domeniul Politicilor 
Economice (Cooperare prin Clusterizare şi reţele de Lanţuri Scurte Alimentare LASC şi de 
Calitate), infrastructurilor mici (eco-transport, comunicatii-broadband) dar şi în  Politicile de 
Mediu (Valorificare Site-uri Natura 2000), în cele de cultură a asocierii atât public-private 
(extensia parteneriatului GALMMV 2020 în teritorii învecinate) cât şi mediul economic 
(parteneriate privat-private şi parteneriate privat-publice) 
  O componentă majoră în care GALMMV a fost implicat, zona de cultură (reabilitarea a 10 
cămine Culturale) va fi continuată prin încercarea de a implica în noile proiecte includerea 
Patrimoniului Local Tradiţional /Agro extrem de bogat în clădiri specifice zonei (Şuri în 
special), pentru a aduce un concept local nou “produse de la gura Şurii”, în teoria lanţurilor 
scurte agricole (vânzare directă, de la producător la consumator), acţiune corelată cu toate 
măsurile propuse. 
Soluţiile au fost structurate pe un model economic bazat pe noţiunile de clustere şi reţele9, 
problemele fundamentale în agro-economia locală fiind gradul de fărâmiţare a exploataţiilor 
agricole şi fragilitatea IMM-urilor, factori cheie identificaţi în programarea anterioară.  
În consecinţă Obiectivul strategic al GALMMV 2020, stabilit împreună cu partenerii publici şi 
privaţi este: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin realizarea de legături 
fizice şi logice între comunităţile din MMV prin ţintirea Obiectivelor PAC 2020 (Reg.1305, 
art.4: i) favorizarea competitivităţii agriculturii; îi) asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; iii) obţinerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 
locuri de muncă. 
Priorităţile identificate şi măsurile adoptate la întâlnirile cu comunităţile locale, şi în cele 3 
întâlniri cu partenerii sunt prezentate în fig. VIII.1, acestea reflectând opinia şi nevoile 
partiipanţilor. Importanţa priorităţilor şi a măsurilor aferente rezultă din bugetele adoptate 
pentru fiecare măsură. Întâlnirile cu Partenerii, au fost organizate în 3 locaţii reprezentative, 
şi au avut aceeaşi logică cu întâlnirile din comunităţi, cu aplicare practică spre grupuri de 
lucru pe măsurile propuse, verificându-se interesul pentru acestea precum şi eligibilitatea 
partenerilor pentru acestea. Toate acestea sunt consemnate în cele 3 Minute ale celor 3 
întâlniri cu partenerii GALMMV 2020, desfăşurate în: Ariniş, Fărcașa, (1.04.2016) şi Tăuţii 
Măgherăuş (5.04.2016) 

Fig. VIII.1. Activitățile de  implicare a comunității în elaborarea SDL GALMMV:

GALMMV 

2020  

Animarea 

Teritoriului 

 Implicarea comunității în elaborarea SDL :

o Strategie Comuna/ Obiective si Masuri Comune , validate de cei 103 Parteneri Publici si 

Privati  

Trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, în UAT reprezentativă(e) : 

Convocarea a 3 intilniri (Sud, Centru, Nord) cu partenerii in Localitatile : Arinis , Farcasa si 

Tautii Magheraus (3 x Minute Intilniri ) 

o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului :                                            

15 activitati de animare in fiecare UAT din GALMMV, 15 x Minute Intilniri 

Chestionare /masuri si Integrarea tuturor solicitarilor clientilor inregistrate in sistemul 

electronic al GALMMV in mecanismele de elaborare si implicare a strategiei ,

prin includerea in tematica  intilnirilor de animare  
                                                           
8
 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag 18, p2  

9 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.13 
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Obs. Finală. În etapa de animare și elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalității dintre 
bărbați și femei și a integrării de gen, și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
 

 

 

 

 

 


