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În elaborarea SDL s-a urmărit implicarea comunităților locale pe baza următoarelor 

principii: creșterea gradului de conștientizare a importanței pe care actorii locali o au în 

abordarea LEADER și în metoda de analiză „bottom-up”; încurajarea unei abordări 

participative din partea acestora; creșterea gradului de colaborare între actorii locali în 

ierarhizarea problemelor locale și identificarea unor soluții la acestea; implicarea membrilor 

parteneriatului în elaborarea SDL și în stabilirea modului de funcționare a GAL; asigurarea 

unui input cât mai reprezentativ (din toate punctele de vedere) din partea comunității locale; 

promovarea egalității între bărbați și femei și a integrării de gen și prevenirea oricărei 

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

orientare sexuală. Pentru respectarea acestor principii s-au implementat următoarele acțiuni: 

1.Acțiuni de animare 

În fiecare UAT a avut loc o activitate de animare. Aceasta a avut drept scop creșterea 

nivelului de conștientizare a populației. În cadrul acestor activități s-a asigurat participarea și 

din partea persoanelor vulnerabile din teritoriu (tineret, minorități etnice, persoane cu 

dizabilități, etc.) Pe parcursul sesiunilor de animare s-a încurajat abordarea de jos în sus în 

identificarea problemelor comunitare și găsirea soluțiilor pentru acestea. Prin intermediul 

acestor activități s-a oferit ajutor comunității în definirea problemelor prioritare, sprijinind și 

îndrumând identificarea soluțiilor. Întâlnirile de animare au avut loc după următorul program:  

 Săptămâna 1: Călățele (15 participanți) 

 Săptămâna 2: Huedin (26 de participanți) 

 Săptămâna 3: Săcuieu (30 de participanți) 

 Săptămâna 4: Sâncraiu (26 de participanți), Mărgău (15 participanți), Mărișel (30 de 

participanți), Rîșca (21 de participanți) 

 Săptămâna 9: Aghireșu (24 de participanți), Beliș (21 de participanți), Călățele (21 de 

participanti). 

 Săptămâna 10: Căpușu Mare (16 participanți), Gilău (26 de participanți) 

 Săptămâna 11: Izvorul Crișului (20 de participanți), Măguri-Răcătău (16 participanți) 

 Săptămâna 12: Mănăstireni (16 participanți) 

Pe lângă aceste întâlniri de animare, au mai avut loc 5 sesiuni de animare în 5 UAT 

reprezentative GAL, pentru a discuta aspecte punctuale ale teritoriului cu cât mai mulți 

actori locali. Scopul activității a fost participarea activă a comunității la procesul de 

dezvoltare a acesteia, conștientizarea populației cu privire la problemele existente și 

potențialul aflat în fiecare: toți participanții au încercat și au reușit sa îi înțeleagă și să-i 

respecte pe ceilalți membri ai comunității, indiferent de clasă, gen, religie, vârstă, handicap 

sau orientare sexuală.  A fost încurajată participarea persoanelor care aparțin minorităților, 

astfel sprijinul acordat comunității a fost unul real. În cadrul acestor întruniri care s-au 

desfășurat sub forma unor brainstorming-uri s-au conturat primele idei pentru elaborarea SDL. 

Ele au avut loc după următorul program: 

 Săptămâna 5: Mărgău (22 de persoane) 

 Săptămâna 6: Mărișel (27 de persoane), Căpușu Mare (54 de persoane) 

 Săptămâna 7: Măguri-Răcătău (21 de persoane) 

 Săptămâna 8: Mănăstireni (52 de persoane) 
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2. Elaborarea SDL, cu prezentarea modalităților de realizare a acesteia: 

În cadrul elaborării SDL, au mai avut loc 3 întâlniri structurate ca grupuri de lucru 

tematice, pentru consolidarea și structurarea obiectivelor de dezvoltare teritorială. Întâlnirile 

au avut loc la: 

Săcuieu, unde au fost 27 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice și 

actorilor locali privați, unde s-au prezentat nevoile identificate în urma chestionărilor 

actorilor locali până la acel moment și în urma documentelor oficiale studiate; 

Călățele, unde au participat 27 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice 

locale și actori locali privați. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte legate de 

organizarea GAL – alegerea reprezentanților, stabilirea unor alte aspecte funcționale - și au 

fost purtate discuții pe tema evoluției SDL până în acel moment.  

Beliș, unde au participat 16 parteneri publici și privați. În cadrul acestei întâlniri s-a 

prezentat SDL și s-a discutat pe marginea priorităților și măsurilor elaborate. 

Pentru a se asigura o acoperire cât mai mare din punct de vedere cantitativ și calitativ 

a nevoilor din teritoriu, au mai fost întreprinse 2 activități de cercetare concomitent cu cele 

prezentate până acum, astfel: 

 Aplicarea unui chestionar către 100 de respondenți de pe teritoriul GAL (Săcuieu, 

Sâncraiu, Mărgău, Mărișel, Căpușu Mare, Măguri-Răcătău și Huedin) pentru identificarea 

aspectelor pozitive/negative ale SDL și derularea unui interviu la sediul GAL în comuna Gilău 

cu 25 de participanți pentru a determina aspecte de ordin calitativ în ceea ce privește SDL. 

Modelul chestionarului distribuit se regăsește în Anexa 6 la SDL - Documente justificative 

privind animarea.  

 Organizarea a 3 focus-grupuri (Mărișel, Sâncraiu, Călățele) cu minim 4 participanți 

fiecare, în cadrul cărora s-a discutat deschis despre părțile SDL prezentate (analiza 

diagnostic, SWOT și fișele măsurilor), despre impactul estimat al acestora pentru teritoriu și 

SDL și despre modalități de optimizare a secțiunilor SDL din discuție.  

Prin aceste acțiuni întreprinse pentru elaborarea SDL s-a asigurat reprezentativitatea 

la nivel teritorial și sectorial în ceea ce privește aportul actorilor locali la elaborarea SDL. 

Prin întâlnirile de animare s-a popularizat abordarea LEADER și conștientizarea actorilor locali 

cu privire la importanța implicării în abordarea de tip „bottom-up”. Prin întâlnirile de 

animare în cele 5 comune reprezentative pentru teritoriu s-a încurajat munca în comun 

pentru identificarea nevoilor teritoriului și s-au extras idei în ceea ce privește prioritățile 

SDL. Prin grupurile de lucru s-a asigurat o abordare participativă în elaborarea SDL, în toate 

fazele de lucru ale acesteia. Prin activitățile de cercetare derulate (aplicarea chestionarului, 

a interviului și desfășurarea focus-grupurilor) s-a asigurat o participare cât mai largă a 

actorilor locali în elaborarea SDL, cu un aport variat pe subiecte de relevanță. 

Astfel, putem concluziona că datorită acțiunilor întreprinse s-a asigurat o implicare 

corespunzătoare a comunităților locale în elaborarea SDL, aceasta ajungând să reprezinte 

coerent nevoile teritoriale și să traseze priorități care, urmărite prin acțiunile viitoare, vor 

duce la dezvoltare durabilă. 


