20 iunie 2008
Întâlnirea responsabililor de GAL din județ.

Scopul întâlnirii
-

Să ne cunoaștem

-

Să prezentăm stadiul asociațiilor noastre

-

Să vedem care este relația GAL – DADR

-

Să vedem ce formări trebuie și pentru cine

-

Să devenim o rețea

-

De întocmit o listă de întrebări din public

-

Mesaj către DADR

De completat de către fiecare potențial GAL:
-

Poziția în județ

-

Număr de commune, populație, etc.

-

Dacă există asociație care să candideze la selecția GAL (nume, stadiul de înființare, etc.)

-

Dacă s-a pornit elaborarea strategiei

-

Există angajat/animator – format sau nu

-

Dacă există potențial uman pentru a identifica un animator

-

Ce putem face noi?

-

Ce vrem de la DADR?

-

Alte lucruri pe care credeți că sunt utile să le știm cu toții.

Ne-am întâlnit pentru a vedea unde mai suntem, pentru ca toți să putem afla mai multe unii despre alții afară de
apartenența la un teritoriu.
GAL „Țara Oltului”
D-na. Grancea Maria președinta Asociației Gal Țara Oltului.
Întrebare ”De ce ați înființat un Gal?”
Am plecat de la un studiu de oportunitate pe agricultură pe care l-am realizat în toată zona la cererea
unor parteneri francezi pentru o eventuală colaborare. Facând studiul pe agricultură și făcând analiza zonei s-a

extins, nu am rămas doar la agricultură. Ulterior am aflat de posibilitatea de a face un GAL și ne-am gândit să
punem la baza acestui GAL, ca un început, munca noastră. D-na. Grancea Maria, la început s-a vrut să fie o
asociație împreună cu cei de pe valea Hârtibaciului, dar nu prea corespundeam geografic, istoric, etc...acum
suntem încă la început. Am scos de la notar statutul și actul de constituire și astăzi le-am depus la notar. Am
cerut rezervare de nume si am obținut-o. Avem 7 centre administrative cu 20 de localitati și o populație de
aproximativ 28.000 de locuitori. Am dorit să înființăm asociația conform normelor europene, numărul de
locuitori pe km2, zonă omogenă, etc. Apare o altă problemă; procentul de populație urbană, jumătate din
populația teritoriului nostru este populația orașului Avrig. Dar problema este că populația orașului nu este mare.
Doar că se calculează împreună cu satele aparținătoare.
GAL „Podișul Secașelor”
Se prezintă Ileana Sădean: încerc să mă ocup de teritoriul numit ”Podișul Secașelor”. Deocamdată am
făcut doar o poză panoramică. Eu, personal sunt angajată la primăria Ocna Sibiu pe dezvoltare locală (fac
proiecte). Momentan nu există o asociație constituită care să candideze ulterior la selecție GAL, există totuși
potențial uman, viziune și asta este bine că putem începe ceva.
GAL „Podișul Hârtibaciului”
D-l. Bârsan Ilarion de la Microregiunea Hârtibaciului:
Principala ocupație; pensionar; ocupația de suflet; constructor de asociații. Ieșind la pensie am
încercat să mă implic în activitățiile societății. Am făcut prima Asociație Valea Hârtibaciului la care au
participat 10 primării. Apoi pe această structură am construit GAL-ul. Asociația Valea Hârtibaciului are și o
publicație: Gazeta Hârtibaciului. De GAL am aflat întâmplător când s-a ținut o ședință la Consiliul Județean pe
tema Leader. Acolo se vorbea de asociații. În cadrul acelei ședințe nu s-a pomenit nimic de asociația noastră
care era înființată și bine conturată. Atunci am luat cuvântul și am vorbit de Asociația Valea Hârtibaciului. Apoi
D-l. Tudorache ne-a spus să facem repede un GAL: ideea atunci a fost constituirea Leader sub formă de
competiție. Cei care vor fi primii un GAL vor fi acreditați de Ministerul Agriculturii. Noi într-o săptămână am
fost constituit un GAL informal, cu membrii cu ștampile cu tot, iar D-l Tudorache a fost animatorul nostru.
Apoi D-l. Tudorache a plecat la Direcția Agricolă. În locul lui a venit animator D-na. Elena Hulpuș de la
Consiliul Județean Sibiu.
Înainte de a înființa Gal-ul am beneficiat de un parteneriat cu nemții care ne-au sprijinit inclusiv cu
vizite în Germania pentru a ne arăta cum este un GAL acolo în zona Berlin. Cu multe concluzii privind GALurile nu am venit, dar am văzut alt mod de a se lucra. Apoi lucrurile au început să stagneze aici, nu am mai știut
ce să facem. Ideea a fost să facem din GAL-ul informal o asociație. Am făcut Asociația GAL Microregiunea
Valea Hârtibaciului. Am citit o broșură despre Leader și am înțeles că GAL-urile sunt o structură care
acționează de ”jos în sus”. La noi se pare că nimic nu poate funcționa de ”jos în sus” dacă nu are aprobare de
”sus”.
GAL „Podișul Mediașului”
Dl. Lucian Holban animator de GAL.
Am pornit în 2006 cu Fundația Mihai Eminescu Trust, care a avut 2 proiecte de arii protejate pe
teritoriul a două comune. Atunci am făcut un studiu pe localitățiile Bazna, Bunești și Laslea. Am făcut un
proiect de valorificare a terenurilor degradabile pe Bunești și am pornit pe principiile Leader; Ocol Silvic,
Primărie, Fundații, SRL-uri, a fost inclusiv partida romilor. Am prezentat proiectul, a fost în regulă dar nu avea
finanțare. Astfel am constatat că Leader corespunde cel mai bine cu acest gen de proiecte. Am aflat de la
televizor și de pe internet despre formarea animatorilor Leader. Nu aveam timp să fiu animator, eram salariatul
unei inteprinderi și nu puteam să mă ocup de animare fără motivație. Apoi s-a făcut propunerea de a constitui
un GAL pe teritoriul respectiv, de către Fundația Adept de la Bunești, care să se numească ”Dealurile

Târnavei”. Am vrut să prindem partea de Nord a județului Sibiu, să prindem toate Dealurile Târnavei. Am găsit
Sighișoara în mijlocul terenului nostru. Geografic, economic totul era perfect. Nu s-a putut face am fost
refuzați. Am făcut până la un punct după care cei de la Fundația Adept au rupt legătura cu noi și au făcut exact
pe formula pe care au găsit-o la minister. Atunci, cu sprijinul Fundației Mihai Eminescu Trust, SC Geomed
SRL și Primăria Moșna s-a hotărât înființarea unui GAL pe teritoriul neacoperit de Fundațuia Adept. Avem
unul dintre cele mai marii teritoriu; 14 localități, toată parte a de Nord a județului Sibiu. A durat până când am
reușit să fac ceva. Am lucrat singur. Nu am avut nici un voluntar. Am fost plătit pentru asta. Ne-am înființat,
ne-am legalizat, pentru că am considerat că dacă nu ne legalizăm pierdem din membrii. Nu am anticipat ca
Leader va merge așa de greu. În acest moment trebuie să întărim și să organizăm mai bine Asociația noastră.
GAL „Mărginimea Sibiului”
Dna. Marina Bogdan din Mărginimea Sibiului.
Funcționăm prin intermmediul Fundației Comunității Sibiu. Din păcate animatorii noștri nu s-au
transformat în altceva. Unul dintre ei a devenit primarul Comunei Rășinari. Ne-am ocupat de Mărginimea
Sibiului din 2000. Avem un proiect pentru a sprijini zona rurală, pentru a elabora strategia de dezvoltare locală
pe perioada 2000 – 2004, centru de informare, material de promovare. Apoi am mai obținut fonduri de la o
asociație din Olanda. Am mai avut fonduri pentru ONG-uri, proiecte și pe alte localități. La Săliște pentru
Centrul de Informare pt. Turiști, cursuri de formare pt. Pensiuni Agroturistice. În prezent nu avem înființată o
asociație care să candideze ca și GAL. Dar din punctul meu de vedere să înființezi o asociație nu este greu. Este
mai greu să funcționeze și să obții fonduri pentru funcționarea ei. În prezent avem un proiect pentru elaborarea
strategiei locale pentru 5 localități din Mărginime. Proiectul se află în faza de consultare. Sunt localități care
deja au o strategie, au avut contacte cu firme care s-au ocupat de elaborarea strategiei. Avem și câteva publicații
la Săliște, Sadu, Rășinari, etc.

