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INTRODUCERE 

Încă de la înființarea sa, în anul 1994, Fundația 

Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) și asumat 

misiunea de a sprijini procesele de democratizare a 

administraţiei publice şi de dezvoltare a societăţii 

civile, precum şi de a promova o  nouă cultură privind 

managementul schimbării şi al rezolvării conflictelor, 

în România şi în Europa Centrală, de Est şi de Sud-

Est. 

În această perioadă, de peste 25 de ani, membri ai 

FPDL au condus programe naţionale şi internaţionale 

în mai multe domenii: management general şi 

leadership, participarea cetăţenilor la dezvoltarea 

comunităţii, dezvoltarea economică şi planificarea 

urbană, planificarea strategică / participativă și 

elaborarea de strategii de dezvoltare pentru instituții, 

organizații și comunități, elaborarea de politici publice 

guvernamentale și locale, scrierea și managementul 

proiectelor, evaluarea şi dezvoltarea organizaţiilor, 

managementul finanţelor publice, managementul 

performant al serviciilor publice, mediere şi 

managementul conflictelor, managementul mediului, 

dezvoltare interculturală, educaţie pentru participare, 

educaţie pentru dezvoltare, organizare comunitară, 

anticorupție, formare a formatorilor, dezvoltarea 

materialelor de formare etc. și, de asemenea, 

acordarea de consultanță specializată în aceleași 

domeni. 

Expertiza acumulată în acești ani, în domeniul 

dezvoltării participative a comunităților și al impllcării 

responsabile a cetățenilor în acest demers, 

considerăm că poate fi valorificată de factorii 

interesați (administrație publică, instituții publice, 

sector neguvernamental, organizații comunitare, 

mediul de afaceri, cetățeni etc.) în dezvoltarea 

eficientă a propriilor comunități. 

Pentru a se obţine efecte multiplicatoare (în ţară și, 

cu precădere, în judeţul Gorj), privind semnificaţia 

implicării cetăţenilor în procesul decizional care 

vizează dezvoltarea propriilor comunităţi, am elaborat 

această broşură cu exemplificare activităţilor de 

mobilizare a cetăţenilor din comunele Bustuchin şi 

Hurezani, judeţul Gorj, ca un exemplu de bună 

practică.  

Această broșură am elaborat-o prin Proiectul 

„Implicarea Comunității – Acțiune Responsabilă 

(ICAR)”. 

Broşura cuprinde o descriere a Proiectului ICAR, a 

proceselor de participare a cetăţenilor (planificarea 

strategică, întrunirile publice, consultările cu cetăţenii 

etc.) şi a metodologiei abordate.  
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Totodată, se prezintă şi importanţa derulării unor 

astfel de actvităţi şi eforturi în comunitate prin 

parteneriate. 

S-a pus accentul pe semnificaţia  

 existenţei unor structuri funcţionale privind 

capacitatea membrilor acestora de a se implica 

activ în procese de dezvoltare comunitară, 

formularea şi monitorizarea de politici publice 

locale și managementul proiectelor de interes local 

 mecanismelor inter-instituţionale funcţionale 

(întâlniri de lucru periodice, dezbateri tematice 

etc.) pentru identificarea, elaborarea, 

implementarea, managementul şi monitorizarea 

politicilor publice de interes local şi a proiectelor 

prioritare de dezvoltare în acord cu documentele 

strategice, cu facilitarea contribuţiei membrilor 

comunităţii 

Totodată, am considerat necesar să promovom și să 

asigurăm și vizibilitatea Proiectului ICAR, a 

finanţatorului şi a organizaţiilor partenere (Primăria 

comunei Bustuchin, Primăria comunei Hurezani, 

Asociația Euro-House Bustuchin și Asociația 

Aurora Hurezani) în implementarea proiectului sub 

coordonarea experţilor consultanţi și formatori 

FPDL (Fundația Parteneri pentru Dezvoltare 

Locală), aplicanții principali și promotorii Proiectului 

ICAR. 

Proiectul ICAR a fost finanțat prin granturile SEE 

2009 – 2014, programul Fondul ONG în România, 

Componenta 1 – IMPLICARE, Subcomponenta 1.1 

– Participare la luarea deciziilor şi implicare 

comunitară.  

Proiectul ICAR s-a desfășurat în perioada 1 iulie 2014 

– 30 septembrie 2015, în comunele Bustuchin și 

Hurezani din județul Gorj.  

Problema pe care a abordat-o proiectul este 

implicarea redusă în viaţa comunităţii a cetăţenilor 

bustuchineni şi hurezeni, cauzată de insuficienta 

conştientizare privind rolul pe care aceştia îl pot avea, 

atât în dezvoltarea comunităţii cât şi personală, în 

domeniile social, economic, cultural şi administrativ 

ale comunelor în care locuiesc. 

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacităţii 

comunităţilor Bustuchin şi Hurezani, judeţul Gorj, de 

a-şi mobiliza cetăţenii, organizaţiile şi instituţiile în 

vederea construirii unui cadru coerent de acţiune 

privind alocarea judicioasă a resurselor locale pe 

bazele participării comunitare pentru dezvoltare 

locală.  

Activitățile principale au vizat, în principal, 

parcurgerea în cele două comune a unor procese 

complexe de participare cetăţenească prin utilizarea 

mecanismelor de consultare a cetăţenilor şi 

promovarea intereselor acestora în faţa autorităţilor 
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locale şi a unor procese participative de planificare 

strategică pentru dezvoltare locală.  

Totodată, prin proiect, s-au dezvoltat în comuna 

Hurezani și consolidat în comuna Bustuchin, structuri 

informale cu putere de influenţare a actului decizional 

al autorităţilor locale pe domeniile de dezvoltare 

locală, capabile de a iniţia şi propune poliitici publice 

de interes local, precum şi de a iniţia, planifica şi 

implementa proiecte de dezvoltare locală, care să 

asigure condiţiile ca dezvoltarea locală să se 

realizeze planificat, iar strategiile de dezvoltare locală 

să se implementeze prin intermediul proiectelor 

elaborate.  

Astfel, s-au instituit mecanisme funcţionale de întâniri 

de lucru, dialog şi de dezbatere între aceste structuri 

şi autorităţile locale, prin care problemele şi soluţiile 

cetăţenilor din comunele Bustuchin şi Hurezani ajung 

într-o modalitate structurată în procesul decizional al 

autorităţilor locale.  

Rezultatele proiectului au fundamentat elaborarea 

acestei broșuri, care ne dorin să ghideze și alte 

comune / orașe în fructificarea acestor experiențe 

benefice la nivelul întregii țări. 

În final, dorim să ne exprimăm aprecierile noastre 

generale adresate liderilor și reprezentanțiilor 

instituțiilor și organizațiilor comunitare, precum și ale 

mediului de afaceri și cetățenilor din comunele 

Bustuchin și Hurezani (peste 300 de cetățeni, 

participanți direct, în total), finanțatorilor (Granturile 

SEE 2009 – 2014 și Fondul ONG în România) și 

colegelor noastre, formatoare în cadrul unor activități, 

pentru implicarea responsabilă în derularea 

activităților și obținerea rezultatelor Proiectului ICAR. 

Totodată, credem că expertiza acumulată și 

valorificată în acest proiect va avea o contribuție la 

dezvoltarea participativă a cât mai multor comunități, 

iar beneficiile parteneriatului format pentru 

implementarea proiectului, reprezentate de 

consolidarea relaţiilor de colaborare dintre 

organizaţiile şi instituţiile celor două comunităţi şi de  

experienţa dobândită în acest proiect de către 

membrii comunităţii, vor putea fi fructificate în viitor, 

în cadrul altor programe pentru zonele din mediul 

rural sau pentru dezvoltarea locală. 

Daniela Plugaru și Doru Cristian Bularda 

Experți - Consultanți și Formatori, FPDL 
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ABORDAREA GENERALĂ A 

DEZVOLTĂRII LOCALE PARTICIPATIVE 

În unele comunități, în cele mai multe proiecte privind 

dezvoltarea locală, administrația publică locală 

consideră că, eventual cu specialiștii pe domenii, are 

toate soluțiile la îndemână, mai puțin resursele 

necesare implementării lor, problema fiind a 

cetățenilor.  

Dezvoltarea și participarea sunt impuse 

de la „vârf”.  

Această abordare o putem numi 

„abordarea de sus în jos”. 

În alte proiecte privind dezvoltarea locală, din ce în ce 

mai multe, societatea civilă, mai mult sau mai puțin 

organizată, consideră că, împreună eventual cu 

profesioniștii, are toate răspunsurile, problema fiind a 

administrației publice locale, lipsită de voință politică.  

Dezvoltarea și participarea sunt cerute 

de la „bază”.  

Această abordare o putem numi 

„abordarea de jos în sus”. 

În realitate, problemele comunității sunt ale tuturor 

membrilor acesteia, soluțiile trebuie să le aparțină 

tuturor, iar profesioniștii / specialiștii nu trebuie să 

devină o parte problemelor, ci să faciliteze rezolvarea 

acestora.  

Pe baza acestor considerente, am dezvoltat un model 

/ o schemă de „abordare orizontală cu dinamică 

circulară superioară în spirală”, cu participarea și 

implicarea împreună a tuturor factorilor interesați în 

dezvoltarea locală durabilă 

a comunității, rolul nostru 

de experți / consultanți 

fiind acela de formatori ai 

comunității și facilitatori ai 

procesului de dezvoltare 

locală.  

Se observă natura nelineară a acestei abordări.  

Prin descrierea procesului facilitat de dezvoltare 

locală participativă desfășurat pe faze, am generat 

imaginea unor proceduri ciclice.  

Fazele și pașii acestora se pot suprapune, pot 

converge sau desfășura în paralel sau, în alte 

situații, să concureze sau să interacționeze.  

Adesea este necesar să se revină la o fază sau la un 

pas al fazei deja parcurs și să fie nevoie de refacere, 

completare și îmbunătățire, iar alteori să existe 

oportunitatea să fie „sărită” faza sau pasul respectiv, 

atunci când nu mai sunt necesare respectivului 

proces facilitat de dezvoltare locală participativă.  
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În detaliu, pe faze, această abordare este prezentată 

desfășurat în figura de mai jos. 

 

Fiecare fază a procesului facilitat de dezvoltare locală 

participativă este bazată pe pași ce dezvoltă o serie 

de metode, tehnici și comportamente participative 

ce își propun creșterea conștientizării și dezvoltarea 

de strategii (atingerea consensului asupra priorităților 

de acțiune), dezvoltarea resurselor umane și întărirea 

capacității instituționale, dezvoltarea de instrumente 

de management și planificare și promovarea 

dialogului prin diseminare și schimb de informații. 

PARTICIPAREA ACTIVĂ  

Participarea este abordată mai degrabă ca un set de 

principii ce trebuie respectat decât o metodologie, o 

etică ce trebuie asumată mai mult decât un model. 

Participarea se referă la a învăța să respecți și să 

asculți opiniile, convingerile și cunoștințele tuturor 

celor implicați sau afectați, înseamnă transparență în 

privința intențiilor tuturor factorilor interesați de a 

interveni, înseamnă grija privind descentralizarea și 

delegarea, permițând administrarea mai multor 

resurse și asumarea mai mult a răspunderii, 

înseamnă împărtășirea cunoștințelor și experiențelor. 

În concluzie, participarea activă se referă la 

manifestarea deschiderii, la asumarea riscurilor și 

la a avea încredere. Asemenea schimbări atitudinale 

nu sunt comode pentru obișnuiții metodelor de 

instrucție formală și ai culturi ierarhice. 

În această fază accentul este pus pe mobilizarea 

comunității în ansamblu, care trebuie să devină 

capabilă să își analizeze propria realitate. Se depun 

eforturi separate și conjugate pentru implicarea activă 

a reprezentanților instituțiilor administrației locale – 

organizațiilor societății civile – sectorului economic și 

simplii cetățeni în dezvoltarea comunității.  
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Acest lucru presupune desfășurarea facilitată de 

întruniri publice, întâlniri de lucru, focus grupuri, 

ateliere de lucru, aplicarea de instrumente de 

cercetare și analiza a nevoilor etc.  

În cadrul desfășurării unui proces participativ de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală trebuie 

obținută și participarea copiilor din comunitate, prin 

organizarea unui concurs de lucrări artistice (desene 

și machete) cu tematica „Comunitatea mea, când voi 

fi mare”. Concursul provoacă inventivitatea și 

creativitatea elevilor, prin utilizarea instrumentelor 

artei plastice, pentru a-şi reprezenta propriile viziuni 

privind dezvoltarea economică, socială, culturală, 

civică a comunității în care trăiesc şi învaţă, atunci 

când ei vor deveni adulți.  

Pentru obținerea participărilor elevilor de liceu, se 

organizează un concurs privind proiectele de idei de 

afaceri ale tinerilor, elevi de liceu, în vederea 

implementării lor în comunitate. 

FORMAREA  

Procesele eficace de implicare în dezvoltarea 

comunității necesită comportamente ce trebuie 

învățate.  

Fiecare program de formare trebuie să se bazeze pe 

metode participative şi să includă: promovarea 

dialogului prin diseminare şi schimbul de informaţii, 

dezvoltarea conştientizării şi dezvoltarea de strategii 

(atingerea consensului asupra priorităţilor de 

acţiune), dezvoltarea resurselor umane şi întărirea 

capacităţii instituţionale, dezvoltarea de instrumente 

de management şi planificare. 

Este vorba de o abordare integrată a formării 

adulților în vederea dobândirii de cunoștințe și 

aptitudini, de îmbunătățire a atitudinii și a experienței, 

în vederea integrării în viața comunității a utilizării 

conceptelor de conducere democratică și bună 

guvernare, prin metode ce țin de dinamica grupului, 

învățarea prin experiență, cercetarea în domeniul 

acțiunii și teoria sistemelor (planificarea strategică).  

Astfel, programele de formare se bazează pe metode 

şi tehnici de formare specifice învăţării adulţilor –  
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dinamice, participative, fundamentate pe principiul 

învățării prin experimentare – și creează un mediu 

favorabil asimilării rapide de noi cunoștințe și 

aptitudini.  

Programele de formare sunt flexibile și adaptabile  

grupului țintă: reprezentanți ai administrației publice 

locale (conducere și personal de specialitate), ai 

instituțiilor publice, ai sectorului neguvernamental, ai 

sectorului de afaceri etc., separat, dar și în grupuri 

mixte, formate din reprezentanți ai tuturor sectoarelor 

de activitate din comunitate. Procesul de formare este 

interactiv şi participativ. 

Participanţii lucrează în grupuri, învâţând atât de la 

experții formatori, dar şi unul de la celălalt, ajungând 

să se cunoască reciproc şi să-şi îmbunătăţească 

relaţiile, exprimându-şi în mod liber opiniile şi 

învăţând să preţuiască dreptul la diferenţă.  

Tematicile și obiectivele de formare (noi cunoştinţe, 

noi abilităţi, noi atitudini, noi experiențe) au o evidentă 

aplicabilitate practică: performanţe îmbunătăţite în 

identificarea şi promovarea intereselor diverselor 

grupe de cetăţeni, pregătirea şi conducerea de 

întâlniri şi dezbateri, facilitarea de procese de luare a 

deciziilor, soluționare probleme și planificare 

participativă.  

Prezentările şi clarificările conceptelor alternează cu 

discuţii şi dezbateri privind însușirea și aplicabilitatea 

acestora în situaţiile reale cât şi cu exerciţii care 

urmăresc clarificarea acestora, dobândirea de 

abilităţi în utilizarea de noi abordări şi tehnici. 

Totodată, în procese similare de formare 

experiențiale se urmărește și formarea locală de 

facilitatori comunitari și de facilitatori locali de 

procese participative.  

Participanții experimentează rolul de facilitator în 

comunitate, utilizând tehnicile, instrumentele și 

metodele specifice, pentru a facilita ateliere de lucru 

în comunitate pentru elaborarea / evaluarea strategiei 

de dezvoltare locală și implementarea acesteia 

(scriere și management proiecte, elaborare politici 

publice etc.). 
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După încheierea programului de formare, participanții 

au ocazia să aplice noile cunoștințe și abilități în cadrul 

proceselor participative din propriile comunități. 

În concluzie, scopul pe termen lung al formării este 

ca participanţii să îşi asume răspunderea pentru ceea 

ce vor face în comunitate şi nu să se bizuie pe 

autoritatea manualelor elaborate de experții formatori 

sau pe diverse reguli rigide. 

Asumarea responsabilităților tuturor factorilor 

interesați în dezvoltarea comunității (oficiali aleși și 

numiți, instituții ale administrației publice locale, 

ONG-uri cetățenești, întreprinzători și agenți 

economici, cetățeni etc.) se fundamentează pe 

deschidere, asumarea riscurilor și încredere. 

Un pas important al responsabilizării este 

conștientizarea liderilor şi organizațiilor de la nivelul 

de bază al comunității asupra legăturii directe care 

există între abilitatea lor de a servi comunitatea şi 

formarea permanentă. 

La fel de importantă este recunoaşterea 

responsabilităţii pe care o au organizațiile 

neguvernamentale ale comunității şi autorităţile 

locale în a îi ajuta şi pe cetățeni să se formeze, să 

devină mai eficace în a-şi dezvolta comunitatea.  

Este momentul în care toți factorii vitali trebuie să 

conștientizeze oportunităţile şi responsabilităţile pe 

care le au în crearea comunităţii care învaţă.  

Un exemplu de succes în vederea sprijinirii eficacităţii 

şi asigurării eficienţei implementării, monitorizării şi 

evaluării acțiunilor comune și concrete de dezvoltare 

comunitară sunt structurile locale – CLIMES – create 

și împuternicite să aibă acest rol. 

Un astfel de Centru este format din reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, mediului de afaceri, domeniului 

socio-cultural, sectorului neguvernamental şi cetăţeni 

(respectiv, aleşi locali, funcţionari publici, directori de 

instituţii / organizaţii, preşedinte / membrii organizaţii, 

personal de conducere din societăţi comerciale, 
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agenţi economici, fermieri, lideri locali de opinie, tineri 

etc.), pentru a lua deciziile necesare în vederea 

implementării acțiunilor concrete de dezvoltare 

locală, în cadrul unor întâlniri de lucru în plen şi pe 

grupuri de lucru pe direcţiile de dezvoltare ale 

comunității. 

CLIMES are rolul de a asigura un proces 

participativ de implementare şi monitorizare a 

dezvoltării locale prin responsabilizarea și 

implicarea cetățenilor şi factorilor interesaţi în 

dezvoltarea locală.  

Monitorizarea şi implementarea este asigurată şi 

asumată în mod inclusiv şi participativ de societatea 

civilă, mediul privat şi autorităţile locale, pe mai multe 

paliere:   

 Grupurile de lucru CLIMES, care sunt organizate 

pe  direcțiile strategice de dezvoltare locală. 

În componenţa fiecărui grup de lucru CLIMES sunt 

membrii reprezentând autorităţile locale, instituţiile 

publice, mediul de afaceri, domeniul socio-cultural, 

sectorul neguvernamental şi cetăţenii, care își asumă 

un rol în dezvoltarea locală şi care pun la dispoziţie 

date şi informaţii relevante şi se implică activ și 

responsabil în iniţierea şi implementarea de proiecte 

pe direcţiile strategice de dezvoltare respective. 

Grupurile de lucru CLIMES vor interacţiona printr-un 

Secretariat, dar şi direct, cu iniţiatorii / beneficiarii 

politicilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare 

economică şi socială a comunității.  

Grupurile de lucru CLIMES sunt coordonate de un 

reprezentant (coordonatorul grupului de lucru pe 

direcţia strategică de dezvoltare respectivă) ales de 

către fiecare grup în parte, din cadrul membrii săi, pe 

o perioadă determinată.  

Coordonatorii grupurilor de lucru CLIMES fac parte 

din Comitetul de Coordonare CLIMES. 

Grupurile de lucru CLIMES se întâlnesc periodic în 

întâlniri de lucru şi ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea coordonatorului grupului de lucru.  

Întâlnirile de lucru sunt facilitate de către membrii 

Secretariatului CLIMES. 

 Comitetul de coordonare CLIMES, care 

reunește coordonatorii grupurilor de lucru CLIMES 

Comitetul de coordonare CLIMES are, în principal, 

rolul de coordonare a procesului participativ de 

implementare şi monitorizează eficacitatea şi 

calitatea implementării dezvoltării locale, 

reprezentând un forum pentru legăturile cu partenerii 

sociali şi cu Secretariatul GLIMS. 
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Responsabilităţile principale ale Comitetului de 

coordonare CLIMES sunt: 

 dezvoltarea şi promovarea parteneriatelor, 

inclusiv a parteneriatelor publice-private, 

intersectoriale, naţionale şi internaţionale 

 asigurarea legăturilor cu structurile asociative, cu 

agenţii economici, cu ONG-uri etc. 

 analizarea şi propunerea de modificări la 

planurile de implementare, în funcţie de 

necesităţile şi oportunităţile apărute la nivelul 

comunității  

 funcţionarea eficientă a grupurilor de lucru 

CLIMES pe direcţiile strategice de dezvoltare ale 

comunității 

 stabilirea procedurilor de lucru în cadrul 

grupurilor de lucru CLIMES (componenţă, 

modalităţi de lucru, periodicitatea întâlnirilor, 

documentele informaţionale elaborate etc.) 

 asigurarea comunicării şi a relaţionării interne, la 

nivelul grupurilor de lucru CLIMES, cât şi 

externe, cu Primăria şi Consiliul Local / 

Județean, cu Secretariatul CLIMES, cu 

beneficiarii din teritoriu (cetăţenii) şi alţi factori 

interesaţi locali, judeţeni, naţionali şi 

internaţionali. 

Comitetul de coordonare CLIMES se întâlneşte în 

întâlniri de lucru periodice, dar şi ori de câte ori este 

nevoie, la solicitarea oricărui membru al Comitetului 

de coordonare CLIMES. Întâlnirile de lucru sunt 

facilitate de către membrii Secretariatului CLIMES.  

La întâlnirile de lucru este invitat şi primarul / 

președintele consiliului județean, care va fi informat 

de progresele implementării. 

 Secretariatul CLIMES, alcătuit din membrii 

ONG și, după caz, funcționari publici 

Secretariatul CLIMES asigură facilitarea procesului 

de funcţionare a Comitetului de coordonare CLIMES 

şi a Grupurilor de lucru CLIMES.  

Secretariatul CLIMES mai are rolul de a colecta date 

şi informaţii, de a le organiza în diverse Baze de date 

şi de a pune la dispoziţie informaţiile necesare celor 

care intenţionează să iniţieze şi să implementeze 

proiecte de interes local.  

În concluzie, Secretariatul CLIMES 

 creează, organizează şi gestionează Baza de 

date CLIMES cu idei / iniţiative / propuneri de 

politici publice locale și de proiecte de 

dezvoltare, ale cetăţenilor şi altor factori 

interesanţi, cu modalităţi de implementare şi 

oportunităţi de parteneriat ori de finanţare ale 

proiectelor viitoare, inclusiv cu stadiul actual al 

politicilor publice de interes local și al proiectelor 

aflate în implementare  
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 creează, organizează şi gestionează Baza de 

date CLIMES cu exemple de bune practici şi de 

politici publice și proiecte de succes, naţionale şi 

europene 

 pune la dispoziţie, inclusiv din Baza de date 

CLIMES, informaţiile şi datele necesare factorilor 

interesaţi, inclusiv cetăţenilor, care intenţionează 

să iniţieze şi să implementeze proiecte 

 monitorizează eficacitatea şi calitatea dezvoltării 

locale, reprezentând un forum pentru legăturile 

cu partenerii sociali 

 identifică posibile parteneriate, inclusiv 

parteneriate public-privat, intersectoriale, 

naţionale şi internaţionale 

 asigură legăturile cu structurile cetăţenilor, dar şi 

cu agenţii economici, cu organizaţiile 

neguvernamentale etc. 

 asigură comunicarea şi relaţionarea internă, la 

nivelul grupurilor de lucru CLIMES 

 facilitează procesul de funcţionare a Comitetului 

de coordonare CLIMES 

 facilitează procesul de funcţionare (proceduri de 

lucru, componenţă, modalităţi de lucru, 

periodicitate întâlniri, documente informaţionale 

elaborate etc.) a grupurilor de lucru CLIMES pe 

direcţiile strategice de dezvoltare 

 mobilizează cetăţenii, organizaţiile şi instituţiile în 

vederea participării într-un cadru coerent de 

acţiune privind alocarea judicioasă a resurselor 

locale, a elaborării de politici de interes local și 

proiecte de dezvoltare, pe bazele participării 

comunitare 

Secretariatul CLIMES îşi desfăşoară activitatea 

permanentă după un program de lucru săptămânal, 

accesibil cetăţenilor şi factorilor interesaţi în 

dezvoltarea comunitară. 
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Evaluarea – ex-ante, ex-post etc. – a unei Strategii 

de Dezvoltare Locală (elaborare și implementare) se 

face în mod participativ, adesea cu sprijinul experților 

consultanți, după modelul următor: 

Metoda de evaluare este bazată pe o analiză 

multicriterială: relevanţă, coerenţă, eficacitate, 

utilitate, eficienţă, impact, sustenabilitate şi implicare. 

Procedurile, tehnicile și instrumentele de lucru 

indicate a se utiliza: analiză de documente, metoda 

Delphi, tehnica focus grup, interviuri individuale, 

chestionare, ateliere de lucru cu beneficiarii și factorii 

interesați.

Autoritățile locale, care doresc să gestioneze eficient 

schimbarea economică și socială, trebuie să 

recunoască importanța includerii tuturor 

beneficiarilor și factorilor interesați în procesul 

luării deciziilor care afectează calitatea vieții 

colectivității, fără deosebire de vârstă, avere, gen, 

rasă sau religie.  

Acest angajament trebuie deci să fie imprimat în 

inima culturii operative a administrației publice locale.  

În al doilea rând, această recunoaștere trebuie să 

implice și asumarea egală atât a conducerii cât și 

a implementării politicilor, programelor și proiectelor 

de dezvoltare, pentru tot spectrul structurilor locale, 

instituționale și comunitare.  

În mod real, aceasta se bazează pe încredere 

reciprocă, dialog deschis între toate grupurile de 

interes, și o gamă largă de strategii pentru a 

transforma idei bune și viziuni comune în acțiuni 

concrete. 

Planificarea participativă, prin contribuţia 

conştientă la fundamentarea capitalului social într-o 

comunitate, poate crea sau spori siguranţa pentru 

administrația publică locală că aceasta poate realiza 

o dezvoltare a comunității respective. 
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În ultimii 15 ani, de când ne-am implicat (pionerat în 

România) în inițierea și facilitarea de procese 

participative de planificare strategică și de dezvoltare 

comunitară, am acumulat o considerabilă experiență, 

atât la nivel național (comunal, intercomunal, 

orășesc, municipal și județean), cât și internațional. 

Abordarea se fundamentează pe valorile și 

principiile participării tuturor factorilor interesați, cu 

precădere a cetățenilor, bazându-se pe următorii 

piloni: formarea, responsabilizarea și implicarea 

activă a comunității în dezvoltarea locală. 

Specific acestei abordări este și sprijinirea creării și 

dezvoltării de structuri formale (structuri asociative 

etc.) și informale (grupuri de analiză și inițiativă, 

parteneriate locale, grupuri de lucru, monitorizare și 

implementare etc.) capabile să sprijine activ, să 

monitorizeze și să evalueze dezvoltarea comunității. 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este 

rezultatul unui proces de luare a deciziei prin care 

factorii interesaţi locali, reprezentanţi ai unei 

diversităţi de instituţii publice şi autorităţi locale, 

sector neguvernamental (ONG-uri), unităţi de 

învăţământ, unităţi medicale, unităţi de cult religios, 

unităţi economice – industrie, agricultură, comerţ, 

transport, servicii etc., s-au constituit într-o echipă de 

planificare şi au parcurs etapele logice ale unui 

proces de planificare strategică participativă, în 

cadrul unor serii de ateliere de lucru şi sesiuni în plen 

pe domenii şi direcţii de dezvoltare specifice, 

corespunzător activităţilor proprii. 

Etapele procesului de planificare strategică 

participativă parcurse în vederea elaborării Strategiei 

de Dezvoltare Locală (SDL) sunt următoarele: 

 

Metodologia utilizată în elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală respectă următoarele principii:  

 Principiul validităţii ştiinţifice – Procesul de 

elaborare a documentului „Strategia de Dezvoltare 

Economică Locală” trebuie să respecte cerinţele 

tehnice ale planificării strategice. 
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 Principiul coerenţei – Strategia de Dezvoltare 

Locală este elaborată în corelaţie cu 

documentele de planificare de rang superior 

(strategia judeţeană, strategia regională, Planul 

naţional de dezvoltare etc.) precum şi cu alte 

documente locale. 

 Principiul parteneriatului – Se urmărește să se 

realizeze dezvoltarea unor relaţii de colaborare 

între administraţia publică locală şi membrii 

comunităţii locale, element deosebit de important 

atât în etapa de elaborare a strategiei cât şi în cea 

de implementare a sa. 

 Principiul implicării comunităţii – Procesul de 

planificare strategică este un proces participativ şi 

deschis tuturor actorilor locali şi factorilor interesaţi 

din comunitate. 

 Principiile transparenţei şi obiectivităţii – 

Procesul de planificare strategică este un proces 

transparent şi reflectă interesele comunităţii ca 

întreg. 

 Principiul continuităţii – Documentul elaborat nu 

înseamnă finalizarea procesului strategic. Acest 

document este realizat cu intenţia de a rămâne 

deschis ideilor şi completărilor viitoare, avându-se 

în vedere adaptarea periodică a documentului în 

funcţie de modificările care se produc la nivelul 

comunităţii. 

Paşii parcurşi în procesul de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală conduc la adoptarea unui 

document final, ale cărui concept şi structură sunt 

reprezentate astfel: 

În vederea dezvoltării comunității, Strategia de 

dezvoltare locală (SDL) conține și politicile publice de 

interes local și proiectele de dezvoltare elaborate de 

echipele mixte (APL, instituții publice, organizații 

comunitare și neguvernamentale, agenți economici, 

întreprinzători, cetățeni), care s-au format în 

scrierea și managementul proiectelor și în 

elaborarea politicilor publice locale.  
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Aceste echipe își asumă și implementarea și / sau 

managementul, precum și monitorizarea realizării 

acestora. 

În vederea asigurării implementării politicilor 

publice, programelor şi proiectelor, a monitorizării 

stadiului de implementare şi de evaluare a Strategiei 

de Dezvoltare Locală se crează și o structură de 

management interorganizaţional, care să fie 

responsabilă de exercitarea aceste roluri. 

Pe parcursul procesului de elaborare, implementare, 

monitorizare și evaluare a strategiei se urmărește 

realizarea participării şi stimularea parteneriatelor 

prin următoarele instrumente: 

 Cooptarea tuturor celor interesaţi să participe activ 

la evenimentele şi activităţile organizate în vederea 

realizării strategiei 

 Consultarea actorilor locali pentru identificarea 

problemelor majore cu care se confruntă 

comunitatea şi identificarea percepţiilor privind 

şansele de dezvoltare 

 Implicarea directă în etapele întregului proces de 

luare a deciziilor a unui număr cât mai mare de 

persoane 

 Responsabilizarea beneficiarilor și a altor factori 

interesați în obținerea eficientă a rezultatelor 

preconizare, la standardele impuse sau a 

indicatorilor de succes stabiliți  

CONCLUZII PRIVIND IMPORTANȚA 

UTILIZĂRII ACESTEI ABORDĂRI  

Această abordare a dezvoltării locale participative, 

prezentată  în acest capitol, permite autorităţilor 

locale să deruleze în parteneriat cu organizaţiile 

comunităţii planificarea, finanţarea şi 

managementul dezvoltării comunităților.  

Totodată, prin această abordare se acţionează direct 

asupra organizaţiilor comunităţii şi a asociaţiilor 

acestora pentru formarea în ansamblu a comunității, 

în vederea sporirii capacităţii acesteia de participare 

activă, responsabilizare și implicare efectivă a 

cetăţenilor. Aceasta include abilităţi de management 

în organizarea comunității, identificarea problemelor 

şi stabilirea priorităţilor, mobilizarea resurselor, 

negocierea, rezolvarea conflictelor, întreţinerea 

lucrului în echipă, monitorizarea şi evaluarea 

rezultatelor. 

Această abordare certifică faptul că pentru 

dezvoltarea unei comunități se vor întreprinde 

lucrurile care trebuie și acestea se vor face cum 

trebuie, astfel încât aceasta să devină 

„COMUNITATEA LUCRURILOR BUNE 

ȘI BINE FĂCUTE” .  
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PROIECTUL ICAR –  DATE GENERALE 

Proiectul „IMPLICARE CIVICĂ – ACŢIUNE 

RESPONSABILĂ (ICAR)” a fost implementat de un 

parteneriat format din: 

 Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală 

(FPDL) – Promotor Proiect / Solicitant,  

 Asociaţia Euro-House Bustuchin, comuna 

Bustuchin, judeţul Gorj – Partener 1,  

 Primăria Comunei Bustuchin, judeţul Gorj – 

Partener 2,  

 Asociaţia Aurora Hurezani, comuna Hurezani, 

judeţul Gorj – Partener 3,  

 Primăria Comunei Hurezani, judeţul Gorj – 

Partener 4 . 

PROBLEMA ABORDATĂ DE PROIECT: 

Implicarea redusă în viaţa comunităţii a cetăţenilor 

bustuchineni şi hurezeni, cauzată de insuficienta 

conştientizare privind rolul pe care aceştia îl pot avea, 

atât în dezvoltarea comunităţii cât şi personală, în 

domeniile social, economic, cultural şi administrativ 

ale comunelor în care locuiesc. 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Dezvoltarea capacităţii comunităţilor Bustuchin şi 

Hurezani, judeţul Gorj, de a-şi mobiliza cetăţenii, 

organizaţiile şi instituţiile în vederea construirii unui 

cadru coerent de acţiune privind alocarea judicioasă 

a resurselor locale pe bazele participării comunitare 

pentru dezvoltare locală.    

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. Consolidarea capacităţii structurii locale de 

organizare comunitară – Grupul Local pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Bustuchin (GLIMS Bustuchin), 

formate din 20 de membri ai comunităţii, de a se 

implica activ în managementul proiectelor de 

dezvoltare locală a comunei Bustuchin, elaborate 

pe baza priorităţilor locale de dezvoltare 

identificate în strategia revizuită de dezvoltare 

locală 2013 – 2016, şi în formularea şi 

monitorizarea politicilor specifice dezvoltării locale, 

în termen de 8 luni. 

2. Crearea capacităţii structurii locale de organizare 

comunitară Hurezani (Grupul Local de Implicare 

Activă – GLIA Hurezani, ulterior GLIMS Hurezani), 

formată din 15 membri ai comunităţii, în formularea 

şi monitorizarea politicilor specifice dezvoltării 

locale şi în elaborarea proiectelor de interes local, 

mobilizând şi implicând membrii comunităţii locale, 

în termen de 8 luni. 

3. Dezvoltarea capacităţii celor 4 echipe de lucru din 

cadrul GLIMS Bustuchin, 20 de persoane, şi 

GLIMS Hurezani, 15 persoane, de a utiliza 
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instrumentele participării cetăţenilor în iniţierea şi 

elaborarea proiectelor şi politicilor publice de 

interes local pentru dezvoltarea propriile 

comunităţi, în termen de 6 luni.  

4. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a 

organizaţiilor comunitare din Bustuchin şi 

Hurezani, respectiv Euro-House şi APLOMB 

(Bustuchin) şi Aurora Hurezani, în vederea 

consolidării funcţionalităţii structurilor acestora, 

pentru a juca un rol activ în mobilizarea şi 

implicarea cetăţenilor din cele două comune în 

procesele decizionale de la nivel local, care să 

sprijine factorii interesaţi locali în derularea de 

proiecte coerente cu nevoile comunităţilor de 

dezvoltare economică şi socială, în termen de 4 

luni.  

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI:  

 Membrii Grupului Local pentru Implementarea şi 

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Bustuchin (GLIMS Bustuchin): cetăţeni 

reprezentativi – lideri locali, tineri, fermieri, membrii 

APLOMB, agenţi economici (fermieri, întreprizatori 

etc.), persoane din grupuri vulnerabile şi 

reprezentanţi ai autorităţilor locale (primărie, 

consiliu local, unităţi de învăţământ etc.). – 20 de  

persoane  

 Reprezentanţi ai comunităţii Bustuchin – lideri 

locali, tineri, fermieri, membrii APLOMB, agenţi 

economici (fermieri, întreprizatori etc.), 

reprezentanţi ai autorităţilor locale (primărie, 

consiliu local, unităţi de învăţământ etc.) care vor fi 

atraşi în grupurile de lucru – 8 persoane 

 Membrii Grupului Local de Implicare Activă (GLIA): 

reprezentanţi ai autorităţilor locale (primărie, 

consiliu local, unităţi de învăţământ etc.) – 5 

persoane, lideri locali (cetăţeni reprezentativi, 

tineri, persoane din grupuri vulnerabile etc.) – 4 

persoane, membrii asociaţiei Aurora Hurezani – 3 

persoane, agenţi economici (fermieri, întreprizatori 

etc) – 3 persoane. Persoanele alese vor avea 

funcţii de conducere (primar / viceprimar, directori, 

preşedinţi etc.) sau de reprezentare a grupurilor din 

comunitate, pentru a participa şi a avea o 

contribuţie viabilă în elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Hurezani, în 

identificarea nevoilor locale actuale şi dezvoltarea 

şi implementarea programelor şi proiectelor, şi în 

formarea structurii mixte (administraţie locală, 

mediu de afaceri, domeniul socio-cultural, sectorul 

neguvernamental şi cetăţeni) de implementare şi 

monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

Hurezani – 15 persoane 
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ACT IV ITĂ Ţ ILE  PR OIEC T ULUI  ICAR  
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CONTEXTUL INIȚIAL AL  

DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI
1

 

Localitatea Bustuchin este o comună din regiunea 

Sud-Vest Oltenia, 

situată în partea de 

vest a judeţului Gorj 

pe cursul râului 

Amaradia, având ca 

vecini: la vest 

comuna Berleşti şi 

Alunu, la nord 

comuna Roşia de 

Amaradia, la sud 

comuna Logreşti şi 

la est judeţul 

Vâlcea.  

În componenţa 

comunei se află 

următoarele sate: Bustuchin – reşedinţa comunei, 

Cionţi, Motorgi, Nămete, Poieniţa, Poiana Seciuri, 

Pojaru, Valea Pojarului.  

Cel mai apropiat oraş: Târgu Cărbuneşti. Modalităţile 

de acces sunt: DN 67, DC 675C - DJ 675 A. 

Localitatea Bustuchin este atestată documentar din 

                                                           
1 Situația descrisă în acest capitol este cea de la data scrierii 

Proiectului, înainte de luna iunie 2014 

anul 1516, Biserica Bătrână din satul Pojaru datând 

din anul 1521, iar Biserica din Valea-Pojarului din 

anul 1725. 

Comuna Bustuchin se numără printre localităţile cu 

resurse naturale reprezentate de zăcăminte de ţiţei, 

gaze naturale şi lignit, fapt ce a determinat şi o 

anumită activitate economică de tip industrial. 

Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale se 

menţine prin numeroase sonde amplasate pe 

teritoriul comunei (Petrom), iar exploatarea lignitului 

în cariera Bustuchin este coordonată de exploatarea 

minieră Berbeşti.  

Activităţi econimice se mai desfăşoară şi în domeniul 

de prestări servicii, dar marea parte a forţei de muncă 

este disponibilă şi poate fi angrenată în proiecte 

economice în zonă. Pădurea reprezintă o importanţă 

economică şi o valoare de suport a dezvoltării 

localităţii şi protecţie a calităţii mediului.  

Agricultura este, însă, principalul element de 

dezvoltare economică a comunei.  

Ca tip de activitate, în agricultură se întâlneşte, 

îndeosebi, activitatea agricolă primară reprezentată 

de producţia vegetală şi animală şi în foarte mică 

măsură activitatea agricolă secundară (care cuprinde 
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prelucrarea simplă a producţiei pomi-viticole din 

comună).  

Producţia vegetală apreciată prin structura 

principalelor culturi agricole şi a nivelelor de producţii 

medii la hectar plasează comuna printre cele cu 

realizări la media pe judeţ la grâu, fructe, porumb şi 

cartofi. Sectorul zootehnic este în totalitate privat şi 

este o componentă de bază a activităţii agricole, însă 

calitatea raselor de animale trebuie serios 

îmbunătăţită. În comună nu există nicio formă de 

asociere a celor cu activităţi în domeniul agricol sau 

în alte domenii de dezvoltare economică şi se simte 

nevoia sprijinirii creării de structuri asociative. 

Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2009 populaţia 

stabilă a comunei Bustuchin era reprezentată de un 

număr de 3533 persoane, aprox. 45 % fiind populaţie 

de sex masculin, iar 22,13 % fiind sub 18 ani. 

Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 51,3 

locuitori/km2.  

Populaţia activă este de aprox. 35% (70% în petrol, 

20% în agricultură, 8% în minerit, 2% bugetari), 

populaţia vârstnică (pensionari) reprezintă aprox. 

17%, iar procentajul persoanelor plecate la muncă în 

străinătate este de aprox. 4%.  

Grupul Şcolar Industrial din comuna Bustuchin este 

un liceu cu profil tehnologic din judeţul Gorj, care are 

în coordonare un număr de 7 grădiniţe, 6 şcoli 

primare, 2 şcoli gimnaziale şi un liceu (liceu zi, scoala 

profesionala şi seral), amplasat în centrul civic al 

comunei.  

Comuna Bustuchin se mândreşte cu tradiţiile 

strămoşeşti (folclorul bogat, portul şi arta tradiţională, 

căminele culturale ale comunei, festivalul folcloric, 

acţiuni cultural sportive), dar păstrarea și promovarea 

acestora este din ce ce mai dificilă, existând riscul ca 

în foarte scurt timp acest patrimoniu să se piardă. 

Totodată, talentul și inteligența nativă a locuitorilor 

comunei Bustuchin sunt premize pentru 

îmbunătăţirea stării economice, sociale şi de mediu a 

comunei, prin valorificarea meșteșugurilor 

tradiționale datorită stimulării efortului colectiv al 

cetăţenilor, cu precădere al tinerilor, conjugat cu 

acela al instituţiilor administraţiei publice locale, al 

societăţilor mediului de afaceri şi al organizaţiilor 

socio-culturale şi al societăţii civile, considerând că 

trebuie totodată sporite eforturile în vederea atingerii 

obiectivelor viabile ale comunităţii şi în creşterea 

nivelului de bunăstare al tuturor cetăţenilor din 

comuna Bustuchin.  

Conform Analizei de nevoi și din Analiza SWOT, care 

au stat la baza revizuirii în perioada septembrie – 

decembrie 2012 a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Bustuchin 2013 – 2016, a fost identificat, ca 
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punct slab, promovarea redusa a obiceiurilor si 

mestesugurilor locale. 

Localitatea Hurezani este o comună din judeţul Gorj,  

regiunea Sud-Vest Oltenia, România. În componenţa 

comunei se află satele Hurezani, reşedinţa comunei, 

Busuioci, Pegeni, Plopu şi Totea de Hurezani. 

În componenţa comunei Hurezani intră următoarele 

sate: Hurezani, Pegeni, Plopu, Totea de Hurezani şi 

Busuioci.  

Comuna Hurezani este situată în partea de sud-est a 

judeţului Gorj, pe cursul mijlociu al râului Amaradia, 

la 50 km de Municipiul Târgu Jiu, la 25 km de oraşul 

Tîrgu Cărbuneşti, la 10 km de comuna Stoina şi 57 

km de Municipiul Craiova.  

Comuna se învecinează la nord cu localităţile Licurici, 

Berleşti şi Logreşti, limitele naturale fiind: V. Gruiului, 

V. Bisericii, D. Măgurii, V. Hotarului; la sud cu 

localitatea Căpreni, cu limitele naturale Cioaca Popii 

(în D. Artanu), Izvoarele Golumbenilor peste 

Amaradia, Buda, D. Lazului, V. Lazului; la est este  

comuna Stejari, cu limitele naturale D. de Mijloc, D. 

Busuioci, V. Orga şi Orguţa; la vest cu localitatea 

Vladimir, cu limitele Sacota, Culmea D. Bujoranu. 

Între aceste limite, suprafaţa comunei Hurezani este 

de 3839 ha, din care terenul agricol este de 1956 ha, 

iar terenul neagricol de 1883 ha. 

Evoluţia demografică din comuna Hurezani a 

cunoscut, în ultimul timp, o dinamică diferită, datorată 

atât tendinţelor societăţii de modernizare cât şi 

datorită impactului noilor factori economici, sociali şi 

politici.  

Analiza structurii populaţiei rurale pe grupe de vârstă, 

în perioada 2005 – 2014 relevă următoarele tendinţe: 

- populaţia cu vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani a scăzut 

cu aproximativ 3%; 

- populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 - 64 ani a 

rămas relativ constantă pe parcursul perioadei de 

referinţă; 
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- populaţia cu vârstă de 65 de ani şi peste a 

înregistrat o creştere de 1,3% pe parcursul 

perioadei de raportare, reflectând procesul de 

„îmbătrânire a populaţiei”. 

Scăderea numărului locuitorilor în localiatea Hurezani 

este o consecinţă a migraţiei acesteia, în special a 

tinerilor apţi de muncă, spre mediul urban, în 

căutarea unor locuri de muncă mai bune şi a unui 

mod de viaţă mai atractiv. 

Migraţia externă prezintă o importanţă deosebită şi 

pentru comuna Hurezani datorită resurselor 

financiare aduse de către emigranţi. 

În localitatea Hurezani sunt 76 de tineri cu vârsta 

cuprinsă între 15-19 ani. Dintre aceștia, 50% provin 

din familii cu o situație materială precară, cu un număr 

mare de membri, din familii dezorganizate, care 

trăiesc doar din ajutorul social primit de la primărie. 

Din cauza condițiilor materiale precare, un număr de 

5-6 elevi abandonează anual studiile liceale și 

superioare, cu toate că unii dintre aceștia au rezultate 

bune la învățătura și doresc continuarea studiilor. 

Liceele și facultățile sunt la distanțe mari de comuna 

Hurezani, cel mai aproape liceu se află la 25 km, iar 

tinerii sunt nevoiți să locuiască în cămine, cu chirie 

sau să facă naveta. 

Statul oferă elevilor de liceu un sprijin prin programul 

„Bani de liceu” și burse, insuficient pentru 

achiziționarea rechizitelor, îmbrăcămintei etc. 

Este important ca tinerii cu rezultate bune la 

învățătură să fie sustinuți material de comunitate 

pentru finalizarea studiilor liceale sau superioare. 

Comunele Bustuchin și Hurezani au multe în 

comun, care le pot face să fie abordate împreună. 

Cel mai apropiat oraş de ambele localităţi este Târgu 

Cărbuneşti, modalităţile de acces fiind de la 

Bustuchin pe DN 67 – DC 675C – DJ 675 A, iar de la 

Hurezani, pe DJ 662 – DN 67 B – DJ 675. 

Comunele Bustuchin şi Hurezani se numără printre 

localităţile cu resurse naturale reprezentate de 

zăcăminte de ţiţei, gaze naturale, precum şi lignit 

exploatat în cariera Bustuchin, coordonată de 

exploatarea minieră Berbeşti, fapt ce a determinat şi 

o anumită activitate economică de tip industrial. 

Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale se 

menţine prin numeroase sonde amplasate pe 

teritoriul comunei Bustuchin, iar în Hurezani există o 

staţie de compresoare la Bulbuceni, o staţie de 

măsurare a gazelor şi 11,5 km de conductă 

operaţionale, prin proiectele operatorului 

OMV/Petrom. 
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În ambele localităţi, activităţile economice se mai 

desfăşoară şi în domeniul de prestări servicii, dar 

marea parte a forţei de muncă este disponibilă şi 

poate fi angrenată în proiecte economice în zonă. 

Pădurile reprezintă o importanţă economică şi o 

valoare de suport a dezvoltării localităţilor şi protecţie 

a calităţii mediului. 

Atât pentru comuna Bustuchin, cât şi pentru comuna 

Hurezani, agricultura este, însă, principalul element 

de dezvoltare economică. Ca tip de activitate, în 

agricultură se întâlneşte, îndeosebi, activitatea 

agricolă primară reprezentată de producţia vegetală 

şi animală şi în foarte mică măsură activitatea 

agricolă secundară (care cuprinde prelucrarea simplă 

a producţiei pomi-viticole din comună). Sectorul 

zootehnic este în totalitate privat şi este o 

componentă de bază a activităţii agricole, însă 

calitatea raselor de animale trebuie serios 

îmbunătăţită.  

În ambele comune nu există nicio formă de 

asociere a celor cu activităţi în domeniul agricol sau 

în alte domenii de dezvoltare economică şi se simte 

nevoia sprijinirii creării de structuri asociative. 

În comuna Bustuchin aproximativ 45 % fiind populaţie 

de sex masculin, iar 22,13 % fiind sub 18 ani. 

Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 51,3 

locuitori/km2.  

Deşi este o localitate din mediul rural şi ar fi de 

aşteptat ca populaţia să fie îmbătrânită, din cei 

aproape 3600 de locuitori ai comunei Bustuchin, 

peste 50% au vârsta sub 30 de ani, numărul 

persoanelor de gen feminin fiind mai mare decât al 

celor de gen masculin. 

Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2009 populaţia 

stabilă a comunei Hurezani constituia 1721 persoane, 

49,97 % bărbaţi şi 50,03 % femei, iar 20,74% din 

populaţie fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în 

limitele comunei este de 38,6 locuitori/km2. 

În ambele localităţi, marea parte a forţei de muncă, 

îndeosebi tinerii, este disponibilă şi poate fi angrenată 

în proiecte economice în zonă în diverse domenii, 

printre care exploatarea raţională şi prelucrarea 

lemnului ar putea avea o importanţă economică şi o 

valoare de suport a dezvoltării localităţilor şi de 

protecţie a calităţii mediului. 

Şomajul, la fel ca în majoritatea zonelor ruarale, este 

o problemă mai ales pentru tineri, fiind estimat un 

procent de 6 % şomeri la nivelul localităţii Bustuchin 

şi de aproximativ 12% la nivelul localităţii Hurezani 

(cel mai mare procent din judeţul Gorj), însă numărul 

persoanelor fără un loc de muncă sau care lucrează 

la negru este mult mai mare.  

Un alt aspect critic este faptul că există un număr 

mare de persoane care lucrează sezonier în 
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agricultură sau în alte ramuri, în afara ţării (Spania, 

Italia, Germania). 

Sectorul neguvernamental este destul de slab 

reprezentat la nivelul celor două localităţi. O situaţie 

mai bună este în Bustuchin unde activează 6 

organizaţii neguvernamentale, dintre ele 

remarcându-se Asociaţia Euro-House Bustuchin, 

care de la înfiinţarea sa îşi propune prin acţiunile 

întreprinse să dezvolte spiritul de iniţiativă şi de 

voluntariat în rândul tinerilor, conştientizarea 

acestora de necesitatea perpetuării tradiţiilor şi 

obiceiurilor poporului român, în special ale acelora 

din zonă, de necesitatea conservării mediului, de 

dezvoltarea unui spirit sănătos în formarea cetăţeniei 

europene active.  

Membrii activi ai organizaţiei Euro-House  Bustuchin 

sunt conştienţi de faptul că experienţa pozitivă 

căpătată din desfăşurarea proiectelor şi activităţilor 

destinate tinerilor trebuie valorificată în favoarea 

întregii comunităţi, prin mobilizarea actorilor locali 

(cetăţeni, instituţii, organizaţii, societăţi comerciale, 

grupuri informale) de a deveni factori activi în 

dezvoltarea organizaţională şi comunitară.  

Foarte de curând, la începutul anului 2013, a fost 

înfiinţată Asociaţia pentru Parteneriat Local, 

Organizarea şi Mobilizarea comunităţii Bustuchin – 

APLOMB, în cadrul proiectului „Comuna Bustuchin – 

Responsabilitate, Spirit Civic şi Implicare Activă” 

implementat Asociaţia Euro-House Bustuchin în 

parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare 

Locală (FPDL), prin programul Fondul pentru Inovare 

Civică, derulat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile (FDSC) cu sprijinul financiar al 

Petrom SA şi al Trust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe,  dar prin contribuţia financiară a 

membrilor asociaţiei.  

Această organizaţie s-a înfiinţat din nevoia ca 

Strategia de Dezvoltare a comunei Bustuchin, 

revizuită în mod participativ în cadrul proiectului mai 

sus menţionat, să poată deveni realistă prin 

operaţionalizarea structurii de implementare şi 

monitorizare a strategie, respectiv a Grupului Local 

de Implementare şi Monitorizare a Strategiei de 

Dezvoltare a comunei Bustuchin (GLIMS 

Bustuchin). Fiind la început, acestă organizaţie se 

confruntă cu probleme legate de capacitatea de a-şi 

corela activităţile cu cele ale GLIMS Bustuchin, 

precum şi de lipsa capacităţii de formulare a unor 

proiecte care să-i asigure sustenabilitatea.  

În comuna Hurezani activează asociaţia „Aurora 

Hurezani”, înfiinţată prin iniţiativa cadrelor didactice şi 

părinţilor elevilor Şcolii Generale Hurezani, derulând 

proiecte extracuriculare de interes pentru elevii din 
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comună, îndeosebi prin Programul Tineret în Acţiune 

al Comisiei Europene. 

Aceste organizaţii ale societăţii civile sunte interesate 

să sprijine, să dezvolte, să organizeze iniţiative civice 

ale cetăţenilor din Bustuchin şi Hurezani, ca răspuns 

la situația și nevoile reale şi concrete ale acestora, în 

vederea conştientizării rolului lor în comunitate. 

De menţionat sprijinul şi implicarea autorităţilor 

locale reprezentate de Primăriei comunei 

Bustuchin şi Primăriei comunei Hurezani în 

fiecare iniţiativă a tinerilor şi a şcolii, fie cu caracter 

cultural, de mediu sau sportiv. De exemplu, în 

comuna Bustuchin, printr-un proiect integrat 

implementat de Primărie au fost achiziţionate dotări 

pentru grupul de cântece şi dansuri populare „Brâul 

de la Poiana” (costume populare, instrumente etc.). 

În comuna Bustuchin, în anul 2012, prin proiectul 

„Comuna Bustuchin – Responsabilitate, Spirit Civic şi 

Implicare Activă”, autorităţile locale au sprijinit 

elaborarea / revizuirea în cadrul unui proces de 

planificare strategică participativă a Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei Bustuchin. În cadrul 

acestui proces au fost formaţi 6 facilitatori 

comunitari, membri ai Asociaţiei Euro-House 

Bustuchin, care au avut un rol activ în culegerea de 

date privind analiza de nevoi şi mobilizarea membrilor 

comunităţii de a participa la întâlnirile de lucru pentru 

elaborarea Strategiei.  

Astfel, a fost elaborat un Raport de analiză de nevoi, 

cuprinzând problemele şi priorităţile de dezvoltarea 

ale comunei Bustuchin, împreună cu Analiza SWOT, 

care a stat la baza elaborării şi revizuirii Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Bustuchin pentru 2013 – 

2016. Acest lucru face ca să nu mai fie necesară 

elaborarea suplimentară a unui raport de diagnostic 

privind situaţia existentă în comuna Bustuchin. 

Totodată, a fost creată şi o structură cheie în 

comunitate, reprezentată de Grupul Local pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Comunei Bustuchin (GLIMS 

Bustuchin).  

Această structură informală, creată şi asumată în 

mod incluziv şi participativ de reprezentanţii societăţii 

civile, autorităţilor locale şi mediului privat, are nevoie 

acută de formare şi expertiză în desfăşurarea 

atribuţiilor şi îndeplinirea rolului de placă turnantă în 

agregarea eforturilor colective autorităţi locale – 

societate civilă – sector privat din comuna Bustuchin 

de a asigura implementarea programelor şi 

proiectelor prevăzute în Strategie şi actualizarea cu 

noi proiecte, în funcţie de oportunităţile apărute, 
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împreună cu o structură formală, 

rezultată din iniţiativa acestui 

grup, respectiv Asociaţia pentru 

Parteneriat Local, Organizarea 

şi Mobilizarea comunităţii 

Bustuchin (APLOMB).  

Comuna Hurezani nu deţine o strategie de dezvoltare 

locală elaborată participativ şi nici o structură de 

monitorizare a implementării care să implice 

grupurile comunităţii.  

Pentru relansarea economică a localităţilor comunei 

Hurezani se simte nevoia elaborării unei strategii 

de dezvoltare locală şi identificării de propuneri 

din partea comunităţii, odată cu analiza critică a 

situaţiei existente, îndeosebi privind implicarea 

comunităţii în evoluţia posibilă a comunei în 

perioada următoare, evoluţie bazată pe reabilitarea 

parteneriatului în agricultură şi în economia 

forestieră, dar şi de iniţierea unor activităţi de tip 

industrial prin intreprinderi mici şi mijlocii, sau a unor 

activităţi în domeniul agroturismului, ori prin 

dezvoltarea sistemelor asociative şi de organizare ale 

economiei sociale. 

Prin realizarea propunerilor respective se pot asigura, 

în acelaşi timp, noi locuri de muncă pe teritoriul 

comunei, luând în considerare faptul că forţa de 

muncă disponibilizată din activităţile petroliere are o 

calificare corespunzătoare. 

Actualmente nu există structuri şi mecanisme de 

mobilizare şi participare a comunităţii la 

dezvoltarea comunei Hurezani.  

Soluţionarea problemelor majore ale comunităţii 

locale, respectarea principiului transparenţei 

decizionale în administraţia publică, rezolvarea 

problemelor cetăţenilor, toate acestea trebuie să 

continue să fie direcţii de bază în desfăşurarea 

activităţii autorităţilor locale şi se simte nevoia 

eliminării / diminuării gradului redus de coeziune 

al membrilor comunităţii în vederea mobilizării 

resurselor locale pentru identificarea şi 

soluţionarea problemelor comunei Hurezani pe 

bazele priorităţilor locale şi a participării comunitare. 
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ABORDAREA SPECIFICĂ A PROIECTULUI 

„IMPLICAREA COMUNITĂȚII – ACȚIUNE 

RESPONSABILĂ (ICAR)”  

Din analiza comparată a celor două comune, a 

similitudinilor, dar și a diferențelor, Proiectulului ICAR 

și-a propus să realizeze o abordare specifică, în 

paralel, în care una dintre comunități, prin structurile 

organizaționale și experiența anterioară, să fie un 

model de bună practică pentru cealaltă, care la rândul 

ei să învețe și să se dezvolte pe baza unui exemplu 

de bune practici. 

Având la baza abordarea generală a dezvoltării 

locale participative, fundamentată și descrisă în 

capitolul anterior, și aplicând în mod creativ această 

abordare, prin Proiectul ICAR s-a realizat o 

construcție cu care s-a urmărit dezvoltarea a două 

comunități, care deși aflate în stadii și pe paliere 

diferite de dezvoltare și participare a comunității, 

lucrând împreună s-au sprijinit una pe alta, devenind 

comunități care învață și acționează împreună, în 

funcție de specificul fiecăreia. 

Prin activităţile sale, Proiectul ICAR şi-a propus să 

trateze participarea și implicarea redusă în viaţa 

comunităţii a cetăţenilor bustuchineni şi hurezeni, 

cauzată de insuficienta conştientizare privind rolul 

pe care aceştia îl pot avea, atât în dezvoltarea 

comunităţii cât şi personală, în domeniile social, 

economic, cultural şi administrativ ale comunelor în 

care locuiesc.  

Abordarea propusă a Proiectului ICAR a urmărit 

aspectele legate de gradul redus de mobilizare, 

responsabilizare, coeziune şi participare a cetăţenilor 

din comunele Bustuchin şi Hurezani, judeţul Gorj, 

privind elaborarea politicilor locale specifice, 
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adoptarea deciziilor publice la nivel comunitar și 

implementarea de politici publice, proiecte şi 

acțiuni concrete în domeniul dezvoltării 

comunităţilor în care trăiesc. 

  Rezultatele aşteptate ale proiectului au vizat:  

 parcurgerea de către Grupurile Locale pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală (GLIMS) Bustuchin şi Hurezani 

a unui proces complex de participare cetăţenească 

prin utilizarea mecanismelor de consultare a 

cetăţenilor şi promovarea intereselor acestora în 

faţa autorităţilor locale, şi prin procesul participativ 

de planificare strategică pentru dezvoltare locală. 

 Eficientizarea acţiunilor în comunitate a 

organizaţiilor neguvernamentale din cele două 

comune, respectiv Euro-House Bustuchin, 

APLOMB (Asociația pentru Parteneriat Local, 

Organizarea și Mobilizarea comunității Bustuchin) 

şi Aurora Hurezani, prin facilitatorii locali formaţi, 

care reprezintă resurse cheie în comunitate, şi 

relaţionarea cu echipele de lucru pentru 

coordonarea activităţilor structurilor GLIMS 

Bustuchin şi Hurezani. Astfel, la nivelul celor două 

comunităţi, să existe clar consolidate aceste 

structuri informale și cu putere de influenţare a 

actului decizional al autorităţilor locale pe 

domeniile de dezvoltare locală. 

 Capacitatea creată a membrilor GLIMS Bustuchin 

şi GLIMS Hurezani de a iniţia şi propune politici 

publice de interes local, precum şi de a iniţia, 

planifica şi implementa proiecte de dezvoltare 

locală asigură condiţiile ca dezvoltarea locală să se 

realizeze planificat, iar strategiile de dezvoltare 

locală se se implementeze prin intermediul 

proiectelor elaborate. 

 Instituirea unui mecanism funcţional de întâniri 

lucru, dialog şi dezbatere între GLIMS Bustuchin şi 

Hurezani şi autorităţile locale din Bustuchin şi 
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Hurezani, prin care problemele şi soluţiile 

cetăţenilor din comunele Bustuchin şi Hurezani 

ajung într-o modalitate structurată în procesul 

decizional al autorităţilor locale. 

 Diseminarea experienţei la nivelul judeţean şi 

naţional (prin intermediul Asociaţie Comunelor din 

România), prin distribuirea broşurii „ICAR”, astfel 

încât posibilitatea repetării unui astfel de proces în 

alte comunităţi să fie cât mai mare. 

Beneficiile parteneriatului format pentru 

implementarea proiectului sunt reprezentate de 

consolidarea relaţiile de colaborare dintre 

organizaţiile şi instituţiile celor două comunităţi şi de  

experienţa dobândită în acest proiect de către 

membrii comunităţii, care vor putea fi fructificate în 

viitor, în cadrul altor programe pentru zonele din 

mediul rural sau pentru dezvoltare locală. 

 

 

Programe de formare și lucru în tematici: 
comunicare, lucrul în echipă, luare decizii, întâlniri   
de lucru, soluţionare probleme, rezolvare conflicte, 
mobilizare comunitate, mobilizare factori interesaţi, 
dezvoltare strategii locale, planificare participativă, 
analiză nevoi comunitate, fructificare oportunităţi, 

parteneriate viabile pentru dezvoltarea comunităţii 

Întruniri publice, întîlniri de lucru, focus grupuri, ateliere 

de lucru, analiza nevoilor, mobilizarea comunității 

Grupurile Locale pentru Implementarea și 
Monitorizarea Strategiei – GLIMS,                 
Organizații Comunitare, ONG-uri  

Elaborare și implementare proiecte de dezvoltare, 
politici publice de interes local și strategii de 

dezvoltare locală, parteneriate 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR  

PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 

ICAR 

 OPERAŢIONALIZAREA PROIECTULUI – 

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU ALE ECHIPEI DE 

PROIECT  

Echipa de proiect (manager și asistent de proiect –

FPDL, asintenții locali de proiect și responsabil 

mobilizare comunitate – Asociaţiile Euro-House 

Bustuchin și Aurora Hurezeni) s-au întâlnit pe 

întreaga desfășurare a Proiectului ICAR, pentru a 

discuta, elabora, analiza, monitoriza și evalua planul 

de implementare a activităţilor proiectului, în vederea 

urmăririi, îmbunătățirii și actualizării planului de 

acţiune propus în funcției de situaţiile curente.  

De fiecare dată, au fost reluate, clarificate şi 

actualizate rolurile aumate şi responsabilităţile 

fiecărui reprezentant al partenerilor în echipa de 

proiect pentru implementarea cu succes a activităţilor 

proiectului.  

De asemenea, au fost analizate şi aspectele legate 

de riscurile în implementare pentru a se putea lua 

măsurile necesare prevenirii acestora sau realizării 

anumitor demersuri pentru asigurarea implementării 

activităţilor. 

 CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI 

(LA BUSTUCHIN ŞI HUREZANI) 

Lansarea oficială a proiectului s-a făcut în cadrul a 

două întruniri publice desfășurate în comuna 

Bustuchin (21 iulie 2014, sala de întâlniri a Centrului 

de Documentare și Informare) și în Comuna Hurezani 

(22 iulie 2014, Căminul Cultural). 

La întrunirile publice, conduse de reprezentanții 

FPDL, au participat reprezentanţi (conducere) ai 

primăriilor, ai consiliilor locale, ai Asociaţiilor Euro-

House Bustuchin și Aurora Hurezani, ai Grupului 

Local pentru Implementarea şi Monitorizarea 

Strategiei de dezvoltare locală Bustuchin (GLIMS), ai 

APLOMB, alţi lideri de opinie locali, principalii factori 
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interesaţi şi cetăţeni din toate satele comunelor, în 

total aproximativ 100 de participanţi. 

La fiecare întrunire s-au prezentat finanțatorii, 

promotorul și partenerii proiectului, scopul, 

obiectivele, grupul țintă, activităţile, rezultatele 

propuse, impactul scontat şi durata proiectului.  S-a 

pus accent și pe aspectele legate de participarea 

cetăţenilor, implicarea lor activă în comunitate, 

capitalul social pe care îl câştigă o comunitate prin 

existenţa unor structuri active de promovare a 

dezvoltării locale.  

Pentru aceste întruniri publice s-au elaborat și tipărit 

afişe cu anunţarea evenimentului, care au fost 

postate în zone cu vizibilitate şi accesibilitate maximă 

a locuitorilor comunelor, şi pliante ce au fost 

distribuite participanţilor la Conferinţele de lansare și 

care au prezentat proiectul și caracteristicile sale. 

Totodată s-a întocmit comunicat de presă. 

Ca un prim rezultat important atins este de remarcat 

și faptul că cetățenii din ambele comune au participat 

direct la activitățile organizate în cadrul proiectului şi 

au fost informaţi despre acestea. 

 ÎNTÂLNIRI DE LUCRU CU GRUPUL LOCAL 

PENTRU IMPLEMENTAREA ŞI 

MONITORIZAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ BUSTUCHIN – GLIMS 

BUSTUCHIN 

În cadrul acestor întâlniri de lucru s-a analizat 

funcţionalitatea GLIMS Bustuchin, respectiv 

aspectele organizatorice, urmărirea planului de lucru 

şi a stadiului de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Bustuchin.  

S-a realizat un plan de acţiune pentru organizarea de 

întruniri publice în vederea atragerii de noi membri în 

grupurile de lucru, cel puţin a câte doi persoane 

pentru fiecare domeniu strategic (încă opt), care vor 

fi facilitate de facilitatorii comunitari locali ai Asociaţiei 

Euro-House Bustuchin, pe baza unei liste a altor 

factori interesaţi din comunitate, persoane cunoscute 

de către membrii GLIMS, care pot avea o contribuţie 

importantă în echipele de lucru şi care pot fi convinse 

să intre în GLIMS. Totodată, întâlnirile de lucru au mai 

avut ca obiectiv dezvoltarea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor participanţilor privind instrumentele de 

mobilizare a comunităţii, respectiv pregătirea şi 

desfăşurarea întrunirilor publice în comunitate, 

analiza rezultatelor obţinute în cadrul acestor întruniri 
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etc. S-au abordat şi teme legate de conştientizarea şi 

importanţa creşterii gradului de toleranţă şi înţelegere 

a diverselor puncte de vedere exprimate de membrii 

comunităţii, antidiscriminare, respect pentru 

drepturile omului, acceptarea diversităţii din punctul 

de vedere al opiniilor exprimate de membrii 

comunităţii, apartenenţei acestora la diverse 

segmente socio-profesionale sau la diverse etnii etc. 

Au fost reluate, susţinute şi internalizate principiile 

planificării participative: diversitatea, transparenţa şi 

deschiderea, echitatea, responsabilitatea şi 

încrederea, precum şi aspectele legate de capitalul 

social (plus valoarea determinată de implicarea 

cetăţenilor în definirea propriilor nevoi şi proiecte de 

dezvoltare locală).  

La acestă Întâlnire de lucru au participat membrii 

GLIMS, facilitatorii comunitari locali, responsabilul de 

mobilizarea / implicarea comunităţii şi cordonarea 

facilitatorilor locali din partea APLOMB. 

Întâlnirea de lucru a fost pregătită şi facilitată de 

experţii / consultanţii FPDL. Materialele întâlnirii de 

lucru au cuprins: agenda, documentele Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Bustuchin, și Grupul 

Local pentru Implementarea și Monitorizarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală Bustuchin – Gorj, 

prezentări power point, Caietul de Lucru – Ghid 

pentru Mobilizarea Comunității, cuprinzând inclusiv 

un ghid de organizare şi desfăşurare întâlniri în 

comunitate.  

Rezultatele obținute în urma acestor întâlniri de lucru 

au fost: 

 Dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor 

participanţilor privind instrumentele de mobilizare a 

comunităţii, pregătirea şi desfăşurarea întrunirilor 

publice în comunitate și analiza rezultatelor obţinute 

în cadrul acestor întruniri etc. 

 Conştientizarea şi importanţa creşterii gradului de 

toleranţă şi înţelegere a diverselor puncte de vedere 

exprimate de membrii comunităţii, antidiscriminare, 

respect pentru drepturile omului, acceptarea 

diversităţii din punctul de vedere al opiniilor 

exprimate de membrii comunităţii, apartenenţei 

acestora la diverse segmente socio-profesionale 

sau la diverse etnii etc. 

 Internalizarea principiilor planificării participative: 

diversitatea, transparenţa şi deschiderea, 

echitatea, responsabilitatea şi încrederea, precum 
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şi aspectele legate de capitalul social (plus valoarea 

determinată de implicarea cetăţenilor în definirea 

propriilor nevoi şi proiecte de dezvoltare locală).  

 Planul de acţiune pentru organizarea întrunirilor 

publice în vederea atragerii de noi membri în 

grupurile de lucru, cel puţin a câte două persoane 

pentru fiecare domeniu strategic (încă opt), facilitate 

de facilitatorii comunitari locali ai Asociaţiei Euro-

House Bustuchin. 

 ÎNTRUNIRI PUBLICE ÎN COMUNITATE 

(BUSTUCHIN) PE DOMENIILE STRATEGICE 

CUPRINSE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ (SDL) BUSTUCHIN, 2012 – 2016  

Pe baza planului de lucru stabilit la activitatea 

anterioară, s-au organizat 4 întruniri publice în 

comuna Bustuchin, având ca tematică generală 

dezbaterea proiectelor incluse în domeniile strategice 

prioritare ale Strategiei de Dezvoltare Locală 

Bustuchin, respectiv atragerea de noi membri în 

cadrul echipelor de lucru. În pregătirea acestor 

întruniri publice s-au parcurs următoarele etape: 

 S-au tipărit pliante, care s-au distribuit de către 

facilitatorii locali, şi afişe care au fost postate în 

locuri vizibile ale comunei (avizierul Primăriei, 

şcoală etc.). 

 S-au realizat şi tipărit invitaţii de participare 

adresate persoanelor identificate ca putând avea o 

contribuţie importantă în echipele de lucru, care au 

fost duse personal de către facilitatori şi s-au 

solicitat confirmări de prezenţă. Invitaţiile au curpins 

scopul întrunirii publice, locaţia, data, agenda de 

lucru şi modalitatea de confirmare a participării. 

Agenda desfăşurării întrunirilor publice a fost 

dezbătută și elaborată în activitatea anterioară, 

facilitatorii coordonând activităţile pe baza agendei de 

lucru transmise, respectiv: 

 Prezentarea participanţilor şi facilitatorilor 

 Prezentarea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate 

 Identificarea interesului comun în participarea 

activă la deciziile privind dezvoltarea comunităţii 

 Evaluarea întrunirii publice. 

Un rol important l-au avut membrii actuali ai grupurilor 

/ echipelor de lucru, care au prezentat priorităţile şi 

ideile de proiecte corespunzătoare domeniului 

strategic pe care îl reprezintă şi au explicat rolul 

structurii GLIMS București. 

Facilitatorii Asociaţiei Euro-House Bustuchin (4 

persoane) s-au consultat în permanenţă cu experţii / 

consultanţii FPDL pentru asigurarea implementării cu 

succes a acestei activităţi. 

Rezultate obținute: 

 Dezbaterea în comunitate a proiectelor incluse în 

domeniile strategice prioritare ale Strategiei de 
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Dezvoltare Locală Bustuchin, în concordanță cu 

interesele cetățenilor referitoare la priorităţile şi 

ideile de proiecte corespunzătoare domeniilor 

strategice 

 Conștientizarea în comunitate a rolului structurii 

GLIMS Bustuchin 

 Obţinerea acordului a 14 persoane (6 noi membrii și 

8 colaboratori sporadici mai vechi) privind 

implicarea activă în cadrul echipelor de lucru ale 

GLIMS Bustuchin, corespunzătoare domeniiilor 

strategice ale SDL Bustuchin. 

 Cunoaşterea mai în detaliu de către cetăţenii 

comunei a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Bustuchin. 

 ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA HUREZANI PENTRU 

PREZENTAREA PROCESULUI DE 

PLANIFICARE STRATEGICĂ PARTICIPATIVĂ 

ŞI CONSTITUIREA GRUPULUI LOCAL DE 

IMPLICARE ACTIVĂ (GLIA) HUREZANI 

Această întâlnire de lucru s-a desfășurat la Căminul 

Cultural Hurezani cu participarea a 17 persoane 

(reprezentanţi ai conducerii Primăriei, ai Consiliului 

Local, instituţiilor publice, cetăţeni, întreprinzători 

locali, fermieri, alţi lideri locali de opinie etc).  

Scopul întâlnirii a fost obţineriea înţelegerii comune 

privind parcurgerea procesului participativ de 

planificare strategică pentru dezvoltarea locală a 

comunei Hurezani.  

Prin intermediul prezentărilor şi activităţilor practice 

realizate de către experţii FPDL, s-au clarificat şi 

internalizat de către fiecare participant  

 principiile şi abordarea pe care FPDL le aplică şi 

promovează, şi care respectă şi subliniază valorile 

democratice legate de participarea activă a 

comunităţilor şi cetăţenilor în procesul de elaborare 

a politicilor publice, de construire a strategiilor 

locale pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriului, 

asigurând coeziunea economică şi socială 

 principalele etape care trebuie parcurse în procesul 

de planificare strategică 

 metoda planificării participative, care este un proces 

de învăţare în sine, dar produce şi rezultate de 
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calitate, astfel încât comuna Hurezani va avea o 

strategie de dezvoltare locală integrată de calitate 

Pregătirea acestei activităţi a avut următoarele etape 

 Elaborarea şi tipărirea pliantelor, cu un conţinut 

mobilizator privind importanţa participării la 

întâlnirea de lucru – care au fost distribuite de către 

membri voluntari ai Asociaţiei Aurora Hurezeni –, şi 

afişe au fost postate în locuri vizibile ale comunei 

(avizierul Primăriei, şcoală etc.) 

 Elaborarea şi tipărirea de invitaţii de participare 

adresate persoanelor identificate ca putând avea o 

contribuţie importantă la elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei Hurezani, solicitându-

se și confirmări de prezenţă. Invitaţiile au curpins 

scopul întâlnirii de lucru, locaţia, data, agenda de 

lucru şi modalitatea de confirmare a participării 

 Elaborarea materialelor de lucru, respectiv agenda, 

prezentările power point etc. 

Materialele de lucru au fost pregătite de experţii / 

consultanţii FPDL, care au facilitatat discuţiile şi 

acțiunile derulate. Participanţii au mai primit și două 

broşuri elaborate de către experţii FPDL: „Ce este 

Planificarea Participativă?" şi „Ce este Dezvoltarea 

Economică Locală?". 

Rezultatele atinse prin această activitate: 

 Obţinerea unei înţelegeri comune privind etapele 

logice necesare parcurgerii procesului participativ 

de planificare strategică pentru dezvoltarea locală a 

comunei Hurezani  

 Clarificarea şi internalizarea de către fiecare 

participant ale principiilor promovate și abordării 

FPDL de elaborare a strategiilor de dezvoltare 

locală 

 Rolul de terminant al unei structuri de tip GLIMS în 

implementarea cu succes a strategiilor locale de 

dezvoltare 

 Exprimarea disponibilităţii şi angajamentului de 

implicare a participanţilor, în deplină înţelegere şi 

asumare de către aceştia a procesului de 

planificare strategică 

 Formarea echipei de planificare prin aderarea 

voluntară a factorilor interesaţi – Grupului Local de 

Implicare Activă (GLIA) Hurezani 
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 CONSOLIDAREA GLIMS BUSTUCHIN ŞI GLIA 

HUREZANI – PROGRAMUL DE FORMARE 

„PARTENERIATE DURABILE – PUNŢI ÎNTRE 

AUTORITĂŢI LOCALE ŞI CETĂŢENI” 

Reprezentanţi, 23 de persoane, ai GLIMS Bustuchin şi 

GLIA Hurezani au participat la un program de formare 

și lucru la Călimănești, timp de 5 zile, pentru a lucra 

eficient împreună şi a fi capabili: 

 să identifice şi promoveze problemele şi interesele 

reale ale celor pe care-i reprezintă şi a grupurilor 

afectate şi interesate de soluţionarea problemelor 

locale  

 să promoveze participarea şi implicarea cetăţenilor 

la procesul de luarea deciziilor de interes local care 

vizează problemele de dezvoltare locală, cu accent 

pe dezvoltarea economică, socială, culturală, civică 

etc. 

 să faciliteze întâlniri şi dezbateri în comunităţi, 

pentru promovarea dialogului şi a consultării între 

cetăţeni şi autorităţile locale 
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Sesiunile de formare (interactive şi participative, 

bazate pe tehnica „learning by doing”) au avut ca 

tematici: metode, tehnici şi instrumente de facilitare şi 

implicare privind comunicarea interpersonală, în grup 

şi cu grupuri, lucrul în echipă, dinamica grupurilor, 

luarea deciziilor de grup, pregătire, organizare şi 

facilitare întâlniri de lucru, soluţionarea problemelor, 

rezolvarea conflictelor şi diferendelor, mobilizarea 

comunităţii, identificarea, motivarea şi mobilizarea 

factorilor interesaţi, dezvoltare de strategii locale prin 

procesul de planificare participativă, identificarea şi 

analiza nevoilor comunităţii, identificarea şi 

fructificarea oportunităţilor comunităţii, identificarea şi 

stabilirea parteneriatelor viabile pentru dezvoltarea 

comunităţii ş.a.  La acestea s-au adăugat și temele 

orizontale specifice tematicii abordate şi anume: 

toleranţa şi înţelegerea, acceptarea diversităţii, 

abordate integrant în cadrul tematicii abordate. 

Totodată, pe parcursul unei zile, participanţii au 

experimentat rolul de facilitator în comunitate, 

utilizând tehnicile, instrumentele şi metodele 

specifice, în cadrul unei simulări / joc de rol pe baza 

unui studiu de caz, pentru a facilita ateliere de lucru 

în comunitate pentru elaborarea startegiei de 

dzvoltare locală. Această simulare va fi un model a 

ceea ce va urma să realizeze echipa de planificare a 

comunei Hurezani, GLIMS Bustuchin reprezentând 

exemplul de bună practică pentru acest proces. 

Programul de formare s-a bazat pe metode şi tehnici 

de formare dinamice, participative, fundamentate pe 

principiul învăţării prin experimentare, specifice 

învăţării adulţilor, creând un mediu favorabil asimilării 

rapide de noi cunoştinţe şi aptitudini.  

 Temele alese şi obiectivele de formare (noi 

cunoştinţe, noi abilităţi, noi atitudini) au avut o 

evidentă aplicabilitate practică: performanţe 

îmbunătăţite în identificarea şi promovarea 

intereselor diverselor grupe de cetăţeni, pregătirea 

şi conducerea de întâlniri şi dezbateri, facilitarea de 

procese de planificare participativă.   

 După programul de formare, participanţii vor avea 

ocazia să aplice noile cunoştinţe şi abilităţi în cadrul 

proceselor participative din propriile comunităţi.  

 Procesul de formare a fost unul interactiv şi 

participativ, în care participanţii au lucrat în grup, 

învâţând atât de la formatori, dar şi unul de la altul, 
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ajungând să se cunoască şi să-şi îmbunătăţească 

relaţiile, exprimându-şi în mod liber opiniile şi 

învăţând să preţuiască dreptul la diferenţă. 

Prezentarea şi clarificarea conceptelor au alternat 

cu discuţii şi dezbateri privind aplicabilitatea 

acestora în situaţii reale cât şi cu exerciţii care au 

urmărit clarificarea acestora, dobândirea de abilităţi 

în utilizarea de noi abordări şi tehnici.  

 Materialele de formare şi manualul de lucru au fost 

scrise în mod clar, concis şi simplu, calităţi  care au 

fost apreciate de către toţi participanţii.  

 Relaţia şi comunicarea formator – participant a fost 

una de egalitate, deschisă, care a constituit un 

model pentru relaţiile şi comunicarea între 

participanţi. 

Materialele de formare au cuprins: agenda 

programului de formare, Manualul de lucru – 

concepte teoretice şi exerciţii, prezentările power-

point, formularul de evaluare al programului de 

formare, formularul de plan de acţiuni pentru 

aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite în 

cadrul programului de formare. 

Această activitate a contribuit și la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiilor Asociaţia Aurora 

Hurezani şi Asociaţia Euro-House Bustuchin. 

Rezultatele atinse de această activitate au fost: 

 Participanţii, ca reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale, instituţiilor publice, sectorului privat 

şi societăţii civile din comunele Bustuchin şi 

Hurezani, judeţul Gorj, și-au consolidat capacitatea 

de a lucra eficient împreună în vederea identificării 

problemelor şi promovarea intereselor reale ale 

membrilor propriilor comunităţi pentru dezvoltarea 

locală.  

 Participanţii și-au dezvoltat cunoştinţele şi 

aptitudinile privind capacitatea de promova 

participarea publică şi de a mobiliza comunitatea în 
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vederea participării la procesul de luare a deciziilor 

de interes pentru comunitate  

 Participanţii și-au dezvoltat cunoştinţele şi 

aptitudinile privind capacitatea de a comunica 

constructiv în situaţii sociale diferite (comunicare 

interpersonală şi cu grupurile / instituţiile din 

comunitate, crearea încrederii şi a empatiei cu 

membrii comunităţii) 

 Participanţii și-au dezvoltat cunoştinţele şi 

aptitudinile privind capacitatea de a organiza şi 

coordona activităţi orientate spre rezultate în 

comunitate (facilitare întâlniri de lucru, întâlniri 

publice, luare decizii de interes local care vizează 

problemele de dezvoltare locală, cu accent pe 

dezvoltarea economică, socială, culturală, civică 

etc.) 

 Participanţii și-au dezvoltat cunoştinţele şi 

aptitudinile privind capacitatea de a identifica şi 

rezolva conflicte în comunitate 

 Participanţii și-au dezvoltat cunoştinţele şi 

aptitudinile privind procesul de planificare strategică 

participativă pentru dezvoltare locală: etape, 

conţinut, instrumente de lucru (analiza SWOT, 

analiza factorilor interesaţi, formulare viziune de 

dezvoltare, obiective, elaborare strategii şi planuri 

de acţiune, implementare, monitorizare etc.) 
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 PREGĂTIREA PROCESULUI DE ANALIZĂ A 

SITUAŢIEI EXISTENTE ÎN COMUNA HUREZANI 

– ÎNTÂLNIRI DE LUCRU LA BUSTUCHIN ȘI 

HUREZANI 

S-au organizat întâlniri de lucru a membrilor echipei 

de proiect cu facilitatorii locali Euro-House Bustuchin 

şi cu facilitatori locali din Hurezani, formaţi în cadrul 

programului de formare de la activitatea anterioară, 

pentru planificarea acţiunilor de culegere date. 

În cadrul întâlnirii de lucru s-au analizat și dezbătut 

aspecte organizatorice privind derularea procesului 

de analiză a situaţiei existente la Hurezani, respectiv 

realizarea acţiunilor de culegere de date:  

 planificarea acţiunilor de culegere date, pentru 

perioada septembrie – octombrie 2014 

 constituirea de echipe mixte de facilitatori, formate 

din facilitatorii Euro-House Bustuchin (4 persoane) 

si membrii GLIA (4 persoane), respectiv s-au format 

echipele mixte Bustuchin – Hurezani de câte 2 

facilititatori 

 identificarea grupurilor țintă pentru culegerea de 

date și informații 

 stabilirea instituțiilor / organizațiilor / agenților 

economici și a altor factori interesați, care sunt vizați 

în activitatea de culegere date și informații 

 determinarea numărului optim de intervievați / 

chestionați (cetățeni și factori interesați) și defalcat 

pe satele comunei, proporțional cu numărul de 

locuitori 

 alegerea profilului reprezentativ al respondenților 

 aspecte organizatorice, responsabilități concrete și 

modalități de monitorizare a activității 

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiilor Asociaţia Aurora 

Hurezani şi Asociaţia Euro-House Bustuchin. 

În această activitate, ca rezultat s-a realizat lista 

comună cu instituțiile, agenții economici și numărul de 

persoane cu profilul socio-educațional-profesional 

reprezentativ, care pot oferi informaţii relevante în 

cadrul procesului de culegere date în fiecare dintre 

satele comunei Hurezani, stabilindu-se numărul 

optim de respondenți care ar trebui atins, echipele 

mixte (Bustuchin + Hurezani) de facilitatori, 

responsabile cu colectarea datelor, și planificarea 

derulării în timp a procesului de analiză a situaţiei 

existente la Hurezani – realizarea acţiunilor de 

culegere de date. 
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 PREGĂTIREA, ELABORAREA ŞI 

TRANSMITEREA MATERIALELOR NECESARE 

PROCESULUI DE ANALIZĂ A SITUAŢIEI 

ECONOMICO-SOCIALE EXISTENTE LA 

HUREZANI 

Experții / consultanții FPDL au elaborat o serie de 

materiale necesare procesului de analiză a situaţiei 

economico-sociale existente la Hurezani, pe baza 

experienţei avute în procese anterioare și adaptate 

contextului actual din comuna Hurezani, de catre 

experţii / consultanţii FPDL.  

Totodată, experţii FPDL au cercetat şi analizat 

diversele documente programatice relevante 

(Strategia de Dezvoltare economico-socială a 

judeţului Gorj etc.), alte planuri locale care s-au 

obţinut de la Primăria comunei Hurezani, precum şi 

diverse date statistice disponibile de la instituţiile 

publice locale şi judeţene. Analiza acestor documente 

au contribuit la elaborarea profilului comunităţii din 

punct de vedere teritorial, demografic, ocupaţional, 

servicii, instituţional.  

Au fost elaborate ghiduri și formulare de culegere 

date, de interviu, de întruniri publice, de focus grupuri, 

de structurare date şi informaţii obţinute. 

Instrumentele de culegere a informaţiilor vor fi 

structurate pe elemente care pot furniza mai multe 

categorii de date:  

 gradul de interes şi de cunoaştere al cetăţenilor 

comunei faţă de problemele comunitaţii 

 măsura în care cetăţenii ar participa şi sub ce formă 

la acţiuni de sprijin pentru iniţiative de dezvoltare 

locale 

 identificarea nevoilor locale pentru a contura 

termenii problemelor şi ordinea priorităţii acestora 

 completarea profilului comunităţii: profilul 

antropologico-cultural – identificarea valorilor pe 

care se bazeaza comunitatea, percepţiile 

cetăţenilor faţă de situaţia curentă socio-economică 

a comunei etc. 

 identificarea liderilor de opinie formali (legitimitatea) 

și informali, în vederea selectării acestora pentru 

reuniuni; verificarea reprezentativităţii acestora 

comparativ cu percepţia membrilor comunităţii 
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Rezultate obținute în această activitate: 

 Ghid și formular / chestionar tip de culegere date 

cetățeni 

 Ghid și formular / chestionar tip de culegere date 

agenți economici 

 Ghid și formular de centralizare / structurare date şi 

informaţii obţinute de la cetățeni 

 Ghid și formular de centralizare / structurare date şi 

informaţii obţinute de la agenți economici 

 Ghid de interviuri  

 Ghid de întruniri publice 

 Ghid de focus grupuri 

 DERULAREA PROCESULUI DE ANALIZĂ A 

SITUAŢIEI EXISTENTE LA HUREZANI – 

REALIZAREA ACŢIUNILOR DE CULEGERE DE 

DATE 

Această activitate s-a derulat pe aparcursul unei luni 

de zile, în principal pe teren, în cele patru sate ale 

comunei Hurezani, conform planului de lucru stabilit 

anterior.  

Facilitatorii s-au deplasat în echipele formate (mixte, 

Bustuchin – Hurezani) de facilitatori locali, iar în 

funcţie de situaţie, şi individual, consultându-se în 

permanenţă, în cele patru sate ale comunei Hurezani, 

unde s-au întâlnit cu cetăţenii sau au aplicat 

chestionare de culegere date.  

Rezultatele obţinute au fost structurate de către 

facilitatori conform ghidului de structurare a datelor şi 

au fost transmise experţilor FPDL.  

 Centralizarea datelor culese cu ajutorul 

chestionarelor pentru grupul ţintă cetățenii comunei 

 Centralizarea datelor culese cu ajutorul 

chestionarelor pentru grupul ţintă agenți economici 

   

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiei Asociaţia Aurora 

Hurezani. 
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 ELABORAREA RAPORTULUI DIAGNOSTIC 

PRIVIND SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

A COMUNEI HUREZANI 

Procesarea şi integrarea rezultatelor obţinute din 

procesul de culegere a datelor împreună cu 

rezultatele studierii şi analizării diverselor documente 

şi materiale relevante au fost incluse într-un Raport 

diagnostic de potenţial privind situaţia existentă în 

comuna Hurezani, în domeniile de dezvoltare locală. 

Pentru elaborarea Raportului, experții / consultanții 

FPDL au dezvoltat termenii de referinţă, cu care s-a 

contractat un consultant extern cu expertiză în 

domeniile de dezvoltare locală (economic, 

agricultură, turism etc.) pe baza ofertelor, luând în 

considerare raportul experinţă în elaborarea unor 

lucrări similare, calitatea acestor lucrări şi preţul 

solicitat.  

Studiul a urmărit prezentarea situației într-o forma 

sugestivă şi pe înţelesul tuturor și sinteza datelor 

privind problemele şi potenţialul de dezvoltare ale 

localităţii respective.  

Consultantul împreună cu experții / consultanții FPDL 

au elaborat structura studiului, metodologia, fișa 

localității, formularul de date statistice necesare, 

ghidul de interviu general, la a căror completare cu 

date și informații au participat și asistentul local de 

proiect și facilitatorii din Hurezani. 

Rezultatele obținute în această activitate: 

 Fișa localității Hurezani 

 Studiu (raport diagnostic) privind situaţia existentă 

şi potenţialul de dezvoltare în comuna Hurezani, 

judeţul Gorj 
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 DERULAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE 

STRATEGICĂ PARTICIPATIVĂ ÎN COMUNA 

HUREZANI 

A)  Analiza mediului intern și extern (Analiza 

SWOT) pentru comuna Hurezani  

Consultările publice, privind nevoile membrilor 

comunităţii, cu accent pe cetăţeni şi agenţi economici, 

au stat la baza analizei situaţiei existente a comunei 

Hurezani.  

Pentru fundamentarea datelor privind problemele 

reale cu care se confruntă comunităţile locale au fost 

consultate un număr total de aproximativ 120 de 

persoane, atât din sectorul privat (10 agenţi 

economici) cât şi din societatea civilă (110 cetăţeni). 

La baza analizei situaţiei existente a comunei 

Hurezani a stat și Studiul elaborat referitor la situația 

existentă și potențialul de dezvoltare, completat și 

actualizat în timpul sesiunilor de lucru. 

La Atelierele de lucru privind Analiza SWOT, pe 

tipuri de resurse locale pentru domeniile prioritare de 

interes ale dezvoltării durabile economice şi sociale a 

comunei Hurezani, au participat peste 20 de 

persoane, factori interesaţi locali, reprezentanţi ai 

sectorului public, sectorul privat şi ai societăţii civile 

din comuna Hurezani. 

Experţii / facilitatorii / consultanţi FPDL au proiectat 

desfășurarea acțiunilor (structura pe sesiuni şi 

conţinutul sesiunilor de lucru), au elaborarat 

materialele de lucru (agenda participanţilor, 

prezentări powerpoint, exerciţii tematice şi sarcini de 

lucru, individuale şi în echipă, formularul de 

evaluare), de conducerea şi furnizarea programului 

de lucru şi de evaluarea acestuia. 
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Cele patru ateliere de lucru, destinate fiecare 

domeniilor alocate unei direcţii de dezvoltare, s-au 

desfăşurat pe parcursul unei zile intense de lucru, 

analiză şi dezbatere. 

Participanţii au dovedit o cunoaştere foarte buna a 

domeniilor respective, fiind persoane cu spirit civic, 

cu atitudine constructivă şi cu dorinţă de implicare 

activă în dezvoltarea durabilă socio-economică a 

comunei Hurezani. 

Stabilind punctele tari, punctele slabe, oportunităţile 

şi ameniţările, participanţii au identificat (Matricea 

SWOT) și tendințele de dezvoltare ale comunei 

Hurezani și au propus şi: 

 Soluţii / idei care urmăresc fructificarea 

oportunităţilor ce corespund punctelor tari  

 Soluţii / idei care depăşesc punctele slabe pentru 

a accesa oportunităţile  

 Soluţii / idei care identifică modalităţile prin care 

comunitatea îşi poate utiliza punctele tari pentru 

a-şi reduce vulnerabilitatea la factorii de risc  

 Soluţii / idei ce stabilesc planuri care să împiedice 

ca punctele slabe ale comunităţii să devină surse 

considerabile pentru factorii externi de risc 

Rezultatele lucrului participanţilor au fost incluse într-

un document de lucru care a stat la baza lucrărilor 

Conferinţei de planificare stategică „Hurezani - 2020” 

B)  Concursul de lucrări artistice adresat 

tuturor copiilor din comuna Hurezani, elevi 

ai Şcolii Generale Hurezani, cu tema 

„HUREZANI, CÂND VOI FI MARE!” 

În cadrul desfășurării procesului participativ de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Hurezani, 2015 – 2020, s-a realizat și 
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implicarea copiilor din comună, prin organizarea 

unui concurs de lucrări artistice (desene și machete). 

Concursul a provocat inventivitatea și creativitatea 

elevilor, prin utilizarea instrumentelor artei plastice, 

pentru a-şi reprezenta propriile viziuni privind 

dezvoltarea economică, socială, culturală, civică a 

localităţii în care trăiesc şi învaţă, comuna Hurezani, 

atunci când ei vor deveni adulți. 

În sprijinul definirii viziunii de dezvoltare a 

comunei Hurezani, participanții la procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locală au vizitat 

și jurizat expoziția de lucrări artistice „Hurezani, când 

voi fi mare!”. 

La acest concurs au participat peste 30 de elevi ai 

Școlii Generale Hurezani, din clasele I – VIII, 

acordându-se Marele Premiu și câte un premiu 

pentru locurile I, II şi III, iar premierea câştigătorilor a 

avut loc la Hurezani, în timpul lucrărilor procesului 

participativ de planificare strategică. 
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C)  Conferinţa de planif icare strategică 

participat ivă „Hurezani –  2020”  

În cadrul desfășurării procesului participativ de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Hurezani, 2015 – 2020, s-au organizat în 

comuna Hurezani, la sediul primăriei și la căminul 

cultural, pe parcursul a trei zile, întâlniri de lucru în 

plen şi pe grupuri de lucru (ateliere de lucru) pe 

domeniile identificate ca fiind strategice şi prioritare 

de dezvoltare ale comunei. 

Experţii / facilitatorii / consultanţi FPDL au proiectat 

desfășurarea acțiunilor (structura pe sesiuni şi 
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conţinutul sesiunilor de lucru), au elaborarat 

materialele de lucru (agenda de lucru, prezentări 

powerpoint, exerciţii tematice şi sarcini de lucru, 

individuale şi în echipă, formularul de evaluare), de 

conducerea şi furnizarea programului de lucru şi de 

evaluarea acestuia. 

La lucrările Conferinței de planificare strategică au 

participat 21 membrii ai GLIA Hurezani, reprezentând 

autorităţile locale, mediul de afaceri, domeniul socio-

cultural, sectorul neguvernamental şi cetăţenii 

(respectiv, lideri locali de opinie, primar, aleşi locali, 

funcţionari publici, directori de instituţii / organizaţii, 

preşedinte / membrii organizaţii, societăţi comerciale, 

agenţi economici, fermieri, tineri etc.).  

Participanții au primit, la începutul lucrărilor 

procesului de planificare strategică, Raportul 

diagnostic privind situaţia existentă (economică şi 

socială) și potențialul de dezvoltare a comunei 

Hurezani.  

Printr-un proces structurat, în care s-au parcurs 

etapele agreate şi asumate în activitățile anterioare, 

membri GLIA Hurezani au lucrat împreună la 

definirea situaţiei dorite în dezvoltarea locală 

pentru un orizont de timp de 5 ani (anul 2020), la 

identificarea obstacolelor şi oportunităţilor pentru 

atingerea acestei viziuni şi la identificarea 

obiectivelor strategice şi a căilor celor mai potrivite 

(politici publice, programe și proiecte) pentru 

atingerea acestor obiective.  

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, în sprijinul 

definirii viziunii de dezvoltare a comunei Hurezani, 

participanții au vizitat și jurizat expoziția de lucrări 

artistice cu tema „Hurezani, când voi mare!”, rezultate 

în urma concursului organizat și la care au participat 

copiii din comuna Hurezani, elevi ai Şcoli Generale 

Hurezani.  

Astfel, în procesul participativ de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, s-a realizat și 

implicarea copiilor.  

La sfârşitul lucrărilor s-a obţinut, în primul rând, o 

schiţă a strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Hurezani, cu identificarea în mod participativ de 

către cei prezenţi a proiectelor prioritare de 

dezvoltare, în conexiune cu alte documente 

strategice de dezvoltare şi bazate pe necesităţile 

locale şi oportunităţile comunei şi ale grupului 

comunitar pe care îl reprezintă. Propunerile de 

modificări / adăugiri / actualizări vor fi incluse de către 

facilitatori într-un document care va fi supus, ulterior, 

dezbaterii publice şi aprobării în consiliul local.  

Alt rezultat, la fel de important pentru dezvoltarea 

viitoare a comunei, a fost crearea Structurii Grupului 

Local pentru Implementarea şi Monitorizarea 
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Strategiei de Dezvoltare Locală Hurezani (GLIMS 

Hurezani).  

Această structură este formată la bază din Echipele 

de lucru formate pe domeniile prioritare de 

dezvoltare ale comunei, alcătuite din principalii 

reprezentanţi ai factorilor interesaţi (instituţii publice / 

organizaţii / societăţi comerciale, reprezentând 

autorităţile locale, mediul de afaceri, domeniul socio-

cultural, sectorul neguvernamental şi cetăţenii), care 

au un rol în dezvoltarea comunei şi care pot pune la 

dispoziţie date şi informaţii relevante pentru iniţierea 

şi implementarea de proiecte pe domeniile 

respective. Echipele de lucru vor interacţiona între ele 

printr-un Secretariat, dar şi direct cu iniţiatorii / 

beneficiarii programelor şi proiectelor de dezvoltare 

economică şi socială a comunei Hurezani. 

Coordonarea structurii este asigurată de un Comitet 

pentru implementarea şi monitorizarea strategiei 

de dezvoltare locală a comunei Hurezani, format 

din lideri / reprezentanţi ai Echipelor de lucru (aleşi de 

către fiecare Echipă de lucru în parte) şi primarul 

comunei. Comitetul pentru implementarea şi 

monitorizarea strategiei, în principal, va monitoriza 

eficacitatea şi va evalua calitatea implementării 

strategiei revizuite. 

Echipele de lucru formate pe domeniile prioritare de 

dezvoltare a comunei Hurezani şi Comitetul pentru 

implementarea şi monitorizarea strategiei vor avea un 

calendar de lucru şi îşi vor desfăşura activităţile cu 

ajutorul unui Secretariat. Facilitarea procesului de 

funcţionare a Comitetului de coordonare şi a 

Echipelor de lucru va fi asigurată de către un 

Secretariat.  

Secretariatul grupului local pentru implementarea şi 

monitorizarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Hurezani este asigurat de membri voluntari 

GLIA, pregătiţi în activitățile anterioare.  

Aceste activități contribuie și la dezvoltarea sectorului 

neguvernamental local, cu precădere la dezvoltarea 

organizaţională a Asociaţiei Aurora Hurezani. 

Procesul participativ de elaborare a Strategiei de 

dezvoltare locală, cu participarea membrilor GLIA 

Hurezani, precum şi constituirea GLIMS Hurezani 

asigură implicarea cetăţenilor comunei Hurezani în 

luarea deciziilor privind dezvoltarea propriei 

comunităţi şi în urmărirea măsurii în care prevederile 

Strategiei elaborate se realizează.  

Pe durata atelierelor de lucru şi a prezentărilor în plen 

s-au realizat scurte materiale video pentru reflectarea 

implicării participanţilor în sarcinile de lucru şi a 

calităţii ideilor formulate de către aceştia.  

Rezultatele principale atinse în urma desfășurării 

acestei activități au fost:  
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 Participarea activă a reprezentanților tuturor 

factorilor interesați locali în definirea viitorului dorit 

pentru comuna Hurezani, județul Gorj și în stabilirea 

căilor optime pentru atingerea acestuia 

 Schiţa (proiectul) Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Hurezani, cu elaborarea unei viziunii de 

dezvoltare a comunei (anul 2020), cu stabilirea 

direcțiilor strategice de dezvoltare și a obiectivelor 

strategice de dezvoltare și cu identificarea în mod 

participativ a politicilor publice de interes local și a 

programelor și proiectelor prioritare de dezvoltare 

 Structura inițială a Grupului Local pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Hurezani (GLIMS Hurezani) 
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Rezultate principale obținute: 

 Participarea activă a reprezentanților tuturor 

factorilor interesați locali în definirea viitorului dorit 

pentru comuna Hurezani, județul Gorj 

 Schiţă a Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Hurezani, cu elaborarea unei viziunii de dezvoltare 

a comunei (anul 2020), cu stabilirea direcțiilor și a 

obiectivelor strategice și cu identificarea în mod 

participativ a proiectelor prioritare de dezvoltare 

 Structura inițială a Grupului Local pentru 

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Hurezani (GLIMS) 

 ÎNTÂLNIRI DE LUCRU CU GLIMS 

CONSOLIDAT BUSTUCHIN 

Pentru evaluarea situaţiei GLIMS Bustuchin, în urma 

activităţii de atragere de noi membri, s-a organizat o 

întâlnire de lucru cu grupul extins şi cu facilitatorii 

locali, membrii ai Secretaratului, (26 persoane), la 

sala de ședințe a Consiliului Local Bustuchin. La 

întâlnire a participat și primarul comunei.  

În urma analizelor efectuate, s-a definitivat 

Regulamentul de funcţionare şi organizare al 

GLIMS Bustuchin, în care s-au specificat clar rolurile 

şi responsabilităţilor elementelor funcţionale 

componente ale acestei structuri, adică Secretariatul 

şi Comitetul de Coordonare.  

Experții consultanți FPDL au fost resposabili de 

conţinutul / elaborarea materialelor necesare întâlnirii 

de lucru de (agenda, prezentări powerpoint, structura 

generală a Regulamentului de funcţionare şi 

organizare al GLIMS Bustuchin, formularele de 

evaluare) şi de conducerea şi furnizarea programului 

de formare şi de evaluarea acestuia și responsabili cu 

asigurarea transmiterii şi multiplicării materialelor de 

lucru.  
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Asistentul local de proiect și responsabil mobilizare 

/ implicare comunitate şi cordonare facilitatori 

locali din Bustuchin a fost responsabil principal cu 

aspectele organizatorice şi de asigurarea participării. 

Regulamentul de Funcționare și Organizare al 

Grupului Local pentru Implementarea și 

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Bustuchin, Județul Gorj – GLIMS Bustuchin, 

a fost principalul rezultat al acestei activități. 
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 ELABORAREA ȘI APROBAREA STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE LOCALĂ HUREZANI, 2015 – 

2020  

Experții / consultanţi / facilitatori FPDL implicaţi în 

conducerea şi facilitarea activităţilor GLIA și GLIMS 

Hurezani pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală Hurezani, au  corelat, sintetizat și integrat 

rezultatele muncii grupurilor de lucru în activitățile 

anterioaare într-un document structurat.  

În această activitate, derulată pe parcursul a patru 

săptămâni, au fost sprijiniţi de asistentul local de 

proiect din Hurezani, responsabil principal cu 

culegerea unor date suplimentare pentru 

completarea diverselor aspecte.   

Experţii / consultanţii FPDL au completat în 

continuare documentul cu observaţiile şi opiniile 

cetăţenilor, colectate în procesul de consultare. 

S-au organizat desfășurat și facilitat serii de întruniri 

publice pentru cetățenii satelor comunei, prin care 

facilitatorii locali şi membrii Grupului GLIMS au 

prezentat cetăţenilor sinteza schiţei / proiectului 

de Strategie de Dezvoltare Locală a comunei 

Hurezani, 2015 – 2020.  

Printr-o abordare structurată, facilitatorii locali au 

cules opiniile şi observaţiile cetăţenilor.  

Acestea au fost analizate și introduse în 

propunerea de Strategie de Dezvoltare Locală a 

comunei Hurezani, 2015 – 2020, pentru a i se da 

forma finală. 

În vederea aprobării Strategiei de Dezvoltare Locală 

Hurezani, 2005 – 2020, echipele de lucru ale GLIMS 

Hurezani, în funcţie de domeniul strategic prioritar pe 

care îl reprezintă, au avut întâlniri de lucru cu 

Primarul comunei Hurezani, cu alţi reprezentanţi ai 

conducerii primăriei, şi cu consilierii locali din 

comisiile de specialitate corespunzătoare 

problematicilor abordate de politicile publice şi de 

proiectele de dezvoltare.  

Membrii GLIMS Hurezani s-au consultat permanent 

cu experții / consultanții FPDL, pentru asigurarea 

implementării cu succes a acestei activităţi. 

Prin aceste întâniri de lucru s-a demarat un 

mecanism funcţional de întâniri lucru, dialog şi 

dezbatere între GLIMS Hurezani şi autorităţile locale, 

prin care problemele şi soluţiile cetăţenilor din 

comuna Hurezani ajung într-o modalitate 

structurată în procesul decizional al autorităţilor 

locale din Hurezani.  

Astfel, prin prezentarea şi susţinerea documentelor 

realizate, s-a obţinut acordul includerii acestora în 

priorităţile de finanţare ale autorităţilor locale, 

respectiv planificarea alocării resurselor necesare (de 
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la bugetul local sau din alte surse identfificate de 

comun acord) pentru implemenatrea acestor idei în 

vederea dezvoltării locale. 

Documentul final privind Strategia de Dezvoltare 

Locală Hurezani, 2005 – 2020, a fost supus analizei, 

dezbaterii și aprobării Consiliului Local și în luna 

septembrie 2015 a fost aprobat prin HCL.  

În urma parcurgerii acestui proces complex de 

mobilizare a membrilor comunităţii Hurezani, s-a 

urmărit consolidarea capacităţilor locale de a 

derula, în mod curent, mecanisme funcţionale de 

întâniri lucru, dialog şi dezbatere între cetăţeni şi 

autorităţile locale, prin care problemele şi soluţiile 

cetăţenilor ajung într-o modalitate structurată în 

procesul decizional al autorităţilor locale.  

Astfel, GLIMS Hurezani a putut deja să-şi finalizeze 

planurile de lucru privind monitorizarea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

Hurezani, 2015 – 2020, din perspectiva experienţei 

acumulate prin parcurgerea activităţilor proiectului 

ICAR (participarea la programele de formare, 

realizarea unor documente de programare relevante 

pentru dezvoltarea propriei comunităţi, participarea în 

procesele de consultare cu cetăţenii, susţinerea 

politicilor publice și a proiectelor în faţa consilierilor 

locali etc.). 

Cele două întâlniri de lucru consacrate elaborării 

documentelor specifice au contribuit la creşterea 

încrederii de sine a fiecăruia dintre membrii GLIMS 

Hurezani, precum şi a încrederii în capacitatea de 

acţiune privind implicarea membrilor propriei 

comunităţi în procesele decizionale privind 

dezvoltarea locală. 

Pe lângă planificarea acţiunilor coerente pentru 

monitorizarea implementării SDL Hurezani, 2015 

– 2020, aceste întâlniri de lucru au urmărit, prin 
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participarea și a membrilor GLIMS Bustuchin, şi un 

schimb de experienţă şi o consolidare a 

legăturilor de colaborare dintre structurile 

formale şi informale ale celor două comune, din 

perspectiva iniţierii proiectelor relevante pentru 

ambele comunităţi. 

Întregul proces a fost coordonat (condus / 

facilitat) de experții / consultanții FPDL. 

 CONSOLIDAREA ECHIPELOR GLIMS 

BUSTUCHIN ŞI GLIMS HUREZANI – 

PROGRAM DE FORMARE POLITICI PUBLICE 

În vederea consolidării capacităţii de acţiune a 

structurilor locale Bustuchin şi Hurezani de implicare 

în implementarea strategiilor de dezvoltare locală, 

elaborate în mod participativ, membrii GLIMS 

Bustuchin şi GLIMS Hurezani (constituit în urma 

procesului participativ de elaborare a SDL Hurezani) 

au participat la programul de formare „Politici 

Publice”, desfășurat la Sinaia.  

Obiectivele programului de formare și lucru au urmărit 

dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor 

participanţilor privind:  

 procesul de elaborare a politicilor publice, etapele şi 

caracteristicile acestuia 

 formarea agendei publice, a agendei instituţionale 

şi a agendei media, precum şi a interacţiunii dintre 

acestea 

 identificarea problemelor, formularea scopului şi a 

obiectivelor politicilor publice, analiza factorilor 

interesaţi (stakeholderi), identificarea alternativelor 

de politici publice, instrumente şi tehnici utile 

 analize de impact, instrumente utile (analiza de 

impact economic, social  şi de mediu, analiza de 

risc) 

 planificarea acţiunilor, implementarea, 

monitorizarea şi  evaluarea politicilor publice 

 abordarea temelor orizontale „Toleranță și 

acceptarea diferențelor în comunitate” și „Drepturile 

cetățenilor / grupurilor vulnerabile de a fi implicați în 

procesele decizionale la nivel local”  

 elaborarea schițelor de propuneri publice de interes 

local pentru comunitățile proprii 

Prin designul şi structura sa („prezentare – aplicare – 

procesare”), programul de formare a oferit 

participanţilor (16, câte 8 pentru fiecare localitate în 

parte, Bustuchin și Hurezani) activităţi de formare în 

care prezentarea şi dezbaterea conceptelor au 

alternat cu lucrul intens în echipe şi analizarea 

rezultatelor muncii în plen, folosindu-se metodele de 

formare moderne, dinamice, interactive şi 

participative („learning by doing”).  

Programul a asigurat participanţilor posibilitatea de a 

învăţa şi a contribui direct cu propria experienţă, dar 

şi utilizând schimbul de experienţa cu ceilalţi 
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participanţi („experiential learning”), valorizându-se 

capacitatea acestora de a genera idei, de 

posibilitatea comunicării între aceştia a ideilor 

competitive, de lucrul în echipe, de căpătarea 

încrederii în sine şi în părerile celorlalţi, de dinamica 

şi flexibilitatea activităţilor, exerciţiilor şi temelor, de 

caracterul liber şi constructiv al discuţiilor în 

generarea de noi soluţii. 

S-au utilizat metode şi tehnici de formare participative 

adecvate, cum ar fi: prezentări teoretice şi 

reprezentări pe flip-charts sau prezentări power-

point, lucru individual şi în echipă, discuţii libere, 

ghidate sau structurate (sarcini de lucru), dezbateri în 

plen, studii de caz – interpretarea de roluri, prezentări 

video tematice, teste individuale şi de grup, întrebări 

/ răspunsuri, brainstorming, tehnici de grup nominal, 

exerciţii şi jocuri tematice, acordarea de priorităţi prin 

vot, facilitarea lucrului în echipă, alte instrumente şi 

tehnici participative.  
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Pe parcursul desfășurării programului de formare și 

lucru, membrii GLIMS Bustuchin şi GLIMS Hurezani 

au lucrat și în final au avut generate câte 2 schiţe de 

propuneri de politici publice de interes local pentru 

propriile comunităţi.  

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiilor Asociaţia Aurora 

Hurezani şi Asociaţia Euro-House Bustuchin. 

Propunerile publice generate pentru comuna 

Hurezani, în varianta finală rezultată în urma 

consultărilor publice și a aprobării în consiliul local, 

vor face parte din strategia locală de dezvoltare a 

comunei, ce se elaborează prin acest proiect. 

Experţii / formatori / consultanţi FPDL au fost 

responsabili de proiectarea programului de formare și 

lucru (structura pe sesiuni şi conţinutul sesiunilor de 

formare), de elaborarea materialelor de formare 

(Agenda participanţilor, prezentările powerpoint, 

Manualul participantului – concepte teoretice, 

exerciţii tematice şi sarcini de lucru, individuale şi în 

echipă, Studiul de caz „Comunitatea mea – Trecut, 

Prezent şi Viitor”, Testul de evaluare intermediară 

„Problemă, Scop, Politică, Strategie”, Formularul de 

evaluare, Certificatele de participare), de conducerea 

şi furnizarea programului de formare și lucru şi de 

evaluarea acestuia, cu elaborarea afișelor și 

pliantelor și cu asigurarea transmiterii şi multiplicării 

materialelor de lucru. 

Asistentul local de proiect din Bustuchin a fost 

responsabil principal de asigurarea participării 

GLIMS Bustuchin, iar asistentul local de proiect din 

Hurezani a fost responsabil principal cu aspectele 

organizatorice şi de asigurarea participării GLIMS 

Hurezani. 
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Rezultatele obținute în urma derulării acestei 

activități: 

 Participarea activă a reprezentanților tuturor 

factorilor interesați locali în armonizarea agendelor 

și identificarea de politici publice de interes local 

 Manual de formare și lucru „Politici Publice” pentru 

consolidarea echipelor GLIMS Bustuchin și GLIMS 

Hurezani 

 Politicile publice de interes local elaborate: 

 SPRIJINIREA CREĂRII DE LOCURI DE 

MUNCĂ LA BUSTUCHIN 

 PROMOVAREA OBICEIURILOR LOCALE 

ȘI A TRADIȚII LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI ÎN 

COMUNA BUSTUCHIN 

 STIMULAREA CREȘTERII NATALITĂȚII ÎN 

COMUNA HUREZANI 

 STIMULAREA CONTINUĂRII STUDIILOR 

A ABSOLVENȚILOR CLASELOR A VIII-A / 

A XII-A DIN COMUNA HUREZANI 

 

 

 

 

 ANALIZA ŞI EVALUAREA CAPACITĂŢII 

ORGANIZAŢIONALE A ASOCIAŢIEI PENTRU 

PARTENERIAT LOCAL, ORGANIZAREA ŞI 

MOBILIZAREA COMUNITĂŢII BUSTUCHIN – 

APLOMB 

S-au organizat la 

Bustuchin, în sala de 

întâlniri a organizației 

APLOMB, întâlniri de 

lucru cu Consiliul 

Director al Asociaţiei 

pentru Parteneriat 

Local, Organizarea şi 

Mobilizarea comunităţii 

Bustuchin (APLOMB), 

cu cu care s-au parcurs 

toate aspectele 

referitoare la managementul organizaţiilor 

neguvernamentale (componentele şi elementele 

capacităţii organizaţional), managementul financiar al 

organizaţiilor neguvernamentale şi relaţiile externe 

organizaţionale.  

APLOMB s-a înfiinţat din nevoia ca Strategia de 

Dezvoltare (revizuită) a comunei Bustuchin să poată 

deveni realistă prin operaţionalizarea structurii de 

implementare şi monitorizare a strategiei, respectiv a 

Grupului Local de Implementare şi Monitorizare a 
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Strategiei de Dezvoltare a comunei Bustuchin 

(GLIMS Bustuchin).  

Fiind la început, acestă 

organizaţie se confruntă 

cu probleme legate de 

capacitatea de a-şi 

corela activităţile cu cele 

ale GLIMS Bustuchin, 

precum şi de lipsa 

capacităţii de formulare 

a unor proiecte care să-i 

asigure sustenabilitatea.  

Membrii acestei asociaţii 

sunt persoane foarte active în comunitate, dar au 

nevoie clară de sprijin pentru stabilirea direcţiilor de 

dezvoltare (misiune, aspecte de funcţionalitate – 

adunare generală, consiliul director, management, 

membrii, plan de dezvoltare, promovare şi strângere 

de fonduri etc.) şi relaţia cu GLIMS Bustuchin.  

Pe parcursul desfășurării întâlnirii de lucru s-au 

clarificat şi modalităţile de lucru ale APLOMB pentru 

asigurarea mobilizării membrilor GLIMS în eforturile 

comune de monitorizare a implementării SDL 

Bustuchin. 

Această activitate a contribuit eficient la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiei APLOMB. 

Experții / consultanții FPDL au fost responsabili de 

proiectarea întâlnirii de lucru, de elaborarea 

manualulelor și 

materialelor de lucru şi 

de evaluarea întâlnirii 

de lucru, precum și de 

asigurarea transmiterii 

şi multiplicării 

materialelor de lucru. 

Asistentul local de 

proiect din Bustuchin a 

fost responsabil 

principal cu aspectele 

organizatorice şi de asigurarea participării membrilor 

Consiliului Director APLOMB. 

Rezultatele scontate și atinse prin această activitate 

constau în faptul că organizația APLOMB a dobândit 

cunoștințe și abilități de a-și asigura și planifica 

dezvoltarea (analiza și evaluarea capacității, 

management organizațional și management resurse 

umane, management financiar - fundraising, relații 

externe - lobby, parteneriate și alianțe) și de a asigura 

funcționalitatea Secretariatului și mobilizarea 

membrilor GLIMS Bustuchin în eforturile comune de 

monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Bustuchin. 

 

http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.fpdl.ro/


 

69 
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 

www.eeagrants.org ; www.fondong.fdsc.ro ; www.fpdl.ro

 CONSOLIDAREA ECHIPELOR GLIMS 

BUSTUCHIN ŞI GLIMS HUREZANI – 

PROGRAM DE FORMARE „MANAGER 

PROIECT”  (CURS AUTORIZAT DE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  PENTRU 

CALIFICĂRI) 

În vederea consolidării capacităţii de acţiune a 

structurilor locale Bustuchin şi Hurezani de implicare 

în implementarea strategiilor de dezvoltare locală, 

elaborate în mod participativ, membrii GLIMS 

Bustuchin şi GLIMS Hurezani (constituit în urma 

procesului participativ de elaborare a SDL Hurezani) 

au participat la programul de formare „Manager 

Proiect” – curs autorizat de Autoritatea Naţională  

pentru Calificări. 

Membrii GLIMS Bustuchin şi GLIMS Hurezani și-au 

dezvoltat cunoştinţele şi aptitudinile pentru a putea 

iniţia, elabora, planifica, realiza şi monitoriza proiecte 
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relevante de dezvoltare a propriilor comunităţi, 

Bustuchin și Hurezani, plecând de la ideile de 

programe şi proiecte cuprinse în startegiile de 

dezvoltare locală ale comunelor Bustuchin şi 

Hurezani.  

Experţii / formatori / consultanţi FPDL au proiectat 

programul de formare (structura pe sesiuni şi 

conţinutul sesiunilor de formare), au elaborat 

materialele de formare (agenda participanţilor, 

prezentările powerpoint, manualul participantului –  

concepte teoretice, exerciţii tematice şi sarcini de 

lucru, individuale şi în echipă, formularul de 

evaluare), au condus, facilitat și evaluat desfășurarea 

programului de formare. 

Sesiunile de formare (interactive şi participative, 

bazate pe tehnica „learning by doing”) au avut ca 

tematici:  

 fundamentarea necesităţii şi a fezabilităţii 

proiectului,  

 stabilirea scopului proiectului şi identificarea 

opţiunilor de abordare,  

 definirea obiectivelor operaţionale ale proiectului, 

 planificarea activităţilor şi a jaloanelor proiectului, 

 estimarea şi asigurarea resurselor necesare 

proiectului,  

 stabilirea indicatorilor de performanţă şi a 

specificaţiilor conform cerinţelor proiectului pentru 

fiecare activitate,  

 identificarea, cuantificarea şi prioritizarea riscurilor 

în implementare,  

 managementul activităţilor,  

http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.fpdl.ro/


 

71 
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 

www.eeagrants.org ; www.fondong.fdsc.ro ; www.fpdl.ro

 evaluarea şi raportarea proiectului,  

 greşeli majore în managementul proiectelor,  

 factori care contribuie la succesul proiectului ş.a. 

Totodată, s-au abordat şi tematicile legate de 

 identificarea fondurilor,  

 tipuri de fonduri ce pot fi accesate,  

 atragerea fondurilor,  

 obţinerea resurselor financiare,  

 determinarea potenţialilor finanţatori,  

 stabilirea grupurilor finanţatoare,  

 estimarea sumelor care ar putea fi obţinute de la 

fiecare grup,  

 dezvoltarea motivelor pentru a primi finanţare, 

 selectarea celor mai potrivite metode de obţinere 

de fonduri,  

 modalităţi de strângere de fonduri ş.a. 

Programul de formare s-a bazat pe metodologia 

ANC, respectiv desfăşurarea acestuia pe durata a 52 

de ore de formare.   

Astfel, programul a fost structurat în două module, pe 

durata a 5 zile, cu 8 ore de curs / zi, plus încă 2 zile 

de practică (lucru concret pe definitivarea proiectelor) 

a câte 6 ore / zi.  

Între cele două module a fost o distanță de două 

săptămâni, timp în care participanții au lucrat la 

elaborarea proiectelor cu sprijinul experților / 

consultanți FPDL. 

Programul de formare s-a încheiat cu susţinerea 

examenului, care a avut o probă teoretică (test grilă) 

şi o probă practică (prezentarea de propuneri de 

proiecte).  

Acest examen s-a desfăşurat la Bustuchin, cu 

prezenţa unei comisii de examinare formate din 2 

evaluatori autorizaţi ANC (județul Gorj) și un expert / 

formator / consultant FPDL, şi ca secretar celălalt 

expert / formator / consultant FPDL.  

Ulterior, participanţii au primit, într-un cadru festiv, 

certificatele de Manager Proiect.  
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La sfârşitul programului de formare, membrii GLIMS 

Bustuchin şi GLIMS Hurezani au avut, deja, elaborate 

schiţe de propuneri de proiecte de dezvoltare locală, 

pe baza strategiilor propriilor comunităţi.  

Aceste proiecte s-au definitivat în cadrul consultărilor 

ulterioare cu cetăţenii din Bustuchin şi Hurezani. 

Programul de formare s-a organizat în locaţii care au 

permis realizarea maximizării timpului alocat 

sesiunilor şi eficientizării lucrului, obţinerea unei 

coeziuni a grupului şi formarea de echipe 

responsabile de la iniţierea până la implementarea de 

viitoare proiecte pentru dezvoltare locală (Bușteni și 

Sinaia). 

Această activitate a contribuit și la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiilor Asociaţia Aurora 

Hurezani şi Asociaţia Euro-House Bustuchin, prin 

creşterea capacităţii de a iniţia, planifica, elabora şi 

implementa proiecte pentru dezvoltarea 

comunităţilor proprii. 
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 CONSULTĂRI CU CETĂŢENII DIN BUSTUCHIN 

PENTRU PROPUNERILE DE POLITICI 

PUBLICE ŞI PROIECTE ELABORATE PE BAZA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

BUSTUCHIN 

Pentru asigurarea viabilităţii Strategiei de Dezvoltare 

Locală Bustuchin, s-a realizat un proces de 

consultare cu cetăţenii comunei Bustuchin.  

Aceasta s-a putut realiza, în primul rând, prin 

organizarea unor serii de întruniri publice în satele 

comunei, prin care facilitatorii locali şi membrii 

Grupului GLIMS au prezentat cetăţenilor, cele două 

schiţe de propuneri de politici publice de interes local 

şi cele patru propuneri de proiecte pentru dezvoltare 

locală.  

Printr-o abordare structurată, facilitatorii locali au 

cules opiniile şi observaţiile cetăţenilor.  

Acestea, ulterior, au fost introduse în schiţele de 

propuneri de politici publice de interes local şi de 

propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, pentru 

a li se da o formă finală. 

Pregătirea acestei activităţi a inclus: 

 elaborarea şi tipărirea de pliante, care s-au 

distribuit de către facilitatorii locali, şi de afişe, care 

au fost postate în locuri vizibile ale comunei 

(avizierul Primăriei, la şcoali etc.). 

 

 

 elaborarea şi tipărirea de invitaţii de participare 

adresate persoanelor identificate ca putând avea o 

contribuţie importantă în furnizarea de opinii şi 

observaţii privind propunerile prezentate, care au 
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fost înmănate personal de către facilitatori şi pentru 

care au fost solicitate confirmări de prezenţă. 

Invitaţiile au cuprins scopul întrunirii publice, 

locaţia, data, agenda de lucru şi modalitatea de 

confirmare a participării. 

S-a reușit implicarea a unui număr de aproximativ 50 

de cetăţeni în aceste întruniri publice.  

S-a urmărit, îndeosebi, și invitarea persanelor care 

aparţin grupurilor vulnerabile (şomeri, vârstnici, 

persoane din familii monoparentale etc.) 

Pe durata întrunirilor publice de consultare, asistentul 

local de proiect Bustuchin a realizat și înregistrări 

video cu momentele importante, pentru producerea 

unor materiale video privind acţiunile concrete de 

mobilizare şi consultare ale comunităţii. 

Această activitate a contribuit și la dezvoltarea 

organizaţională a Asociaţiei Euro-House Bustuchin și 

APLOMB, prin facilitatorii locali. 

Facilitatorii locali s-au consultat în permanenţă cu 

experţii / consultanţii FPDL pentru asigurarea 

implementării cu succes a acestei activităţi. 
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 CONSULTĂRI CU CETĂŢENII DIN HUREZANI 

PENTRU PROPUNERILE DE POLITICI 

PUBLICE ŞI PROIECTE ELABORATE PE BAZA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

COMUNEI HUREZANI 

Pentru asigurarea viabilităţii Strategiei de Dezvoltare 

Locală Hurezani, s-a realizat un proces de 

consultare cu cetăţenii comunei Hurezani.  

Aceasta s-a realizat, în primul rând, prin organizarea 

unor serii de întruniri publice în satele comunei, prin 

care facilitatorii locali şi membrii Grupului GLIMS au 

prezentat cetăţenilor, cele două schiţe de propuneri 

de politici publice de interes local şi cele patru 

propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală.  

Printr-o abordare structurată, facilitatorii locali vor 

culege opiniile şi observaţiile cetăţenilor. Acestea, 

ulterior, vor fi introduse în schiţele de propuneri de 

politici publice de interes local şi de propuneri de 

proiecte pentru dezvoltare locală, pentru a li se da o 

formă finală. 

Pregătirea acestei activităţi a inclus: 

 Elaborarea și tipărirea de pliante, care au fost 

distribuite de către facilitatorii locali, şi afişe care 

au fost postate în locuri vizibile ale comunei 

(avizierul Primăriei, şcoli etc.). 

 

 

 

 elaborarea şi tipărirea de invitaţii de participare 

adresate persoanelor identificate ca putând avea o 

contribuţie importantă în furnizarea de opinii şi 

observaţii privind propunerile prezentate, care au 
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fost duse personal de către facilitatori şi la care  au 

fost solicitate confirmări de prezenţă. Invitaţiile au 

cuprins scopul întrunirii publice, locaţia, data, 

agenda de lucru şi modalitatea de confirmare a 

participării. 

S-a reușit implicarea unui număr de peste 50 de 

cetăţeni în aceste întruniri publice.  

S-a urmărit, îndeosebi, și invitarea persanelor care 

aparţin grupurilor vulnerabile (şomeri, vârstnici, 

persoane din familii monoparentale etc.) 

Pe durata întrunirilor publice de consultare, 

asistentul local de proiect Hurezani a realizat 

fotografii cu momentele importante, pentru 

producerea unor materiale privind acţiunile concrete 

de mobilizare şi consultare ale comunităţii. 

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiei Asociaţia Aurora 

Hurezani. 

Facilitatorii locali ai Asociaţiei Aurora Hurezani s-au 

consultat în permanenţă cu experţii / consultanţii 

FPDL pentru asigurarea implementării cu succes a 

acestei activităţi. 
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 PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA 

PROPUNERILOR DE POLITICI PUBLICE LA 

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE 

CONSILIULUI LOCAL BUSTUCHIN 

În vederea includerii propunerilor de politici publice 

de interes local în priorităţile de dezvoltare ale 

comunei Bustuchin, echipele de lucru ale GLIMS 

Bustuchin, în funcţie de domeniul strategic prioritar pe 

care îl reprezintă, au avut întâlniri de lucru cu  

Primarul comunei Bustuchin, cu alţi reprezentanţi ai 

conducerii primăriei, şi cu consilierii locali din 

comisiile de specialitate corespunzătoare 

problematicilor abordate de politicile publice şi de 

proiectele de dezvoltare. Aceste întâlniri de lucru au 

avut loc în lunile iulie și august 2015. 

Prin aceste întâniri de lucru s-a demarat un 

mecanism funcţional de întâniri lucru, dialog şi 

dezbatere între GLIMS Bustuchin şi autorităţile 

locale, prin care problemele şi soluţiile cetăţenilor 

din comuna Bustuchin ajung într-o modalitate 

structurată în procesul decizional al autorităţilor 

locale bustuchinene.  

Astfel, prin prezentarea şi susţinerea documentelor 

realizate, s-a putut obţine acordul includerii acestora 

în priorităţile de finanţare ale autorităţilor locale, 

respectiv planificarea alocării resurselor necesare (de 

la bugetul local sau din alte surse identfificate de 

comun acord) pentru implementarea acestor idei în 

vederea dezvoltării locale. Propunerile de politici 

publice au fost aprobate prin HCL în lunile august și 

septembrie 2015. 

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiei Asociaţia Euro-House 

Bustuchin. 

Resursele umane care au fost implicate:  

 asistentul local de proiect din Bustuchin, 

responsabil principal 

 experţii / consultanţi FPDL, responsabili de 

acordarea de asistenţă tehnică echipelor de lucru 

din cadrul GLIMS Bustuchin pentru pregătirea 

întâlnirilor de lucru cu comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Bustuchin (proiectarea întâlnirii, 

pregătirea structurii prezentărilor etc.). 

 responsabilul mobilizare / implicare comunitate şi 

cordonare facilitatori locali, APLOMB 

 facilitatorii Asociaţiei Euro-House Bustuchin (4 

persoane), care s-au consultat în permanenţă cu 

experții / consultanții FPDL pentru asigurarea 

implementării cu succes a acestei activităţi 
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 PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA 

PROPUNERILOR DE POLITICI PUBLICE LA 

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE 

CONSILIULUI LOCAL HUREZANI 

În vederea includerii propunerilor de politici publice 

de interes local în priorităţile de dezvoltare ale 

comunei Hurezani, echipele de lucru ale GLIMS 

Hurezani, în funcţie de domeniul strategic prioritar pe 

care îl reprezintă, au avut întâlniri de lucru cu Primarul 

comunei Hurezani, cu alţi reprezentanţi ai conducerii 

primăriei, şi cu consilierii locali din comisiile de 

specialitate corespunzătoare problematicilor 

abordate de politicile publice şi de proiectele de 

dezvoltare. 

Prin aceste întâniri de lucru s-a demarat un 

mecanism funcţional de întâniri lucru, dialog şi 

dezbatere între GLIMS Hurezani şi autorităţile locale, 

prin care problemele şi soluţiile cetăţenilor din 

comuna Hurezani ajung într-o modalitate 

structurată în procesul decizional al autorităţilor 

locale din Hurezani.  

Întâlnirile de lucru s-au desfășurat în luna septembrie 

2015. 

Astfel, prin prezentarea şi susţinerea documentelor 

realizate, s-a putut obţine acordul includerii acestora 

între priorităţile de finanţare ale autorităţilor locale, 

respectiv planificarea alocării resurselor necesare (de 

la bugetul local sau din alte surse identfificate de 

comun acord) pentru implemenatrea acestor idei în 

vederea dezvoltării locale. 

Politicile publice au fost aprobate prin HCL din luna 

septembrie 2015, împreună cu Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Hurezani, 2015 – 2020. 

Această activitate a contribuit la dezvoltarea 

organizaţională a organizaţiei Asociaţia Aurora 

Hurezani. 

Resursele umane implicate:  

 asistentul local de proiect din Hurezani, 

responsabil principal 

 experţii / consultanţi FPDL, responsabili de 

acordarea de asistenţă tehnică echipelor de lucru 

din cadrul GLIMS Hurezani pentru pregătirea 

întâlnirilor de lucru cu comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Hurezani (proiectarea întâlnirii, 

pregătirea structurii prezentărilor etc.). 

 facilitatorii Asociaţiei Aurora Hurezani (4 

persoane), care s-au consultant în permanenţă cu 

experții / consultanții FPDL pentru asigurarea 

implementării cu succes a acestei activităţi. 
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 ÎNTÂLNIRI DE LUCRU COMUNE GLIMS 

BUSTUCHIN ŞI GLIMS HUREZANI PENTRU 

ELABORARE PLANURI DE LUCRU PRIVIND 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SDL 

BUSTUCHIN ŞI SDL HUREZANI  

În urma parcurgerii în cadrul Proiectului ICAR a unui 

proces complex de mobilizare a membrilor 

comunităţilor Bustuchin şi Hurezani, s-a obținut o 

consolidare a capacităţilor locale de a derula în 

mod curent a mecanismelor funcţionale de întâniri 

lucru, dialog şi dezbatere între cetăţeni şi autorităţile 

locale, prin care problemele şi soluţiile cetăţenilor 

ajung într-o modalitate structurată în procesul 

decizional al autorităţilor locale. 

Astfel, în acest 

moment al 

proiectului, GLIMS 

Bustuchin şi 

GLIMS Hurezani 

pot deja să-şi 

finalizeze planurile 

de lucru privind 

monitorizarea 

implementării 

SDL Bustuchin şi 

SDL Hurezani, din 

perspectiva 

experienţei acumulate prin parcurgerea activităţilor 

proiectului ICAR 

(participarea la 

programele de 

formare, realizarea 

de documente de 

programare 

relevante pentru 

dezvoltarea 

propriilor comunităţi, 

participarea în 

procesele de 

consultare cu 

cetăţenii, 

susţinerea politicilor publice în faţa consilierilor locali 

etc.).  

Aceste întâlniri de lucru comune, desfășurate la 

Hurezani și Bustuchin, au contribuit la creşterea 

încrederii de sine a fiecăruia dintre membrii GLIMS 

Bustuchin şi GLIMS Hurezani, precum şi a încrederii 

în capacitatea de acţiune privind implicarea 

membrilor propriilor comunităţi în procesele 

decizionale privind dezvoltarea locală. 

Aceste întâlniri de lucru comune au urmărit, pe lângă 

planificarea unor acţiuni coerente pentru 

monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare 

locală, din perspectiva iniţierii proiectelor relevante 
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pentru comunităţi, şi un schimb de experienţă şi o 

consolidare a legăturilor de colaborare dintre 

structurile formale şi informale ale celor două 

comune. 

Experţii / consultanţi FPDL au acordat asistenţă 

tehnică echipelor de lucru din cadrul GLIMS 

Bustuchin și GLIMS Hurezani pentru pregătirea 

(agendă, prezentări powerpoint, materiale de lucru), 

și au condus şi facilitat aceste întâlnirii de lucru. 
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 CONFERINŢA FINALĂ DE ÎNCHIDERE A 

PROIECTULUI ICAR 

La aceasta conferinţă finală, care s-a desfășurat în 

Sala de festivități a comunei Bustuchin, au participat 

peste 50 de reprezentanţi ai principalilor actori 

responsabili de implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Bustuchin şi a Strategiei de 

Dezvoltare Locală Bustuchin, precum alţi factori 

interesaţi locali din ambele comune. Vor fi de 

asemenea invitaţi şi autorităţi publice de la nivel 

judeţean şi local precum şi ONG-uri din judeţele 

învecinate.  

Pregătirea acestei activităţi a inclus:  

 elaborarea și tipărirea de pliante, care au fost 

distribuite de către facilitatorii locali  

 elaborarea şi tipărirea de invitaţii de participare, 

adresate persoanelor identificate ca putând 

avea o contribuţie importantă la înţelegerea 

procesului derulat în timpul Proiectului ICAR şi 

la diseminarea activităţilor proiectului, care au 

fot înmânate personal de către facilitatori şi la 

care s-au solicitat confirmări de prezenţă. 

Invitaţiile au cuprins scopul conferinţei, locaţia, 

data, agenda de lucru şi modalitatea de 

confirmare a participării. 
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 elaborarea 

și tipărirea 

de afişe, 

care au fost 

postate în 

locurile 

vizibile ale 

comunelor 

(avizierul 

Primăriei, 

şcoli etc.). 

 invitarea 

reprezen-

tanţilor 

mass 

media cu acoperire judeţeană (presă scrisă / 

audiovizuală). 

Resurse umane implicate: 

 managerul de proiect şi asistentul de proiect 

(experții / consultanți FPDL), responsabili cu 

pregătirea şi facilitarea lucrărilor conferinţei, 

 asistentul local de proiect din Bustuchin, 

responsabil cu organizarea evenimentului şi 

asigurarea participării persoanelor invitate din 

comuna Bustuchin, 

 asistentul local de proiect din Hurezani, 

responsabil cu asigurarea participării 

persoanelor invitate din comuna Hurezani. 

 responsabilul mobilizare / implicare comunitate 

şi cordonare facilitatori locali, APLOMB 

 primarii comunelor Bustuchin și Hurezani 
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APRECIERI PRIVIND DESFĂȘURAREA 

PROIECTULUI ICAR, CULESE LA CONFERINȚA 

FINALĂ DE ÎNCHIDERE DIN LUĂRILE DE 

CUVÂNT ALE PARTICIPANȚILOR 

ION CIOCEA, primarul comunei Bustuchin 

 Mă bucur de desfășurarea Proiectului ICAR, pentru 

că așa cum spunea președintele Euro-House, a fost 

o alegere bună de a face acest proiect. Ca primar 

este greu să faci toate lucrurile singur. A fost bine 

că am putut avea implicate 2 comunități între care 

să se creeze o armonie, ceea ce este greu de 

realizat altfel. Mai departe, aștept să creăm noi 

grupuri comune în cele 2 comunități, de ex. un birou 

de 5-6 persoane, care să lucreze ca și consultanți 

pe noile măsuri de finanțare, să încercăm să găsim 

potențialii oameni care pot dezvolta o afacere cu 

cunoștințele căpătate în acest Proiect. Resursele 

umane formate să ofere sprijin și informații 

cetățenilor să scrie și să implementeze proiecte 

pentru ei și comunitate. Nu întâmplător acest 

Proiect de numește Implicarea activă a cetățenilor. 

De aceea, și bugetele ar trebui aprobate de cetățeni 

și asta am învățat că se poate face cu membrii 

comunității. Eu mă bucur că la noi la Bustuchin 

avem consilieri locali care sunt implicați și atașați 

binelui comunității. Eu am învățat foarte multe din 

acest Proiect, de la expperții formatori FPDL, și încă 

de foarte mult timp în urmă aproape am fost 

alfabetizați ca și copiii în lucrul cu comunitatea. Vor 

veni finanțări și de aceea avem nevoie de voi, 

experții consultanți FPDL, pentru a dezvolta alte 

tipuri de proiecte prin care să se dezvolte 

comunitatea, având ca exemple și modelele de 

comunități din UE. Sperăm să mergem în 

continuare împreună și să vedem proiecte de mare 

anvergură de dezvoltare economică locală în cele 

2 comunități (Bustuchin și Hurezani). Putem face 

împreună lucruri mărețe. Să avem curajul și 

puterea, că împreună putem face mult mai multe și 

lucrurile se pot realiza prin asemenea proiecte. 

GHEORGHE CÎRSTEA, primarul comunei Hurezani 

 Acest Proiect a încercat și a reușit să dezvolte un 

alt mod de relaționare între cetățeni și autoritățile 

locale. Este un proiect foarte bun, care a avut ca 

rezultate o serie de documente, care ne pot ghida 

dezvoltarea în continuare, respectiv SDL Hurezani 

și cele 2 propuneri de politici publice. Mulțumesc 

membrilor comunității care s-au implicat. Gândurile 

cetățenilor cuprinse în SDL Hurezani rămân ca o 

carte albă a bunei guvernări. Mulțumesc și colegilor 

din Bustuchin, cu care am fost capabili să facem 

lucruri frumoase pe Valea Amaradiei. Toate visurile 

noastre se pot realiza dacă ne vom găsi fiecare 

calea interioară spre noi, în aceste momente mai 

dificile. Vă dorim alături de noi în continuare, ca și 
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expeți consultanți, considerând că așa s-au 

dezvoltat comunitățile în alte țări și poate reușim să 

găsim un liant între comunități și consultanța 

privată. 

MARIAN ȘINDRINARU, președinte Euro-House 

Bustuchin 

 FPDL este un liant pentru noi în comunitate de 3 ani 

și jumătate, de când lucrăm împreună în Bustuchin. 

Proiectul a fost o bună ocazie pentru APL și domnul 

primar să vadă că există oameni în comunitate pe 

care se pot baza, iar oamenii au avut ocazia să se 

cunoască mai bine. 

NICU BĂLUȚOIU, inspector principal, Primăria 

Hurezani 

 Mulțumim experților consultanți FPDL pentru 

sprijinul acordat și sperăm că putem implementa 

proiectele din SDL Hurezani, deși strategia este 

foarte ambițioasă. Cu siguranță nu ne veți uita și 

nici noi pe dumneavoastră, cu siguranță știm că 

putem avea niște colaboratori în FPDL. SDL 

Hurezani ne arată direcția pe care să mergem. În 

lipsa acestui document nu am ști exact unde vrem 

să mergem și, de fapt, să ajungem până în 2020. 

ILEANA POPESCU, profesor, Liceul industrial 

Bustuchin 

 Vă mulțumim. Am învățat de la voi, experții 

consultanți FPDL, lucruri frumoase. Noi la școală 

derulăm proiecte, însă diferite. Consider că am 

învățat foarte multe și vă mulțumim pentru răbdarea 

pe care ați avut-o cu noi. Să ne vedem cu bine și în 

alt proiect! 

BOGDAN PĂTRU, Asociația Aurora Hurezani 

 Mulțumesc colegilor mei de echipă, care și-au 

smuls din timpul lor, au participat la activitățile 

proiectului. Mulțumim experților consultanți FPDL 

pentru profesionalism și colegilor de la Bustuchin, 

pe care i-am cunoscut mai bine și sperăm să 

continuăm în această formulă. 

NICOLETA AVRAMESCU, învățător, școala 

Bustuchin 

 Am participat cu drag la acest Proiect, care a fost 

de succes pentru mine, am învățat foarte multe și 

vă mulțumim, sperând că vom mai colabora 

DORU CRISTIAN BULARDA, expert consultant 

FPDL 

 Ce face ca acest tip de proiecte să aibă succes? 

Prezența, participarea și implicarea primarului, și, 

apoi, încă o persoană din comunitate, deschisă, 

credibilă, vizionară, pe care să o aibă alături. Acum, 

și în Hurezani și în Bustuchin, primarii nu au numai 

câte un om alături, ci câte o echipă de lucru 

multidisciplinară. Noi ne-am simțit foarte bine și 

considerăm că nu s-a încheiat colaborarea. 
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REZULTATELE VIZATE ȘI OBȚINUTE 

PRIN PROIECTUL ICAR 

  Parcurgerea unui proces 

complex de part icipare 

cetăţenească,  de către 

grupurile locale pentru 

implementarea şi  

monitorizarea strategiei 

de dezvoltare locală 

(GLIMS) Bustuchin şi  

Hurezani,  prin ut i l izarea 

mecanismelor de 

consultare a cetăţeni lor 

şi  promovarea intereselor 

acestora în faţa 

autorităţ i lor locale, şi 

prin procesul  participat iv 

de planif icare strategică 

pentru dezvoltare locală.  

  Eficientizarea acţiuni lor 

în comunitate a 

organizaţ ii lor 

neguvernamentale din 

cele două comune, 

respectiv Euro-House 

Bustuchin şi  APLOMB 

(Bustuchin),  şi Aurora 

Hurezani (Hurezani) ,  prin 

facil itatori i  locali  formaţi,  

care reprezintă resurse 

cheie în comunitate, şi  

relaţionarea cu echipele 

de lucru pentru 

coordonarea act ivităţ i lor 

structuri lor glims 

Bustuchin şi  gl ims 

Hurezani.  Astfel ,  la  

nivelul  celor 2 

comunităţ i ,  există clar 

consolidate aceste 

structuri  informale,  dar 

cu putere de influenţare a 

actului decizional al  

autorităţ i lor loca le  pe 

domeniile de dezvoltare 

locală.  
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  Capacitatea creată a 

membri lor GLIMS 

Bustuchin şi  GLIMS 

Hurezani de a iniţ ia şi 

propune pol iit ic i publice 

de interes local ,  precum 

şi  de a iniţ ia,  planif ica şi  

implementa proiecte de 

dezvoltare locală asigură 

condiţ i i le ca dezvoltarea 

locală să se real izeze 

planif icat ,  iar  strategii le 

de dezvoltare locală se 

se implementeze prin 

intermediul proiectelor 

elaborate.  

  Instituirea unui mecanism 

funcţ ional de întânir i  

lucru, dialog şi dezbatere 

între GLIMS Bustuchin şi 

GLIMS Hurezani şi  

autorităţ i le locale din 

Bustuchin şi  Hurezani,  

prin care problemele şi  

soluţi i le cetăţeni lor din 

comunele Bustuchin şi  

Hurezani ajung într -o 

modalitate structurată în 

procesul  decizional al 

autorităţ i lor locale.  

  Elaborarea și 

diseminarea experienţei  

la nivelul  judeţean şi  

naţ ional  (prin intermediul  

asociaţiei  comunelor din 

România) , prin 

distr ibuirea broşurii  

„ICAR”, astfel încât  

posibi l i tatea repetări i  

unui astfel  de proces în 

alte comunităţi  să f ie cât 

mai mare.  
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DOCUMENTE ELABORATE PENTRU / 

ÎN CADRUL PROCESELOR 

PARTICIPATIVE 
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BULARDA

DORINA 
ȘINDRINARU

MARIAN 
ȘINDRINARU

GHERGHINA 
MINCHICI

ION CIOCEA
GHEORGHE 

CÎRSTEA

EXPERT / CONSULTANT 

FPDL 

EXPERT / CONSULTANT 

FPDL 

EURO-HOUSE BUSTUCHIN 

PREȘEDINTE

EURO-HOUSE BUSTUCHIN 

MEMBRU 

AURORA HUREZANI 

PREȘEDINTE

PRIMARUL COMUNEI 

BUSTUCHIN 

PRIMARUL COMUNEI 

HUREZANI 
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ACEASTĂ BROȘURĂ A FOST ELABORATĂ DE DANIELA PLUGARU ȘI DORU CRISTIAN BULARDA 

– EXPERȚI / CONSULTANȚI FPDL – ÎN CADRUL PROIECTULULUI „IMPLICAREA COMUNITĂȚII – 

ACȚIUNE RESPONSABILĂ (ICAR)”, FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2009 – 2014, 

PROGRAMUL FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA, COMPONENTA 1 – IMPLICARE, SUBCOMPONENTA 1.1 

– PARTICIPARE LA LUAREA DECIZIILOR ŞI IMPLICARE COMUNITARĂ 

CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD NECESAR POZIȚIA OFICIALĂ A 

GRANTURILOR SEE 2009 – 2014 
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