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Astăzi 04.09.2015, în Sala de Consiliu din Primăria Municipiului Roman a avut loc lansarea
iniţiativei pentru constituirea Grupului de Acţiune Locală pentru Creşterea Calităţii Vieţii în
Municipiul Roman, în prezenţa reprezentanţilor: instituţiilor publice din municipiu, ai societăţilor
furnizoare de utilităţi publice, ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ai asociaţiilor minorităţilor etnice, ai
sindicatelor din învăţământ, sănătate, industrie şi ai mediului de afaceri, precum şi ai administraţiei
publice locale.
În perioada 2014-2020 COMISIA EUROPEANĂ (CE) pune la dispoziția statelor membre ale
Uniunii Europene noi instrumente pentru a facilita abordarea teritorială integrată, precum
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD), Investiții Teritoriale Integrate
și Dezvoltarea Urbană Sustenabilă. Cu privire la instrumentul CLLD, România a prevăzut în Acordul
de Parteneriat semnat cu CE, ca acesta să fie utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale și
combaterii sărăciei în comunitățile marginalizate. Astfel Programul Operaţional Regional 2014 2020 (prin Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban) și Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (prin Axa Prioritară 5 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) vor pune la dispoziție alocările
financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o
populație de peste 20.000 de locuitori.
În acest contex, conducerea administraţiei publice locale doreşte constituirea la nivelul
municipiului a Grupului de Acțiune Locală (G.A.L.) pentru CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII
în Municipiul Roman, format din reprezentanții autorității publice locale, instituțiile publice locale,
reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale, ale sectoarelor public şi privat, precum
antreprenori şi asociaţiile acestora, sindicate/patronate, asociaţii de cartier, organizaţii comunitare şi
voluntare(ale minorităţilor, cetăţenilor vârstnici, tinerilor etc.), precum și ONG-urile reprezentative
pentru comunitățile defavorizate.
G.A.L. va reprezenta instrumentul prin care se asigură consultarea publică pentru dezvoltarea
teritorială a municipiului prin acţiuni de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii
(CLLD).
G.A.L. va putea depune proiecte integrate pentru investiții pentru:
 construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuințelor sociale;
 reabilitarea/ modernizarea centrelor comunitare integrate de intervenție medico-socială;
 construirea/ reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ preuniversitar;
 investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
(construcție/reabilitare/modernizare spații publice pentru a găzdui activități sociale,
comunitare, culturale, agrement, sport etc);
 crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
zone pietonale și comerciale etc.);
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 construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de
inserție.
Partenerii GAL trebuie să fie pregătiți pentru o implicare permanentă, pe durata
întregului proces de realizare a strategiei de dezvoltare locală şi a proiectelor relevante,
următoarele acţiuni fiind necesare:
- asigurarea participării în cadrul întâlnirilor Grupului de Acţiune Locală (şi dacă este cazul
organizarea unora dintre aceste întâlniri);
- stabilirea mecanismelor instituţionale de decizie în cadrul Grupului de Acţiune Locală;
- contribuţia activă la propunerea unor obiective de dezvoltare şi a unor proiecte care oferă soluţii
pentru problemele teritoriului definit, acestea urmând să fie integrate în strategia de dezvoltare locală;
- identificarea surselor de finanţare (fonduri europene, naţionale, buget local, investiţii private,
parteneriate public-privat) pentru proiectele propuse în cadrul strategiei;
- cooperarea cu ceilalţi parteneri (publici, privaţi, societate civilă) şi identificarea punctelor comune
care necesită soluţii luate de comun acord;
- luarea în considerare a tuturor problemelor sectoriale şi asigurarea unor măsuri propuse coerente, cu
efecte sinergice şi care nu provoacă noi probleme în alte sectoare;
- prevederea în buget a unor fonduri pentru finanţarea revizuirii strategiei de dezvoltare locală şi a
proiectelor propuse în cadrul strategiei, deoarece între efectuarea plăţii şi rambursarea fondurilor de
către Autorităţile de Management apar inevitabil decalaje
- participarea în procesul de selecţie a proiectelor, verificarea conformităţii proiectului, inclusiv cu
obiectivele strategiei de dezvoltare locală, şi respectarea criteriilor de eligibilitate;
Solicităm ca instituțiile, ONG-urile, mediul de afaceri și sindicatele reprezentative (prin
activitate, sector/domeniu reprezentat, număr de membri etc ), care doresc să se implice în
acest parteneriat, prin Grupul de Acțiune Local pentru CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII în
Municipiul Roman, să-și exprime adeziunea prin desemnarea unui reprezentant.
În acest sens informaţii suplimentare şi cererea de adeziune se pot obţine de la Serviciul
Monitorizare Control Marketing Instituţional (Primăria Roman - camera 60) – e-mail:
monitorizare@primariaroman.ro.
Solicitările se transmit până la data de 10.09.2015, pentru a se putea întocmi proiectul
hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea G.A.L. pentru CREȘTEREA CALITĂȚII
VIEȚII la ședința din luna septembrie.
Conform recomandărilor Comisiei Europene G.A.L. trebuie constituit astfel încât nici un
partener sau grup de interese să nu fie majoritar (regula supranumită „maxim 49%”), societatea civilă
şi partenerii din sectorul privat trebuind să deţină cel puţin 51 % din puterea de decizie, astfel încât să
se asigure un proces de dialog (dezbatere) şi nu unul de simplă consultare a partenerilor minoritari.
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