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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în elaborarea 
strategiei  
 
Asociaţia LEADER ”Csík” a desfășurat activităţile de animare, întâlnirile cu partenerii și 
implicarea a comunităţilor locale în elaborarea SDL în cadrul sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” în perioada 14 ianuarie – 31 martie 2016, 
după cum urmează: 
1. Expunerea afișelor(color, format A3) de promovarea activităţilor de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală pentru 2014-2020 în localităţile zonei LEADER ”Csík”. Această 
activitate de animare a fost desfășurată la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului. Personalul 
responsabil cu animarea teritoriului s-au deplasat în satele componente care alcătuiesc teritoriul 
LEADER ”Csík”, pentru afișarea informaţiilor legate de data, ora și locul întâlnirilor. Prin 
intermediul afișului, toţi locuitorii au avut posibilitatea de a afla și despre modalitatea de 
colectare a ideilor de proiecte (vezi. punctele 2.,și 4.).  
2. Amplasarea cutiilor de colectarea ideilor de proiecte în fiecare comună (la sediul 
primăriei) pe baza proceselor verbale de predare, semnate și ștampilate. Scopul amplasării 
cutiilor a fost asigurarea posibilităţii pentru populaţia locală de a formula idei de proiecte care, 
în accepţiunea lor, prin implementare ar duce la schimbări pozitive pe plan local. Cutiile au fost 
adunate după cca. două săptămâni, ideile cuprinse în chestionare au fost introduse în baza de 
date și prelucrate.  
Populaţia a fost informată și prin mass media locală (Csíki Hírlap, Hargita Népe și Informaţia 
Harghitei) asupra informaţiilor legate de cutiile de colectare a ideilor de proiecte, posibilitatea 
de trimitere a acestor idei prin aplicaţia paginii de internet a asociaţiei: www.csikleader.ro 
precum și informaţii legate de întâlniri. 
3. Au fost vizitate toate comunele și orașele din zona LEADER, și în cadrul discuţiilor 
individuale cu primarii s-au întocmit fișe al localităţilor, și s-au consemnat principalele 
oportunităţi și nevoi semnalate din punctul de vedere al dezvoltării rurale.   
4. S-au colectat problemele cu care se confruntă  și idei de proiecte de la persoane fizice 
și juridice care au venit la sediul Asociaţiei pentru a se interesa de posibilităţi viitoare de 
aplicare. În urma adunării chestionarelor introduse în cutii și completate on-line, a bazelor de 
date realizate în cursul vizitelor de teren și a persoanelor care au venit la sediul Asociaţiei, s-a 
realizat o bază complexă de date cu 394 de idei de proiecte identificate, care au fost prelucrate 
prin metode statistice.  
5. Au fost organizate întâlniri tematice și grupuri de lucru sectoriale, la care invitaţia 
participanţilor s-a făcut prin e-mail și prin anunţ în presa locală în limbile română și maghiară. 
Astfel s-a asigurat  promovarea egalităţii dintre bărbaţi 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.  
nr. 
crt 

tematica, locul și 
data, nr. participanţi 

subiecte abordate  

Întâlniri tematice. Total persoane participante: 97 

1 
 

ONG 
Frumoasa,15.01.2016  
9 persoane 

Identificarea problemelor și a oportunităţilor, analiza 
diagnosticului zonei.  Întâlnirea a fost organizată în afara 
activităţilor incluse în proiectul 19.1, din surse proprii. 

2 
Instituţiile publice 
Cozmeni, 18.01.2016 
20 de persoane 

 Identificare de probleme specifice și idei de proiecte 
referitoare la dezvoltarea satelor de către APL-uri, posibilităţi 
de cooperare cu sectorul nonguvernamental în vederea 
dezvoltării rurale.  
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3 
IMM  
Sâncrăieni, 19.01.2016 
20 de persoane 

Analiza situaţiei, SWOT economic,  idei de proiecte din partea 
sectorului antreprenorial, probleme specifice legate de 
finanţare prin proiecte, propuneri legate de implementarea 
strategiei. 

4 
ONG 
Tomești, 22.01.2016  
23 de persoane 

Identificarea problemelor și nevoilor formulate de sectorului 
civil, idei de proiecte concrete referitoare la sectorul non-
guvernamental 

5 

membrii 
parteneriatului  
Lunca de Jos 
04.02.2016 
25 de persoane 

Analiza teritoriului, diagnosticare, consultare cu parteneriatul 
despre tipurile de măsuri care trebuie incluse în strategie, 
stabilirea principiilor prin care se va stabili valoarea maximă a 
proiectelor în cadrul măsurilor, eficientizarea implementării 
SDL. 

Grupuri de lucru sectoriale. Total persoane participante: 68 

1 

Cultură, moștenire 
construită  
Miercurea Ciuc 
14.01.2016  
14 persoane 

Analiza  diagnostic a teritoriului, identificarea elementelor 
care contribuie la păstrarea imaginii satelor, propuneri 
concrete din partea arhitecţilor în utilizarea materialelor de 
construcţii. Întâlnirea a fost organizată în afara activităţilor 
incluse în proiectul 19.1, din surse proprii. 

2 

Cultură, moștenire 
construită  
Cozmeni, 20.01.2016 
14 persoane 

Transmiterea concluziilor arhitecţilor către cei care 
intenţionează să construiască în spaţiul rural, analiza punctelor 
de vedere prezentate și asigurarea unui feed-back pentru 
arhitecţi, idei de proiecte. 

3 

Agricultură, economie 
alimentare, grupuri de 
producători  
Sânsimion 26.01.2016 
20 de persoane 

Probleme identificate și idei de proiecte în vederea dezvoltării 
sectorului agricol, asigurarea calităţii produselor locale, 
posibilitatea înfiinţării și cooperării grupurilor de producători 
în diferite domenii.  

4 

Mediu și climă, turism 
rural/ecoturism  
Băile Tușnad 
27.01.2016 10 
persoane 

Analiza teritoriului din perspectiva  turismului, posibilităţile 
dezvoltării turismului ţinând cont de cerinţele ecologice și de 
mediu. Idei de proiecte și propuneri pentru, sub aspectul 
posibilităţilor și necesităţilor locale  

5 
Social și minorităţi  
Siculeni 28.01.2016  
10 persoane 

Analiză și idei de proiecte pentru incluziunea socială a 
minorităţii rome, asigurarea creșterii nivelului de trai prin 
locuri de muncă și acces la servicii sociale speciale. 

 
6. La întâlniri și la grupurile de lucru s-au formulat 34 de propuneri generale  privind 

elaborarea strategiei și 132 idei de proiecte. Problemele identificate au fost trecute în analiza 
SWOT și s-a finalizat diagnosticul  teritoriului. Propunerile și toate ideile de proiecte au fost 
imprimate și s-a realizat un panou de prezentare, care a fost expus la întâlnirea Adunării 
Generale din data de 4 martie 2016, unde reprezentanţii parteneriatelor au avut posibilitatea de 
a consulta și de a formula păreri și de a face propuneri referitoare la alocarea financiară pentru 
măsurile stabilite. După o ultimă consultare cu specialiștii care au elaborat strategii locale pentru 
UAT-uri din aria LEADER în data de 16 martie 2016, în data de 31 martie 2016 Adunarea Generală 
a aprobat Strategia. 

  


