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1.Acțiuni de animare, întâlnirile cu partenerii. 

În fiecare UAT a avut loc o activitate de animare și în 6 UAT reprezentative s-au mai 

organizat grupuri de lucru și acțiuni de consultare, care au dus la participarea activă a 

comunității la procesul de dezvoltare a SDL. 

În săptămâna 1 a fost realizată o întâlnire de animare în comuna Măgura Ilvei unde au 

participat 20 de persoane. 

În săptămâna 2 a fost realizată activitatea de animare în comuna Ilva Mică unde au 

participat 20 de persoane. În aceeași săptămână a avut loc grupul de lucru din comuna 

Măgura Ilvei unde au participat 15 actori locali din domenii variate de activitate, pentru a se 

identifica nevoile specifice fiecărui sector socioeconomic. 

În săptămâna 3 a fost realizată activitatea de animare din comuna Poiana Ilvei, unde 

au participat 20 de persoane, din sectoare diferite. În cadrul acestei săptămâni s-a mai 

organizat și grupul de lucru din comuna Ilva Mare unde au participat 21 de persoane, ocazie 

cu care s-au colectat date și s-au stabilit nevoile concrete ale teritoriului. 

În săptămâna 4 a fost realizată activitatea de animare în comuna Maieru unde au 

participat 21 de persoane. S-a încercat o departajare a sectoarelor, astfel încât concluziile 

întâlnirii să fie cât mai specifice. 

În săptămâna 5 a avut loc activitatea de animare din comuna Șanț unde au participat 

20 de persoane. Și aici întâlnirea a fost cu subiect diversificat, actorii locali fiind informați cu 

privire la viitoarea activitate a GAL.  

În săptămâna 6 a avut loc întâlnirea de animare din comuna Ilva Mare unde au 

participat 38 de persoane. Datorită numărului mare de participanți, întâlnirea s-a prelungit 

pe toată durata zilei, fiind organizată o programare pe ore pentru fiecare sector de 

activitate, astfel încât fiecare să beneficieze de atenția necesară pentru a identifica în mod 

corespunzător nevoile de dezvoltare din teritoriu. 

În săptămâna 6 a avut loc întâlnirea grupului de lucru de la Ilva Mică unde au 

participat 16 persoane. În cadrul aceste întâlniri au participat, asemenea întâlnirilor 

anterioare, actori locali din domenii de activitate variate, cărora le-a fost prezentată SDL, în 

forma sa până în acel moment. 

În săptămâna 7 a avut loc întâlnirea de animare din orașul Sîngeorz Băi unde au 

participat 20 de persoane. La fel ca în celelalte comune, și în Sîngeorz Băi s-au organizat 

întâlniri pe sectoare, durata lor întinzându-se pe câteva ore. În aceeași săptămână a avut loc 

grupul de lucru din comuna Rodna cu 29 de participanți, care a avut ca rezultat definirea 

nevoilor și a oportunităților de dezvoltare prin implicarea activă a populației din teritoriu în 

dezvoltarea locală. 

Tot în săptămâna 7 a avut loc întâlnirea de animare din comuna Rodna, cu 

participarea a 4 persoane, și întâlnirea de animare de la Lunca Ilvei, unde au participat 8 

persoane. În aceeași săptămână s-a organizat și întâlnirea de animare de la Leșu, unde au 

participat 8 persoane.  

În săptămâna 10 a avut loc întâlnirea pentru grupul de lucru în comuna Șanț. În 

cadrul acestei întâlniri au participat de 21 persoane, iar întâlnirea a avut ca rezultat definirea 

nevoilor și oportunităților de dezvoltare prin implicarea activă a populației din teritoriu în 

dezvoltarea zonei. 
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În săptămâna 11 a avut loc întâlnirea pentru grupul de lucru în comuna Leșu unde au 

participat 17 de persoane. Pe lângă discuții care au avut ca scop implicarea activă a 

populației în dezvoltarea locală, participanților le-a fost prezentată SDL, în forma sa de la 

momentul întâlnirii. 

2.Activități de consultare: 

În săptămâna 1 au avut loc acțiuni de consultare în comuna Șanț, unde au participat 

30 de persoane. Față de primele întâlniri numărul de participanți a fost mai ridicat, un semn 

că actorii locali din teritoriu devin mai conștienți de rolul activ pe care îl pot juca în 

dezvoltarea locală. 

În săptămâna 2 au loc activități de consultare în comuna Leșu, cu 21 de participanți. 

Activitatea s-a întins la câteva ore, având în vedere numărul mare de participanți. 

În cadrul aceleiași săptămâni au mai avut loc întâlnirile de consultare de la Ilva Mică, 

unde au participat 6 persoane și de la Poiana Ilvei, unde au participat doar 5 persoane.  

În săptămâna 3 au avut loc întâlnirile de consultare în comuna Măgura Ilvei unde au 

participat 5 persoane. Rezultatul acestei întâlniri a fost ajungerea conturarea măsurilor 

necesare pentru o dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

În cadrul aceleiași săptămâni a avut loc și întâlnirea de consultare de la Ilva Mare unde 

au participat 4 persoane. Scopul și rezultatul acestei întâlniri a fost asemenea celor 

anterioare. 

În aceeași săptămână a avut loc și întâlnirea de consultare de la Maieru. Aici 

participanții au fost mai numeroși (20 de persoane). Întâlnirea având același scop și rezultat.  

În săptămâna 4 a avut loc întâlnirea de consultare din orașul Sîngeorz Băi. Au 

participat 5 persoane. În cadrul aceleiași săptămâni a fost consultată și o parte din populația 

comunei Lunca Ilvei. Cu ocazia acestei convocări au participat 5 persoane. 

În cadrul aceleiași săptămâni au avut loc întâlnirile de consultare din comuna Rodna 

unde au participat un număr de 20 de persoane. 

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. 


