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INTRODUCERE 

 

PLANIFICAREA STRATREGICĂ este o activitate orientată spre viitor şi 

reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, 

precum şi a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective. Managerii 

decid ce trebuie făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut şi cine trebuie să o 

facă. (George A. Steiner). 

Strategia de dezvoltare locala constituie cadrul în care se va realiza 

dezvoltarea integrata şi armonioasa a comunităţii, iar calitatea vieţii 

locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării. Acest cadru serveşte 

atât intereselor private, cât şi celor publice, datorită menţinerii şi 

îmbunătățirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu de care 

cetăţenii şi firmele au nevoie pentru a prospera pe termen lung.  

Strategia este un instrument care ghidează şi integrează eforturile de 

dezvoltare locala ale întregii comunităţi, iar participarea şi cooperarea tuturor 

cetățenilor, sectoarelor public, privat şi nonprofit, a actorilor locali şi 

formatorilor de opinie, sunt esențiale pentru o implementare de succes.  

În ultimii ani, tot mai multe eforturi au fost orientate spre consolidarea 

capacităţilor de planificare strategică a administraţiei publice locale, Agenţilor 

de Dezvoltare Regională etc., acestea fiind implementate de Guvernul 

Republicii Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare. 

Astăzi, reprezentanţii administraţiei publice locale de nivelul întâi  şi nivelul al 

doilea, Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), Consiliilor regionale pentru 

Dezvoltare (CRD) precum şi  experţi care implementează proiecte şi iniţiative 

la nivel local, au nevoie, mai mult ca oricând, de competenţe cheie ce ţin de 

planificare strategică, managementul proiectelor, managementul resurselor 

financiare, umane, dezvoltare comunitară, evaluare şi monitorizare, etc. – 

toate, pentru a asigura o abordare holistică asupra dezvoltării locale şi 

regionale.  

Acest Ghid este elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale în Republica Moldova” şi are drept scop ghidarea pas cu pas a 

reprezentanţilor administraţiilor publice locale şi raionale în iniţierea şi 

implementarea procesului de dezvoltare locală durabilă.  
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 Ghidul are la bază Programul de formare continuă „Planificarea strategică 

integrată la nivel local şi regional”, care vine să abordează o serie de subiecte 

importante precum: 

- Iniţiere în planificare şi programare strategică integrată; 

- Aspectul comparat de planificare integrată; 

- Iniţiere în documente strategice naţionale, regionale şi locale; 

- Ciclul planificării strategice; 

- Instrumente de analiză strategică; 

- Paşii de aplicare în practică a unui instrument de analiză strategică; 

- Elaborarea componentelor obligatorii ale unei strategii; 

- Formularea acţiunilor, termenilor, responsabilităţilor şi indicatorilor; 

- Corelarea dintre planificarea strategică şi buget; 

- Consultarea şi comunicarea în procesul de planificare; 

- Abordarea inter-comunitară în planificarea strategică; 

- Implementarea planurilor strategice de dezvoltare; 

- Monitorizarea şi evaluarea planurilor strategice de dezvoltare; 

- Elaborarea planurilor de dezvoltare strategică. 

În rezultatul participării la acest modul de instruire şi aplicării 

recomandărilor din acest Ghid, participanţii îşi vor perfecţiona abilităţile de 

implementare a proceselor de planificare și programare strategică integrată 

în propriile localități în baza actelor normative şi a politicilor de dezvoltare 

locală şi regională. 

Ghidul conţine, pe lângă aspecte teoretice, sarcini şi exerciţii care pot fi 

completate direct în Ghid. Acest Ghid creează context pentru participant de a 

interacţiona cu alţi colegi în procesul de învăţare, exersare, schimb de 

experienţe, precum şi să lucreze individual, reflectând şi analizând noile 

concepte în baza experienţelor  proprii, precum şi a necesităţilor şi planurilor 

de dezvoltare pentru viitor.   

 

 

 



 

6 

SESIUNEA 1.  SESIUNEA INTRODUCTIVĂ ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

INTEGRATĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- prezentarea scopului şi obiectivelor cursului; 

- evidenţierea rolului dezvoltării personale în procesul de planificare 

strategică; 

- prezentarea principalelor trăsături ale dezvoltării locale; 

-  caracterizarea celor opt componente-cheie ale dezvoltării locale; 

- examinarea nivelurilor abordării holistice a dezvoltării comunităţii.  

 Cuvintele-cheie ale sesiunii: scopuri personale, principii de dezvoltare, 

comunitate, planificare, abordare holistică, guvernare, transparenţă, servicii 

publice, parteneri locali, infrastructură, vitalitate economică. 

 

Scopul modulului „Planificare strategică integrată” este de a spori 

competenţele teoretice şi practice ale participanţilor la curs, necesare 

elaborării şi implementării corecte a proceselor de planificare strategică în 

administraţia publică locală.  

Obiectivele specifice ale modulului sunt: 

o Aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor în domeniul planificării 

strategice integrate. 

o Dezvoltarea abilităţilor de: 

− Elaborare a planurilor de dezvoltare strategică a comunităţii; 

− implementare a planului strategic de dezvoltare a comunităţii; 

− monitorizare şi evaluare a planurilor strategice de dezvoltare a 

comunităţii. 

o Modelarea atitudinilor de:    

− responsabilizare în elaborarea planurilor de dezvoltare strategică a 

comunităţilor; 

− aplicare în practică a noilor cunoştinţe în domeniul planificării 

strategice integrate. 
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I.1 INIŢIERE ÎN PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

Planificarea strategică este un proces complex, care necesită un angajament 

ferm atât la nivel de conducere a unei instituţii sau a unei localităţi, cât şi la 

nivel personal, pentru a putea dezvolta şi implementa un plan strategic de 

dezvoltare de succes.  

O instituţie/organizaţie se poate dezvolta cu succes daca angajaţii acesteia 

sunt capabili să se dezvolte în cadrul instituţiei date, să avanseze, să înveţe 

lucruri noi, să contribuie la schimbări şi îmbunătăţiri, şi să simtă dorinţa şi 

mândria de a face parte din instituţia dată. În clipa în care această motivaţie 

dispare, angajatul nu va mai contribui la dezvoltarea instituţiei date, ci, din 

contra, va putea chiar şi bloca procesele de dezvoltare ale acesteia. Ceea ce 

înseamnă că atât instituţia, cât şi angajatul sunt într-un proces de stagnare, 

iar pentru a ieşi din acest impas, ambii au nevoie de scopuri noi de 

dezvoltare. În cazul în care aceste scopuri nu se completează reciproc, 

angajatul va părăsi instituţia dată, iar aceasta din urma va căuta o nouă 

candidatură pentru poziţia vacantă. 

La fel se întâmplă şi într-o localitate: oamenii care formează comunitatea 

unei localităţi au multiple scopuri personale, iar în cazul în care aceste 

scopuri nu pot fi realizate, implementate în localitatea dată, oamenii devin 

nemulţumiţi de tot ceea ce se întâmplă în localitatea lor, şi nu contribuie în 

nici un fel la dezvoltarea acesteia. Ba din contra, critică, provoacă scandaluri, 

creează situaţii de conflict, iar alţii, mai pragmatici şi ambiţioşi, părăsesc 

localitatea pentru a-şi realiza scopurile şi a găsi noi oportunităţi în altă parte.  

Mai grav este atunci când şi la nivel de instituţie, şi la nivel de localitate există 

un număr impunător de persoane care nu au scopuri de dezvoltare 

personală, care nu ştiu ce doresc să facă în viaţa lor, nu înţeleg ce se întâmplă 

cu ei, nu au capacitatea de a analiza lucrurile, etc. Se întâmplă să întrebi o 

persoană ce scopuri sau vise are pentru viitor, şi răspunsul este “să fie copiii 

sănătoşi, să fie pace, să avem roadă, să plouă, să fie bine” Şi astfel de exemple 

pot continua la nesfîrşit.   

Oamenii care şi-au realizat visurile au un lucru în comun: toţi şi-au stabilit 

scopuri şi au întreprins acţiuni pentru realizarea acestora. Planificarea vieţii 

este un proces continuu, care presupune identificarea şi reflectarea asupra 

dorinţelor proprii pentru fiecare componentă de dezvoltare personală.  
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1. Identitatea

2. Cariera

3. Sanatatea

4. Familia

5. Imaginea

6. Averea

7. Auto-
dezvoltarea

8. Prietenii

Componentele Dezvoltării Personale

 

Figura 1: Componentele dezvoltării personale 

Principii de dezvoltare personală:  

o Scopurile sunt interdependente (depind unul de altul) şi sunt, în egală 

măsură, importante pentru o dezvoltare personală armonioasă. Lipsa 

scopurilor clare pentru una din componente poate părea, la prima 

vedere, neimportantă, dar aceasta poate bloca realizarea scopurilor 

importante. De exemplu, dacă nu acordaţi atenţie sănătăţii, pe termen 

lung, aceasta vă poate afecta cariera, relaţiile cu prietenii, etc. De aceea, 

este bine să identificăm scopuri pentru fiecare componentă a 

dezvoltării personale, deoarece ele sunt interdependente.   

Scopurile sunt pe termen lung şi scurt: orice scop pe termen lung trebuie să 

fie reflectat în scopurile pe termen scurt (adică în acţiunile zilnice). De 

exemplu, dacă vreţi să fiţi antreprenori, trebuie să învăţaţi să scrieţi planuri 

de afaceri acum.  

o Dezvoltarea reprezintă schimbare: trebuie să conştientizăm faptul că 

realizarea scopurilor necesită schimbări în acţiunile noastre cotidiene. 

Dacă veţi avea permanent acelaşi comportament, veţi obţine 

permanent aceleaşi rezultate.  
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o Dezvoltarea are loc în faze/etape: astfel, scopurile pentru unele 

componente pot fi realizate mai rapid, în timp ce pentru alte 

componente realizarea scopurilor poate dura mai mult. Chiar dacă 

depuneţi un efort mare în dezvoltarea unei componente, rezultatele 

imediate nu sunt garantate, dar vor lua mult timp pentru a fi realizate. 

Realizarea dezvoltării personale este un proces care decurge în două direcţii: 

1. Dorinţele personale trebuie reformulate în scopuri şi acţiuni concrete. 

2. Trebuie să recunoaştem şi să vedem/acceptăm oportunităţile de 

dezvoltare din jurul nostru. Acestea ne sunt oferite de către oameni, 

situaţii, circumstanţe care ne înconjoară.  

Cu cît mai multe scopuri are o persoană, cu atît sporeşte nivelul de încredere 

în sine, persoana devine mai independentă, eficientă şi poate să livreze 

rezultate mai bune în comparaţie cu o persoană care are mai puţine scopuri, 

sau care se leagă de un singur scop,” măreţ”, în viaţă, pe care încă “îl caută”…   

Realizarea fiecărui scop, aduce după sine clipe de satisfacţie, împlinire sau 

fericire. Respectiv, cu cît mai multe scopuri reuşeşte să realizeze o persoană, 

cu atît mai multe emoţii pozitive va avea.    

 

I.2 COMPONENTELE DE DEZVOLTARE A UNEI COMUNITĂŢI SAU 

ABORDAREA HOLISTICĂ A DEZVOLTĂRII COMUNITĂŢII 

 

Dezvoltarea locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi 

promovate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în 

parteneriat cu diverşi factori(privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării 

unei creşteri economice, dinamice şi durabile, în scopul îmbunătăţirii nivelului 

de trai. 

Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea dezvoltării 

Dezvoltarea comunitară reprezintă participare activă şi integrarea 

comunităţii în procesele de dezvoltare locală în vederea atingerii bunăstării 

pentru toţi membrii ei. 

Dezvoltarea comunitară, conform studiilor de specialitate, este un proces de 

identificare şi de rezolvare a problemelor în comunitate în vederea atingerii 

unor obiective scontate. Altfel spus, dezvoltarea comunitară este un proces 

social prin care membrii comunităţii controlează şi se adaptează la aspectele 

specifice ale unei lumi în permanentă schimbare. 
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Planificarea dezvoltării reprezintă ansamblu de procese ce implică toate 

persoanele sau grupurile de  persoane din interiorul sau  exteriorul 

comunităţii interesate (stakeholders), prin care se  stabileşte o strategie cu 

obiective clare de atins într-o anumită perioada determinată, precum  şi 

măsurile ce trebuie întreprinse pentru a le atinge.  

Dezvoltarea locală este pe termen lung - prin dezvoltare durabilă şi integrată. 

Dezvoltarea locală este echitabilă - prin incluziune socială şi șanse egale pentru 

fiecare. 

Dezvoltarea strategică a unei comunităţi este posibilă în baza unei 

planificări strategice, iar planificarea strategică este pentru o comunitate un 

instrument de organizare a prezentului în baza proiecţiilor ce ţin de viitorul 

dorit.   

În general, planificarea fie ea strategică sau nu, este un proces prin care trece 

fiecare individ, familie, organizaţie, comunitate, regiune, ţară. O planificare 

bună creează context pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare 

pentru viitor, motiv pentru care merită timpul şi efortul.  Aici, reprezentanţii 

administraţiei publice locale joacă un rol crucial pentru a asigura acest proces 

continuu de dezvoltare prin planificare şi identificare de noi oportunităţi 

pentru comunitate.       

Ca şi în cazul dezvoltării  personale, orice comunitate are componentele sale 

de dezvoltare. Fiecare componentă poate fi dezvoltată relativ autonom până la 

un anumit nivel, după care dezvoltarea devine problematică din cauza 

reţinerii în dezvoltare a altor componente.  

Pentru a acoperi toate aspectele de dezvoltare a unei localităţi/comunităţi, 

este important să fie analizate următoarele opt componente-cheie: 

1. Guvernare: realizarea drepturilor politice  

Întrebări   ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei 

componente: 

- Cât de bine sunt dezvoltate capacităţile de lider a reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale?  

- Cum sunt implicaţi membrii comunităţii/localităţii în procesele de luare 
a deciziilor la nivel local?  

- Cine şi cum elaborează planuri strategice de dezvoltare a 
comunităţii/localităţii?   

- Cum sunt prezentate interesele diferitor grupuri sociale (tinerii, 
pensionari, femei etc.) in procesele de luare a deciziilor la nivel local? 
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2. Transparenţă şi informare  

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei 

componente: 

- Ce strategii şi instrumente sunt utilizate pentru a asigura accesul la 
informaţia de importanţă comunitară/locală? 

- Ce documente şi politici reglementează accesul la informaţie? 
- Care este gradul de satisfacţie a membrilor comunităţii privind accesul 

lor la informaţie? 
- În ce măsură distribuirea informaţiei încurajează sau stopează 

implicarea membrilor comunităţii în procesele de luare a deciziilor la 
nivel local? 

 

3. Servicii publice: sănătate, educaţie, cultură, sport, acces la apă şi 

condiţii sanitare. 

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei 

componente: 

- Cine şi cum beneficiază de aceste servicii? Toţi membrii comunităţii au 
acces egal? 

- Care este calitatea acestor servicii? 
- Ce politici publice sunt elaborate şi implementate pentru a asigura 

creşterea calităţii şi durabilităţii acestor servicii? 
- Cum sunt implicaţi membrii comunităţii în dezvoltarea serviciilor 

publice (în procesul de planificare, implementare, monitorizare, 
evaluare)? 
 

4. Infrastructură: drumuri şi servicii de transportare, acces la energie 

(electrică şi termică), starea clădirilor şi obiectelor publice, 

sisteme de aprovizionare cu apă şi de colectare a deşeurilor). 

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei 
componente:  

- Care este gradul de satisfacţie a membrilor comunităţii de infrastructura 
localităţii?  

- Cum influenţează gradul de dezvoltare a infrastructurii asupra nivelului 
de trai al populaţiei? 

- Ce politici publice sunt elaborate pentru a asigura dezvoltarea şi 
durabilitatea infrastructurii? 

- Cum este implicată comunitatea în dezvoltarea infrastructurii? 
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5. Imaginea localităţii/comunităţii  

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei    
componente 

- Care este imaginea comunităţii? (pentru populaţia localităţii, precum şi 
pentru persoane din exterior) 

- Ce strategii şi instrumente sunt aplicate pentru promovarea imaginii 
comunităţii? 

- Cine şi cum este implicat în promovarea imaginii comunităţii? 
 

6. Parteneri locali şi externi   

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei    

componente 

- Care sunt relaţiile dintre actorii comunitari? (APL, sectorul privat, 
organizaţii neguvernamentale) 

- Cum actorii comunitari sunt implicaţi în proiecte de dezvoltare a 
comunităţii? 

- Cum este asigurată transparenţa şi echitatea în relaţiile dintre diferiţi 
actori? 

- Ce strategii se aplică pentru promovarea parteneriatelor locale şi 
externe?  

- Cât de mulţi şi diverşi  sunt partenerii comunităţii?   
 

7. Vitalitate economică   

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei    

componente: 

- Ce servicii private există în comunitate? 
- Ce politici publice asigura dezvoltarea economică a comunităţii/ 

localităţii? 
- Cum este promovată şi susţinută activitatea economica în comunitate? 

(inclusiv pentru femei şi tineret) 
- Care sunt veniturile membrilor comunităţii şi ce oportunităţi există 

pentru creşterea lor?  
 

8. Managementul riscului şi securitatea publică   

Întrebări ce ne pot ajuta să apreciem nivelul actual de dezvoltare a acestei    
componente:  
- Ce strategii sunt elaborate şi implementate pentru asigurarea ordinii 

publice? 
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- Ce strategii sunt elaborate şi implementate pentru a asigura sănătatea şi 

bunăstarea membrilor comunităţii în cazuri de calamităţi? 

- Cum sunt implicaţi membrii comunităţii în elaborarea, implementarea şi 

evaluarea acestor strategii? 

 

La fel ca şi în cazul dezvoltării personale, şi comunitatea are de suferit în cazul 

în care anumite componente sunt dezvoltate, iar altele nu. Cele subdezvoltate, 

blochează dezvoltarea celorlalte componente, şi astfel creează situaţii 

periodice de criză la nivel de întreagă comunitate.  

De exemplu, dacă o comunitate/localitate nu are infrastructura drumurilor 

adecvată, pe timp de ploaie sau de iarnă localitatea rămâne blocată de restul 

lumii. Într-o astfel de localitate nu vor veni investitori din afara localităţii, 

deoarece afacerile lor vor avea de suferit. Aceleaşi drumuri afectează şi 

bunăstarea populaţiei, care, rupţi fiind de acces la drum calitativ, nu se pot 

deplasa de urgenţă în cazuri grave de sănătate. Sau ce imagine poate avea o 

localitate,  în care periodic se înregistrează furturi, jafuri iar ordinea publică 

nu este asigurată nici la nivelul minim necesar . În rezultat, oamenii vor fi 

nemulţumiţi, vor trăi permanent cu frică, sau vor părăsi localitatea.    

Evaluarea periodică a gradului de dezvoltare a tuturor componentelor 

comunitare, este importantă deoarece permite de a identifica dezechilibrul în 

dezvoltare şi de a eficientiza intervenţiile făcute în scopul dezvoltării întregii 

comunităţi. 

Evaluarea pe fiecare componentă permite identificarea corectă şi rapidă a 

necesităţilor şi atragerea fondurilor. Astfel, un tablou clar pe fiecare 

componentă ajută la identificarea de noi oportunităţi, la formularea ideilor de 

proiecte, pentru care se pot identifica resurse din exterior. 

Figura de mai jos, ilustrează componentele de dezvoltare comunitară, şi  

trasează 4 nivele de dezvoltare comunitară. 
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 Figura 2: Evaluarea componentelor de dezvoltare comunitară 

Nivelul 1: “Dezvoltarea bazată pe tradiţii”. Într-o localitate aflată la acest 

nivel de dezvoltare, liderii localităţii activează în baza tradiţiilor, iar ideile noi 

sunt foarte rar acceptate. Planificarea este mai mult formală şi se face pentru a 

răspunde la cerinţele autorităților superioare (raionale sau naţionale). 

Influenţa factorilor externi este extrem de mare. Practic toata activitatea 

poate fi numita “lupta cu problemele” (activitatea reactivă şi nu pro-activă).  

Problemele sunt rezolvate prin aplicarea soluţiilor stereotipizate. Implicarea 

comunităţii în proiecte de dezvoltare se face, de obicei, prin metode autoritare, 

fără a consulta membrii localităţii/comunităţii.  

Nivelul 2: “Dezvoltarea bazată pe competiţie”. Într-o localitate aflată la 

acest nivel de dezvoltare apar diverse idei, promovate de lideri noi.  

Conflictele dintre idei deseori sunt transformate în conflicte dintre lideri. 

Planificarea se face în baza politicilor publice naţionale, cu încercare de 

ajustare la condiţiile şi necesităţile locale. Liderii locali implică membrii 

comunităţii în implementarea proiectelor şi mai puţin în evaluarea 

necesităţilor. 

Nivelul 3: “Dezvoltarea bazată pe parteneriate”.  Într-o localitate aflată la 

acest nivel de dezvoltare, liderii din localitate/comunitate conştientizează 
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avantajele cooperării şi parteneriatului. Autorităţile publice colaborează 

eficient cu reprezentanţii sectoarelor privat şi civil. Ideile noi sînt uşor  

diseminate/promovate în comunitate. Planificarea se bazează pe evaluarea 

necesităţilor comunităţii. Există tendinţa de elaborare a politicilor publice 

locale pentru a asigura durabilitatea succeselor obţinute şi dezvoltarea 

continua. Implicarea membrilor comunităţii în procesul de luare a deciziilor 

devine o normă. 

Nivelul 4: “Dezvoltarea bazată pe politici publice”.  Într-o localitate aflată 

la acest nivel de dezvoltare, implicarea actorilor comunitari în procesul de 

dezvoltare este puternică şi echitabilă. Politicile publice locale sunt elaborate, 

implementate şi evaluate la fiecare componentă comunitară. Comunitatea are 

planul de împărtăşire a experienţei obţinute şi devine drept model pentru alte 

localităţi/comunităţi. Comunitatea are plan strategic de dezvoltare avînd la 

bază necesităţile pentru fiecare componentă de dezvoltare. Comunitatea poate 

face lobby la nivelul raional şi naţional. 

Pentru ca o comunitate/localitate să progreseze, este necesar să fie dezvoltate 

armonios toate componentele de dezvoltare. Evaluarea periodică a fiecărei 

componente este importantă pentru a putea identifica noi oportunităţi de 

dezvoltare, noi oportunităţi de finanţare sau de cooperare. Implicarea 

membrilor comunităţii/cetăţenilor în procesele decizionale la nivel local este 

crucială pentru asigurarea continuităţii iniţiativelor lansate, sporirea 

încrederii cetăţenilor în APL.  
 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Caracterizaţi principale componente a dezvoltării personale. 

2. Enumerați principiile dezvoltării personale. 

3. Care sunt direcţiile de dezvoltare personală necesare procesului de 

planificare strategică? 

4. Ce înţelegeţi prin dezvoltarea locală (comunitară)? 

5. Ce reprezintă planificarea dezvoltării locale? 

6. Care sunt cele opt componentele-cheie ale dezvoltării locale? Enumeraţi 

şi descrieți fiecare componentă. 

7. Enumeraţi şi caracterizaţi fiecare nivel de dezvoltare din abordarea 

holistică a dezvoltării. 
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SESIUNEA 2. INIŢIERE ÎN PLANIFICARE STRATEGICĂ INTEGRATĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- evidenţierea principalelor concepte şi noţiuni cu care se operează în 

cadrul planificării strategice integrate; 

- caracterizarea aspectelor esenţiale a planificării strategice integrate; 

-  prezentarea principiilor de bază a planificării strategice integrate; 

- identificarea  celor trei întrebări ce definesc drumul parcurs de  

comunității de la situația prezentă la situația dorită viitoare; 

- enumerarea beneficiilor planificării strategice  integrate 

 Cuvintele-cheie ale sesiunii: integrare, planificare, strategie, tactici, planificare 

strategică integrată, beneficii. 

 

Integrarea (viziunii, obiectivelor, strategiilor) este un principiu care asigură 

durabilitatea dezvoltării, încercând, să evite dezvoltarea economică bazată pe 

consum şi utilizarea irațională a resurselor naturale, sau dezvoltarea 

economică cu beneficii parțiale, creând tensiuni în societate prin apariția 

disparităților economice şi sociale.  

Integrarea în procesul de dezvoltare poate avea loc pe trei direcții principale:  

Integrarea celor trei domenii de dezvoltare - economic, social și de mediu. 

Acesta presupune: abordarea teritoriului vizat în toată complexitatea sa, 

identificarea perspectivelor viitoare în fiecare din aceste domenii, 

identificarea resurselor locale existente, a obstacolelor şi a oportunităților, 

definirea unui ansamblu de strategii şi acțiuni care să contribuie la atingerea 

unui progres economic şi social durabil din punctul de vedere al 

mediului/resurselor.  

Integrarea intereselor persoanelor fizice şi a diferitelor grupuri, prin 

implicarea în procesul de dezvoltarea locală a tuturor persoanelor şi 

organizațiilor relevante, urmărind două dimensiuni principale: 

o Pe orizontală: reprezentanții diferitelor sectoare - public, privat sau 

societatea civilă - sunt prezenți pentru a-şi exprima interesele şi pentru a 

identifica împreună interesul general, dincolo de interesul personal sau al 

grupului de care aparțin persoane puternice, cu un anumit statut social şi 

economic, care au capacitatea de a-şi exprima şi apăra interesele, nu vor 
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ignora femeile şi reprezentanții grupurilor social-vulnerabile care nu pot face 

acest lucru, în mod eficient. 

o Pe verticală: persoane şi autorităţi care aparțin diferitelor nivele ale 

administraţiei publice - local, național sau internațional - lucrează împreună 

pentru un scop comun.  

Integrarea planului de dezvoltare locală a unui teritoriu definit în planurile 

regionale, naționale sau chiar internaționale de dezvoltare; nivelul local 

trebuie să respecte interesele regionale sau naționale, care uneori pot fi în 

conflict cu cele locale. 

Dezvoltarea integrată se concentrează pe zonele în care domeniile de 

dezvoltare se suprapun, astfel încât deciziile adoptate în cazul unui domeniu, 

vizează și cerințele celorlalte două, având un impact pozitiv asupra acestora 

sau cel puțin nu vor afecta dezvoltarea lor. 

Durabilitatea tuturor eforturilor de dezvoltare necesită o reorientare 

profundă, atât a bazei analitice a conceptelor de dezvoltare, precum şi a 

procedurilor practice de implementare şi direcţionare strategică a 

programelor de dezvoltare regională. 

Dezvoltarea locală şi regională eficientă presupune abordări descentralizate 

de planificare. 

Planificarea este un proces de luare a deciziilor prin care analizăm Prezentul 

(situația actuală), definim Viitorul dorit (unde vrem să ajungem) şi găsim 

Soluțiile pentru a ajunge acolo. Procesul de planificare este definit prin: 

perioadele de timp la care se referă; gradul de specificitate, detalii şi claritate 

cu care sunt descrise Prezentul, Viitorul şi Soluțiile. 

Planificarea servește pentru a coordona și direcționa toate resursele adecvate 

și disponibile (politice, umane, economice, etc) ale unui grup pentru atingerea 

obiectivelor sale. 

Termenii-cheie ai procedurii de planificare sunt: 
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Strategia este o procedură planificată, în mod deliberat, orientată spre scop 

(are un rezultat identificabil), realizat cu o secvență de pași supuse ulterior 

monitorizării, evaluării şi ajustării.   

Tacticile sunt tehnici specifice sau acțiuni concrete aplicate/utilizate pentru a 

realiza o strategie planificată. Tacticile sunt modul în care strategiile sunt 

implementate. 

Planificarea strategică reprezintă un plan, un model, un set de direcții și 

abordări pe care managerii le aplică pentru conducerea organizaţiei. Ea 

reprezintă o modalitate de a construi un consens, bazat pe o viziune comună a 

întregii comunități, în vederea asigurării prosperității generațiilor viitoare. 

Planificarea strategică este o modalitate complexă de influențare a viitorului 

unei comunități, un proces prin intermediul căruia se determină ce anume 

intenționează organizația (comunitatea) să facă și cum își va atinge scopurile 

propuse. Complexitatea procesului de planificare strategică derivă din analiza 

inițială a condițiilor existente la nivel local, a interacțiunilor specifice din 

cadrul comunității și a factorilor externi care influențează comunitatea. Pe de 

alta parte, schimbările ce urmează a fi făcute trebuie să influențeze întreaga 

comunitate. Sunt, astfel, combinate perspectivele pe termen lung cu acțiunile 

pe termen scurt. 

În cursul de planificare strategică, sunt investigate o serie de aspecte esențiale:  

1. Care este misiunea comunității? 

2. Care este rolul comunității? 

3. Ce valori și principii deține comunitatea? 

4. Care sunt oportunitățile și amenințările de care trebuie să se țină seama?  

5. Care sunt punctele tari și punctele slabe ale comunității?  

6. Care sunt obiectivele comunității?  

7. Care sunt așteptările membrilor comunității?  

8. Cum își va măsura comunitatea propriile performanțe?  

9. Cum va utiliza comunitatea aceste informații pentru a aduce 

îmbunătățiri situației prezente?  

Planificarea strategică integrată  reprezintă procesul de dezvoltare 

durabilă prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, 

asigurând  echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, 

diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei, pentru a 



 

19 

îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării  cetățenilor 

în identificarea de direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat. 

Planificarea strategică integrată este un exercițiu participativ de planificare, 

ce asigură participarea tuturor părților interesate. Obiectivul acestui tip de 

planificare este de a examina toate costurile și beneficiile economice, sociale și 

de mediu, cu scopul de a identifica cele mai relevante opţiuni pentru 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţilor resurselor umane la nivel de 

comunitate. 

Planificarea strategică integrată este centrată în primul rând pe oameni, pe 

creare de oportunităţi pentru dezvoltarea lor continuă şi armonioasă. 

Principii de bază ale planificării strategice integrate: 

- Planificarea are loc la toate nivelurile: reflectând nevoile funcţionale ale 

actorilor implicaţi și reflectând practicile bune de management.   

- Planificarea este determinată de informaţii: procesele de planificare și 

deciziile se bazează pe informații concrete și identificate în timp util, pe 

nevoile actuale și cele de viitor (date demografice, scanări de mediu, 

feedback-ul membrilor comunităţii, informaţia de pe piața forței de 

muncă, etc). 

- Planificarea identifică riscuri și provocări: procesele de planificare 

identifica provocările și riscurile cheie în identificarea priorităților și 

prezintă opțiuni pentru a atenua problemele critice. 

- Planificarea este transparentă, bazată pe valori: planurile sunt 

comunicate angajaților din cadrul APL, membrilor comunităţii, precum 

şi tuturor părților interesate. 

- Raportarea periodică face parte din procesul de planificare strategică 

integrată: eforturile de planificare și rezultatele sunt raportate anual de 

către APL şi comunicate deschis prin intermediul mai multor mijloace 

media (de ex. comunicat de presă, pagina web a APL, articol în presa 

locală, adunarea generală a comunităţii, etc).  

- Eforturile de planificare sunt monitorizate, măsurate și evaluate: fiecare 

APL monitorizează performanța și progresul înregistrat în realizarea 

obiectivelor din Planul integrat şi planifică următoarele acţiuni având la 

bază rezultatele monitorizării şi evaluării.   
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În cursul gândirii strategice integrate se caută răspunsul la 3 întrebări 

esențiale ce definesc acest parcurs al comunității de la situația prezentă la 

situația dorită viitoare: 

1. Unde suntem acum? (situaţia actuală) 

Pentru determinarea exactă a situației actuale, vor fi investigate și analizate 

elementele fundamentale – misiunea și valorile comunității – elemente ce nu 

se schimba des. În continuare, sunt investigate elementele ce definesc situația 

actuală din punct de vedere strategic – elementele interne și externe ce 

determină modificarea deciziilor, acțiunilor și activităților curente. 

2. Unde vrem să ajungem? (situaţia dorită) 

În cadrul planificării strategice, este imposibilă prezicerea viitorului, astfel 

încât se încearcă imaginarea unui viitor probabil al comunității în timp. Pentru 

aceasta, este absolut necesară identificarea avantajului competitiv în fața 

celorlalte organizații, aspectele care ar putea să asigure realizarea acestui țel. 

În cadrul acestui proces, declarația de viziune este cea care formulează și 

descrie situația viitoare. 

3. Cum ajungem acolo? (ruta, direcţia, traseul) 

Pentru atingerea țintei și îndeplinirea viziunii comunității, este nevoie de un 

plan strategic: o cale, o rută care să asigure finalizarea demersului. 

Astfel, strategia este ghidul ce conduce comunitatea de la situația prezentă 

către ceea ce se dorește în 5, 10, 15 ani. 

În cursul procesului de planificare strategică există o serie de greșeli 

frecvente ce pot duce la eșecul demersului. Dintre acestea, cele mai întâlnite 

sunt: 

o Planul strategic garantează rezultatele în mod exact. Este greșită această 

afirmaţie, datorită modificărilor ce apar în mediul în care se operează. A 

se considera că planul strategic garantează cu exactitate rezultatele 

planificate este o eroare care poate conduce la eșuarea planificării 

strategice. De aceea sunt programate procese de re-planificare, la 

intervale rezonabile de timp. 

o Planul strategic este în totalitate în măsură să rezolve o situaţie de criză. 

Criza este o situație curentă și adesea neprevăzută, astfel că planul 

strategic nu garantează depășirea ei în totalitate. În acest caz, este 

necesar un plan de criză. 
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o Planul strategic nu poate da greș. Dacă planificarea strategică nu este 

bine elaborată, atunci și planul strategic va fi ineficient și chiar 

nesatisfacător pentru comunitate. 

o O direcţie de dezvoltare bună pentru un grup de interese, este bună pentru 

întreaga comunitate. Este greșită promovarea direcțiilor de dezvoltare 

limitate la un grup restrâns de interese, deoarece astfel nu poate fi 

garantat beneficiul pentru întreaga comunitate. 

o Planul strategic este elaborat de exponenţii comunităţii care garantează 

aplicabilitatea lui. Ignorarea caracterului participativ al unui plan 

strategic este una dintre cele mai frecvente greșeli și, în același timp, 

extrem de dăunătoare pentru rezultatele planificării strategice. În toate 

etapele planificării trebuie ținut cont de nevoile comunității în 

ansamblul ei si, nu în ultimul rând, de informarea continuă a membrilor 

comunității care, astfel, pot valida rezultatele preliminare și pe cele 

finale. Numai în acest mod planificarea strategică își atinge scopul 

general și esențial: prosperitatea pentru generațiile viitoare 

În ce măsură planificarea strategică  integrată,  ca şi proces, metodologie, 

abordare reuşeşte să producă schimbările dorite în diferite domenii, la 

diferite niveluri, rămâne o întrebare deschisă, la care mai mulţi autori 

continuă să caute răspunsuri şi explicaţii. Ca urmare, nu există un consens 

(sau claritate) privind beneficiile planificării strategice integrate. 

Beneficiile posibile ale  planificării strategice integrate: 

1. Facilitează anticiparea diferitelor schimbări în mediul intern sau în mediul 

extern, mai curând decât să sprijine organizația în a reacționă la aceste 

schimbări. Este vorba, astfel, de beneficiile acțiunii în locul reacțiunii. 

2. Este sprijinită dezvoltarea pe termen lung, cu utilizarea resurselor 

materiale, financiare și umane aflate la dispoziția comunității. 

3. Utilizarea eficientă a resurselor constituie o prioritate în cadrul planificării 

strategice. 

4. Este asigurată continuitatea în cadrul comunității și concentrarea pe cele 

mai importante activități pentru aceasta. 

 

 

 



 

22 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Caracterizaţi principalele concepte şi noţiuni cu care se operează în 

cadrul planificării strategice integrate. 

2. Analizaţi  aspectele esenţiale ale planificării strategice integrate. 

3. Enumerați principiile de bază ale planificării strategice integrate. 

4. Descrieți cele trei întrebări ce definesc drumul parcurs de comunitate 

de la situația prezentă la situația dorită în viitor. 

5. Enumeraţi beneficiile pe care le va obţine o comunitate implementând 

planificarea strategică integrată. 
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SESIUNEA 3. ASPECTUL COMPARAT DE PLANIFICARE INTEGRATĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea factorilor-cheie ai succesului proceselor de dezvoltare 

locală, prin prisma planificării strategice integrate în ţările dezvoltate. 

- familiarizarea cu programul ESPON 2013 ; 

- familiarizarea cu programul Leader oportunitatea Uniunii Europene; 

- caracterizarea aspectelor esenţiale ale planificării strategice integrate în 

dezvoltarea urbană şi rurală a Germaniei. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: experienţă, planificare strategică, procese de 

dezvoltare, factori-cheie, grupul ţintă, Uniunea Europeană, Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Programul ESPON 2013, Programul Leader. 

 

Experienţa multor ţări europene, dar şi a altor ţări, în domeniul politicilor 

regionale, reflectă faptul, că în lipsa unei abordări strategice, acțiunile 

autorităţilor centrale şi/sau regionale riscă să fie fragmentate, necoordonate 

şi, în rezultat, vor fi în mare măsură ineficiente.  

Experiența țărilor dezvoltate a demonstrat că factorii-cheie ai succesului 

proceselor de dezvoltare locală prin prisma planificării strategice integrate 

sunt:  

1. Existența angajamentului politic, a sprijinului și entuziasmului pentru 

conducerea procesului participativ de planificare, din partea primarului 

şi membrilor consiliului local. 

2. Existența în comunitate a sentimentului că toți membrii săi au fost 

ascultați și au putut influența semnificativ dezvoltarea viziunii locale și 

a planurilor de acțiuni, prin implicarea activă a femeilor şi bărbaților din 

toate grupurile din comunitate, inclusiv a membrilor grupurilor 

vulnerabile, a partenerilor locali şi a altor factori interesați.  

3. Planificarea și pregătirea meticuloasă a procesului. 

4. Calitatea înaltă a informațiilor despre comunitate, care sunt folosite în 

elaborarea viziunii şi a planurilor strategice de dezvoltare. 

5. Claritatea, relevanța şi realismul obiectivelor planului de dezvoltare 

locală. Gestionarea, monitorizarea şi evaluarea eficientă a implementării 

planului strategic. 
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Diverse domenii ale vieţii - cel economic, social şi cultural - se interconectează, 

iar succesul în dezvoltarea urbană şi rurală poate fi atins numai printr-o 

abordare integrată. La baza acestei abordări stau numeroase studii 

comparative, analize a bunelor practice, reflecţii pe marginea aspectelor care 

s-au dovedit a fi mai puţin reuşite, pentru ca comunităţile de orice nivel şi tip, 

să poată excela şi răspunde prompt necesităţilor membrilor comunităţilor, 

indiferent dacă acestea ţin de educaţie, vitalitate economică sau mediu. 

Ca exemplu elocvent ce vine să ilustreze practic cum acest lucru se realizează 

la nivel european, este viziunea Uniunii Europene. În acest context, viziunea 

este de a sprijini dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul strategiilor 

care abordează provocările sociale, economice, climatice şi de mediu 

(Articolul7, alineatul 1 din regulamentul propus de Fondul European de 

Dezvoltare Regională), asta însemnând că resursele ar trebui să fie 

concentrate astfel,  încât să fie direcţionate spre domeniile care se confruntă 

cu probleme urbane specifice. Astfel, strategiile integrate de investiţii, sunt 

privite ca o abordare mai holistică şi strategică, şi luate “ca principiu de bază” 

de  către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). În acelaşi timp, 

proiectele finanţate de FEDR în zonele urbane ar trebui să fie integrate în 

obiective mai ample ale programelor. Statele membre ale UE caută modalităţi 

de utilizare a Fondul Social European (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a 

sprijini măsurile legate de: ocuparea forţei de muncă, educaţie, integrarea 

socială şi capacitatea instituţională. Toate concepute şi implementate în 

cadrul strategiilor integrate. 

Programul ESPON 2013  este un program operaţional în cadrul Obiectivului 

Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, 

prin care este finanţată cercetarea teritoriului european. 

Proiectele de cercetare desfăşurate în cadrul Programului ESPON 2013 

contribuie la formularea politicilor privind coeziunea şi dezvoltarea 

armonioasă a teritoriului european prin: 

1. furnizarea de informaţii, statistici, analize şi scenarii cu privire la dinamica 

teritoriului, 

2. evidenţierea capitalului teritorial şi a potenţialului de dezvoltare a 

regiunilor şi a teritoriilor de dimensiuni mai mari, contribuind astfel la 

creşterea competitivităţii, la intensificarea cooperării teritoriale şi la 

dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului european. 
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Utilizarea rezultatelor cercetărilor ESPON în elaborarea documentelor 

naţionale de planificare strategică este esenţială, dat fiind relevanţa acestora 

pentru orientarea  politicilor teritoriale: ele oferă o diagnoză a stării actuale şi 

o perspectivă de ansamblu asupra contextului european, care va influenţa 

dezvoltarea ţărilor UE în viitor. 

Pe parcursul implementării Programului ESPON 2013 se poate decide 

implicarea şi a altor state în proiecte de cercetare aplicată şi studii. Statele 

candidate precum şi statele vecine ale UE sunt luate în considerare cu 

prioritate. 

În limita a 10% bugetul Programului ESPON 2013 poate finanţa activităţi 

desfăşurate parţial sau în totalitate într-o ţară din afara teritoriului UE cu 

condiţia să aducă un beneficiu regiunilor UE. 

Principalele categorii de beneficiari direcţi ai Programului ESPON 2013 sunt:  

- universităţile;  

- instituţiile de cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale;   

- factorii de decizie din domeniul dezvoltării teritoriale (instituţii ale  

administraţiei publice centrale şi locale, etc.);   

- experţii (Sistemul de Sprijin Ştiinţific);  

- Punctele Naţionale de Contact ESPON. 

Grupul ţintă a programului este format din beneficiarii rezultatelor proiectelor 

de cercetare aplicată, autorităţi publice de la toate nivelurile administraţiei 

publice şi comunitatea de cercetare: Comisia Europeană, toate statele membre  

şi celelalte state participante la program, autorităţile corespondente de la 

nivel regional/local, institutele de cercetare şi universităţile publice, factori de 

decizie în elaborarea  şi implementarea politicii  regionale şi de coeziune. 

Formarea parteneriatelor - Grupurile Transnaţionale de Proiect (GTP). 

Propunerile de proiecte/expresii de interes în cadrul Programul ESPON 2013 

trebuie dezvoltate în strânsă colaborare cu viitorii parteneri, aceasta fiind o 

cerinţă a proiectelor finanţate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala 

Europeană. 

Programul Leader face parte din politica mai vastă de dezvoltare rurală a 

Uniunii Europene. De la lansarea sa în  anul 1991, Iniţiativa Leader urmăreşte 

să ofere comunităţilor rurale din Uniunea Euoropeană o metodă de implicare 

a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Abordarea 
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Leader a fost privită cu mult interes în cadrul Uniunii Europene şi în afara sa. 

A fost imitată în afara propriului ei cerc de beneficiari. Uneori, interesul 

stârnit de Iniţiativa Leader a influenţat administraţii şi politici naţionale, 

regionale şi locale datorită capacităţii sale de a aborda problemele de 

dezvoltare prin forme noi de parteneriat şi prin activităţi corelate. 

Leader vine în completarea altor programe europene şi naţionale. De exemplu, 

acţiunile Leader pot activa şi mobiliza  resursele locale, sprijinind proiecte de 

pre-dezvoltare (precum studiile de diagnostic şi studiile de fezabilitate sau de  

consolidare a capacităţilor locale), care vor ameliora capacitatea acestor zone 

de a accesa şi de a utiliza nu doar fondurile Leader, ci şi alte surse pentru 

finanţarea dezvoltării lor (de exemplu programe UE mai vaste, naţionale sau 

regionale de dezvoltare rurală). De asemenea, Leader susţine sectoare şi  

categorii de beneficiari care, deseori, nu sunt sprijinite deloc, sau primesc 

doar un sprijin limitat, prin alte programe care funcţionează în zone rurale, 

precum activităţile culturale, punerea în valoare a mediului natural, 

reabilitarea arhitecturii şi a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, 

ameliorarea relaţiilor dintre producători şi consumatori etc. 

Obiectivele abordării Leader sunt în conformitate cu cele ale politicii globale a 

UE de dezvoltare rurală. Politica Agricolă Comună, aflată în permanentă 

evoluţie, ia în considerare diversitatea zonelor şi peisajelor rurale, identităţile 

locale bogate şi valoarea tot mai însemnată pe care societatea o acordă 

calităţii superioare a mediului natural. Acestea sunt considerate bunurile 

majore ale zonelor rurale ale UE. 

Conceptul fundamental din spatele abordării Leader rezultă din faptul că 

diversitatea zonelor rurale europene, strategiile de dezvoltare sunt mai 

productive şi mai eficiente, dacă sunt decise şi implementate la nivel local, de 

către actorii locali, care utilizează proceduri clare şi transparente, beneficiază 

de susţinerea administraţiilor publice şi de asistenţa tehnică necesară 

transmiterii bunelor practici. 

Diferenţa dintre Leader şi alte măsuri mai tradiţionale de politică rurală 

constă în faptul că aceasta arată „cum” trebuie de procedat, dar nu „ce” 

trebuie de făcut. Abordarea Leader poate fi rezumată în şapte trăsături 

esenţiale. Ele sunt descrise separat, dar este important să le considerăm ca o 

trusă de instrumente. Fiecare trăsătură le completează pe celelalte şi 

interacţionează cu ele în mod pozitiv, având efecte durabile asupra dinamicii 

zonelor rurale şi asupra capacităţii  lor de a-şi rezolva propriile probleme. 
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Figura 3. Şapte trăsături esenţiale abordate de programul Leader 

 

Trăsătura 1. Strategii de dezvoltare locală axate pe zonă 

O abordare axată pe zonă ia în considerare un teritoriu mic, omogen, coeziv 

din punct de vedere social, caracterizat adesea prin tradiţii comune, identitate 

locală, simţul apartenenţei sau nevoi şi aşteptări comune, ca fiind zona ţintă 

pentru punerea în practică a politicii. Având ca punct de reper o astfel de zonă, 

se efectuează mai uşor recunoaşterea punctelor locale forte şi slabe, a 

riscurilor, a oportunităţilor şi a potenţialului endogen, precum şi identificarea 

piedicilor majore în calea dezvoltării durabile. Axat pe zonă înseamnă, în mod 

esenţial, local. Sunt şanse ca această abordare să funcţioneze mai bine decât 

altele, pentru că permite adaptarea mai riguroasă a acţiunilor la nevoile reale 

şi la avantajul concurenţial local. Zona aleasă trebuie să aibă o coerenţă 

suficientă şi o masă critică în termeni de resurse umane, financiare şi 

economice, pentru a susţine o strategie viabilă de dezvoltare locală. Nu e 

nevoie să corespundă unor limite administrative predefinite. 

Definiţia unei „zone locale” nu este nici universală, nici statică. Dimpotrivă, ea 

evoluează şi se modifică odată cu schimbările economice şi sociale de mai 

mare anvergură, cu rolul agriculturii, cu managementul terenurilor, cu 

preocupările legate de mediu şi cu perceperea generală a zonelor rurale. 
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Figura 4. Abordarea Leader axată pe zonă 

 
Trăsătuta 2. Abordarea „de jos în sus”. Dintre cele şapte trăsături ale 

programului Leader, cea mai distinctivă este abordarea „de jos în sus”. 

Politicile rurale care urmează această abordare trebuie concepute şi 

implementate în maniera cea mai bine adaptată nevoilor comunităţilor pe 

care le deservesc. Acest lucru se poate realiza prin invitarea factorilor locali 

interesaţi să preia conducerea şi să se implice. Acest aspect rămâne valabil 

atât în statele membre UE-15 cât şi în statele membre UE-27, dar este la fel de 

important şi pentru ţările care doresc să devină membre UE, acolo unde există 

probleme structurale în agricultură şi multe posibilităţi de ameliorare a 

calităţii vieţii rurale. 

Planificarea strategică de tip „bottom-up” este specifică statelor Uniunii 

Europene ce reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a determina 

nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din 

punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc prin 

intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. 

Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite 

Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate 

priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de 

dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului. 
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    Figura 5. Grupul de acţiune locală în abordarea Leader 

 
Trăsătura 3. Parteneriate public-privat: grupuri de acţiune locală (GAL). 

Grupurile de acţiune locală decid direcţia şi conţinutul strategiei locale de 

dezvoltare rurală şi iau decizii în privinţa diferitelor proiecte care urmează să 

fi e finanţate. Plăţile efective sunt făcute de către o autoritate plătitoare (nu de 

către GAL), care se ocupă de finanţările publice, în baza selectării proiectelor, 

de către GAL. 

Un GAL trebuie să asocieze partenerii publici şi privaţi, să fie bine echilibrat şi 

să reprezinte grupurile locale de interes existente, derivate din diferite 

sectoare socio-economice din zonă. La nivelul luării deciziilor, partenerii 

privaţi şi asociaţiile trebuie să formeze cel puţin 50% din parteneriatul local. 

Grupul de acţiune locală trebuie: 

o să adune în jurul unui proiect comun grupurile relevante de interese 

dintr-o anumită zonă; 

o să fie autonom în luarea deciziilor şi să aibă capacitatea de a privi dintr-

o perspectivă originală resursele locale; 

o să coreleze diferite măsuri; 

o să profite de oportunităţile oferite de diferite resurse locale; 

o să fie deschis ideilor inovatoare; 

o să poată să relaţioneze şi să integreze abordări sectoriale diferite. 
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Trăsătura 4. Facilitarea inovaţiei. În zonele rurale inovaţia poate implica 

transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea 

cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la problemele rurale 

persistente, pe care alte intervenţii nu le-au putut rezolva într-un mod 

satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la problemele 

specifice zonelor rurale. 

Trăsătura 5. Acţiuni integrate şi multisectoriale. Leader nu este un 

program de dezvoltare sectorială; strategia de dezvoltare locală trebuie să 

aibă o logică multisectorială, care să integreze diferite sectoare de activitate. 

Acţiunile şi proiectele cuprinse în strategiile locale trebuie să fie corelate şi 

coordonate ca un ansamblu coerent. Integrarea se poate referi la acţiunile 

desfăşurate într-un singur sector, la toate acţiunile programului sau la grupuri 

specifice de acţiuni, sau, şi mai important, la legăturile dintre diferiţii factori 

economici, sociali, culturali şi de mediu şi sectoarele implicate. 

Trăsătura 6. Stabilirea de contacte în reţea include schimbul de realizări, 

de experienţe şi de cunoştinţe între grupurile Leader, zonele rurale, 

administraţiile şi organizaţiile implicate în dezvoltarea rurală a UE, indiferent 

dacă acestea sunt sau nu beneficiari direcţi ai programului Leader. Stabilirea 

de contacte în reţea este un mijloc de transfer al bunelor practici, de 

diseminare a inovaţiilor şi de construire pe baza lecţiilor învăţate din 

dezvoltarea rurală locală. 

Trăsătura 7. Cooperarea. Cooperarea merge dincolo de stabilirea de 

contacte. Ea implică un grup de acţiune locală care desfăşoară un proiect 

comun cu un alt grup Leader sau cu un grup care are o abordare similară,  

într-o altă regiune, într-un alt stat-membru sau chiar într-o ţară terţă. 

Cooperarea poate ajuta grupurile Leader să îşi intensifice activităţile locale. Le 

poate permite să rezolve anumite probleme sau să sporească valoarea 

resurselor locale. De exemplu, poate fi o modalitate de a obţine masa critică 

necesară pentru ca un anumit proiect să fie viabil de a încuraja acţiuni 

complementare. De exemplu marketing comun efectuat de grupuri Leader din 

diferite regiuni, specializate pe un anumit produs (mere, lână etc.) sau de a 

dezvolta iniţiative turistice comune, bazate pe un patrimoniu cultural comun 

(celtic, roman etc.). 

Proiectele de cooperare nu sunt doar simple schimburi de experienţă. Acestea 

trebuie să aibă un proiect comun concret, condus în mod ideal în baza unei 

structuri comune. 



 

31 

Studiu de caz 1 

Implementarea conceptului integral de dezvoltare urbana a Landului 

Brandenburg, Germania 

O premisă pentru stimularea proiectelor de landul Brandenburg (inclusiv prin 

atragerea mijloacelor de stimulare oferite de UE) constituie elaborarea de 

către oraşe a unei concepţii de dezvoltare urbană integrată (CDUI).  

CDUI îndeplineşte o funcţie dublă:  

1. Ea este menită să îmbine planurile şi concepţiile (de sector) existente la 

nivel comunal, să le completeze prin anumite puncte, în caz de necesitate. 

Astfel, având CDUI, de la comune nu se cere o planificare complet nouă. 

Această prelungire a planurilor de dezvoltare urbană integrată existente prin 

CDUI cu orientare practică oferă şansa de a consolida această tendinţă 

procesuală de integrare. CDUI poate fi utilizate ca instrument central de 

comandă pentru strategia locală de dezvoltare urbană. 

2. Ea trebuie să ofere la nivel de land o bază pentru luarea deciziilor de 

garantare şi promovare, fiind, astfel, un instrument de susţinere a coordonării 

cu landul respectiv. Aceasta priveşte îndeosebi acele măsuri care necesită 

coordonare cu mai multe departamente de resort şi, eventual, stimulare. 

CDUI cuprinde mai multe etape ce reies una din alta: 

o analiza situaţiei actuale şi previziune; 

o viziune şi obiective de dezvoltare; 

o Plan de Acţiuni şi privire generală asupra activităţilor preconizate; 

o deducerea şi prezentarea activităţilor-cheie din cadrul CDUI; 

o realizarea activităţilor-cheie din cadrul CDUI.  

Tendinţa spre acţiune integrativă necesită la nivel comunal o coordonare 

consecventă a tuturor domeniilor de specialitate din cadrul administraţiei. 

Toate direcţiile şi secţiile responsabile pentru:  

o gospodăria comunală, 

o vitalitate economică, 

o infrastructura drumurilor şi transporturilor, 

o mediu ambiant, 

o cultură şi educaţie, 
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o finanţe, etc 

trebuie să fie implicate într-o măsură egală în procesul de dezvoltare urbană 

integrată. CDUI urmează să îmbine proiecte unice de specialitate cu alte 

activităţi relevante pentru dezvoltarea urbană existente în oraşul respectiv.  

În procesul elaborării CDUI trebuie să fie implicate activ persoane, factori care 

joacă un loc deosebit în viaţa oraşului, cum ar fi: 

o asociaţii obşteşti. 

o antreprenori locali. 

o întreprinderi (mari, mici şi mijlocii). 

o persoane/actori cheie responsabili de infrastructura oraşului, pentru 

deciziile publice. 

o autorităţi de specialitate (de ex. responsabile pentru îngrijirea 

monumentelor). 

În aceeaşi măsură urmează să fie asigurată activitatea obştească regulată. Cu 

elaborarea CDUI se întreprinde încercarea de a crea o privire generală asupra 

oraşului în contextul regional. Oraşele care fac parte dintr-o circumscripţie 

implică, astfel, şi circumscripţia lor. Oraşele independente coordonează CDUI 

cu circumscripţiile din jur, deoarece importanţa oraşelor, în ceea ce priveşte 

funcţia lor de aprovizionare a localităţilor din jur, creşte. Cerinţele care reiese 

din aceasta urmează să fie elaborate în cadrul CDUI. În acelaşi timp, toate 

regiunile urbane, precum şi toate localităţile, urmează să facă cercetări pentru 

a stabili ce activităţi trebuie să fie întreprinse. În cazul dacă se vor depista 

domenii-cheie, acestea urmează să fie abordate în cadrul contextului general. 

Tendinţele de integrare a concepţiei cuprind patru domenii, ce urmează să fie 

clar evidenţiate în cadrul CDUI: 

1. zone/spaţii-regiune, întreg oraşul, sau un cartier; 

2. diferite niveluri de analiză – construcţie/spaţiu, economică, relevanţă 

pentru mediul ambiant, socială, culturală, aspecte ce ţin de imaginea şi 

reputaţia oraşului; 

3. abordarea diverşilor actori /grupuri ţintă – administraţie locală, politică 

comunală, întreprinderi, asociaţii şi organizaţii, cetăţeni; 

4. diferite „orizonturi” de timp - coordonarea succesiunii tuturor fazelor de 

planificare şi realizare. Această tendinţă spre integrare urmează să fie 

clar evidenţiată în cadrul CDUI. 
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Recomandări şi criterii de calitate pentru strategia CDUI: 

- orientare spre obiective stabilite la nivelul politicii de dezvoltare a 

landului, consolidarea capacităţilor de creştere în oraşe; 

- dezvoltarea demografică, în vederea asigurării potenţialului de 

dezvoltare de lungă durată; 

- îmbinarea proiectelor şi integrarea lor; 

- rezumarea strategiilor de sector în formă de strategie a CDUI; 

- coordonarea clară a obiectivelor la nivel de elaborare a concepţiei şi 

activităţilor; 

- perioada de analiză -anul 2020; 

- analiza dezvoltării urbane în contextul regional. 

 

Studiu de caz 2: 

Dezvoltarea rurală integrată: Landul Renania de Nord - Westfalia, 

Germania: Concepţii de dezvoltare rurală integrată (CDRI) 

Concepţia de dezvoltare rurală integrată pentru Landul Renania de Nord 

reprezintă o concepţie care cuprinde mai multe sectoare, şi care se 

elaborează cu participarea diferitor organizaţii, asociaţii, uniuni ale 

cetăţenilor, administraţiilor, etc. Ea include:  

1. analiza punctelor forte şi punctelor slabe ale regiunii; 

2. strategia de dezvoltare  

3. proiecte care urmează a fi implementate.  

Proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor dezvoltării 

regionale, să fie de lungă durată şi realizabile, precum şi să permită 

obţinerea cât mat rapidă a rezultatelor pozitive şi aşteptate. 

Un exemplu practic în acest sens constituie concepţia de dezvoltare rurală 

integrată pentru regiunea Bad Sassendorf – Soest. Aceasta a fost prezentată 

după exact opt luni de muncă intensivă. Mai mult de 160 de participanţi au 

contribuit prin propuneri de proiecte şi prin discuţii constructive la ele.   

Conţinutul CDRI pentru această regiune oferă un tablou clar despre ideile 

de pornire şi procedeele de lucru, astfel ca: 
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Domeniul de 
acţiune A 

 
Turism, cultură 

 

Domeniul de 
acţiune B 

 
Agricultură, mediu 

ambiant 

Domeniul de 
acţiune C 

 
Dezvoltarea 

economica 

Domeniul de 
acţiune D 

 
Transport, 

infrastructură 

CDRI 
 

Bad Sassendorf – Soest 

Obiective Obiective Obiective Obiective 

Proiecte Proiecte Proiecte Proiecte 

Fise de proiecte Fise de proiecte Fise de proiecte Fise de proiecte 

 

1. Prezentarea regiunii 

1.1Situaţia actuală şi analiza punctelor forte şi slabe. 

1.2 Structura populaţiei şi a localităţii. 

1.3 Agricultură şi gospodărie forestieră. 

1.4 Infrastructură şi aprovizionare. 

1.5 Natură şi landşaft. 

1.6 Instruire şi calificare. 

1.7 Economie şi muncă. 

1.8 Turism şi cultură. 

1.9 Planuri şi concepţii existente. 

2. Concepţie de acţiune 

2.1 Ideal  

 2.2 Criterii pentru selectarea proiectelor 

Figura 6. Dezvoltarea rurală integrată: Landul Renania de Nord - 

Westfalia, Germania: Concepţii de dezvoltare rurală integrată (CDRI) 
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Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați factorii-cheie ai succesului proceselor de dezvoltare locală, 

prin prisma planificării strategice integrate în ţărilor dezvoltate. 

2. Enumerați avantajele programului ESPON 2013 pentru dezvoltarea 

regională / locală la nivel european. 

3. Care este importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip 

bottom-up? 

4. Caracterizaţi aspectele esenţiale ale planificării strategice integrate în 

dezvoltarea urbană şi rurală a Germaniei.  
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SESIUNEA 4. INIŢIERE ÎN DOCUMENTE STRATEGICE NAŢIONALE, 
REGIONALE 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea principalilor factori implicaţi în procesul de planificare 

strategică la nivel naţional; 

- familiarizarea cu principalele documente strategice la nivel naţional şi 

regional; 

- descrierea Structurii instituţionale model pentru dezvoltarea regională 

a Republicii Moldova. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: factori implicaţi, administraţie publică, program de 

activitate, strategie de dezvoltare, strategie regională, plan operaţional, 

document unic de program, fond naţional de dezvoltare.  

 

Planificarea strategică în Republica Moldova 

Cadrul legal pe care se bazează procesul de planificare strategică în Republica 

Moldova include în sine mai multe acte normative. Actul de bază este 

Constituţia Republicii Moldova, adoptată în anul 1994. În procesul de 

planificare strategică trebuie să se ţină cont de respectarea tuturor 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova (ca de exemplu: art. 

46: Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia; art. 47: Dreptul la 

asistenţă şi protecţie socială; art. 49: Protecţia familiilor şi a copiilor orfani; 

art. 50: Ocrotirea mamei, copiilor şi tinerilor; art. 51: Protecţia persoanelor 

handicapate etc.). 

În conformitate cu art. 96 al Constituţiei, Guvernul asigură realizarea politicii 

interne şi externe a Statului şi exercită conducerea generală a administraţiei 

publice, conducându-se de Programul său de activitate. În baza art. 107 

ministerele, ca organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, 

traduc în viaţă politica Guvernului, hotărârile şi dispoziţiile lui. În temeiul 

Legii Republicii Moldova cu privire la Guvern (nr. 64-XII din 31.05.90), 

Guvernul este responsabil de elaborarea documentelor strategice ale statului 

şi de realizarea procesului de planificare strategică la nivel central. Art. 3 al 

acestei Legi stipulează direcţiile principale ale activităţii Guvernului, inclusiv 

elaborarea strategiilor. 
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Factorii implicați în procesul de planificare strategică la nivel naţional şi rolul 

lor: 

Parlamentul – ia decizii la nivel legislativ, adoptă politicile de importanță 

majoră pentru țară; 

Guvernul – ia decizii la nivel executiv, aprobă politicile sectoriale, inter-

sectoriale și naționale; 

Comitetul interministerial pentru planificare strategică – coordonează 

procesul de planificare strategică desfășurat de Guvern; 

Cancelaria de Stat – coordonează procesul de planificare a politicilor publice 

şi de elaborare a documentelor de politici; 

AAPC – elaborează documentele de politici și planifică strategic politicile; 

Societatea civilă – susține procesul de planificare strategică prin intermediul 

consultărilor, dezbaterilor, etc 

 Principale documente strategice la nivel naţional: 

o Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014 

„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”. 

o Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova  2012-2020 „ Moldova 

2020” - priorităţi de dezvoltare pe termen mediu – (versiunea trecută 

în prima lectură). Strategia „Moldova 2020” va servi drept bază pentru 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) şi va ghida Guvernul în 

alocarea resurselor pe termen mediu. Acestea nu vor fi modificate până 

la finalizarea strategiei. Menţinerea aceloraşi priorităţi va spori şansele 

atingerii obiectivelor stabilite în strategie. Strategia Națională de 

Dezvoltare „Moldova 2020” vine să articuleze o viziune închegată 

privind creșterea economică pe termen lung, având la temelie un studiu 

diagnostic al constrângerilor de creștere. Aceasta va completa, fără a 

substitui, abordarea sectorială, care este caracteristică pentru 

Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014 „Integrare 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” ale cărui obiective sunt 

trasate pentru întreaga durată a guvernării. Strategia Națională de 

Dezvoltare „Moldova 2020” se axează pe următoarele 7  priorităţi:  

1. Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de 

muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării 

ratei de ocupare în economie. 
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2. Investiţii publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, 

în scopul diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces. 

3. Diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în 

sectorul financiar şi dezvoltarea instrumentelor de management al 

riscurilor. 

4. Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de 

reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile 

publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor. 

5. Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice 

şi utilizarea surselor regenerabile de energie. 

6. Sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii întru asigurarea 

unei rate adecvate de înlocuire a salariilor. 

7. Sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi combaterea 

corupţiei întru asigurarea echităţii pentru toţi cetăţenii. 

Principale documente strategice la nivel regional: 

o Strategia naţională de dezvoltare regională este principalul 

document de planificare a dezvoltării regionale, care reflectă politica 

naţională şi determină mecanismele naţionale în acest domeniu. 

 Prevederile Strategii stabilesc obiectivele şi sarcinile pe termen mediu ce 

trebuie îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională 

care corespunde politicii de integrare europeană a Guvernului şi acordurilor 

bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană. Conceptul şi obiectivele 

politicii de dezvoltare regională sînt conforme experienţei ţărilor europene şi 

se încadrează în Programul de Vecinătate. 

În Strategia naţională de dezvoltare regională sunt utilizate noţiunile 

specificate în Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova. 

Elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională a derivat din 

imperativul planificării strategice a procesului de realizare a acţiunilor 

coordonate, necesare pentru dezvoltarea ţării. Totodată, la întocmirea 

Strategiei s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, de realizările şi 

lacunele politicilor strategice implementate anterior. Astfel, obiectivele, 

măsurile şi acţiunile Strategiei au fost stabilite în contextul aplicării 

prevederilor Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova. 
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 În scopul coordonării integrate a procesului de planificare sectorială a 

politicilor în domeniul dezvoltării social-economice, Strategia a fost corelată 

cu documentele de politici incidente. Prin urmare, aceasta reprezintă o 

continuitate operaţională a acţiunilor Strategiei naţionale de dezvoltare, 

aprobată prin Legea nr.295-XVI din 21 decembrie 2007, cu referinţă la 

dezvoltarea regională. Măsurile Strategiei respective sprijină realizarea 

operaţională a prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare vizavi de 

acţiunile de susţinere a dezvoltării social-economice echilibrate şi durabile pe 

întreg teritoriul ţării. 

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova defineşte obiectivele şi principiile de bază, cadrul 

instituţional şi instrumentele de planificare a dezvoltării regionale. În 

conformitate cu Legea menţionată, principalele obiective ale dezvoltării 

regionale sunt:  

    a) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova; 

    b) reducerea dezechilibrului nivelurilor de dezvoltare social-economică 

dintre regiuni şi din interiorul lor; 

    c) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru 

dezvoltarea social-economică a regiunilor; 

    d) susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

colectivităţilor locale, orientate spre dezvoltarea social-economică a 

localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele 

naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare. 

Strategia naţională de dezvoltare regională identifică dezvoltarea regională ca 

una din cele cinci priorităţi naţionale incluse în Strategia naţională de 

dezvoltare 2008-2011, cu scopul general de realizare a unei dezvoltări social-

economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin 

corelarea eforturilor în cadrul regiunilor de dezvoltare. 

Scopul principal al Strategiei este crearea cadrului instituţional al dezvoltării 

regionale, axat pe crearea şi menţinerea unui cadru de gestiune, 

implementare, finanţare, monitorizare şi de evaluare a dezvoltării regionale. 

 Politica de dezvoltare regională vizează întreg teritoriul Republicii Moldova şi 

va fi implementată în două etape. Pe parcursul etapei iniţiale (2010-2012) 

eforturile Guvernului au fost îndreptate spre consolidarea capacităţilor şi 
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condiţiilor de dezvoltare în cadrul a trei regiuni de dezvoltare – Nord, Centru 

şi Sud. La o etapă ulterioară (2012-2019), activităţile de dezvoltare regională 

vor fi întreprinse în regiunile de dezvoltare – Unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia, municipiul Chişinău şi unităţile administrativ-teritoriale din stânga 

Nistrului (Transnistria). 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2013-

2015, este principalul document sectorial de planificare a politicii regionale 

administrate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

Strategia se bazează pe următoarele principii fundamentale, corelate cu 

prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniu: 

o abordare complexă a problemei în formularea scopurilor și obiectivelor 

SNDR; 

o  planificare participativă; 

o  transparență decizională; 

o egalitate de gen; 

o  coeziunea teritorială; 

o  subsidiaritate. 

Politica regională a țării este direcționată spre respectarea principiilor 

promovării politicii regionale a UE, stipulate în documentele sale de bază, cum 

ar fi Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (Tratatul de la Lisabona), cît și alte 

documente cu privire la dezvoltarea regională. 

Planul Operaţional Regional (POR) este parte complementară a Strategiei de 

Dezvoltare Regională, în conformitate cu Legea cu privire la Dezvoltare 

Regională nr. 438-XVI din 28.12.2006 (aprobat în iunie 2010). 

Documentul Unic de Program (DUP) este un document de programare pe 

termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în 

baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, 

ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională care 

urmează a fi realizate în perioada 2010-2012 (HG 26 august 2010). 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) - pentru finanţarea 

proiectelor de dezvoltare regională vor fi utilizate mijloacele Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională, constituit din alocaţiile anuale din 

bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, care 

constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, 
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cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie. În Fond 

sunt atrase şi mijloace din sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite de programele de 

asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene. 

Imaginea următoare reprezintă un model ideal –tipic  pentru o structură 

instituţională care să conducă la dezvoltarea regională, care să pună accentul 

pe caracteristicele orizontale şi verticale ale relaţiilor inter-instituţionale. 

În prezent, strategiile regionale inovatoare acoperă o gamă largă de probleme 

care afectează performanţa economică a regiunilor. Strategiile regionale de 

succes, prin urmare, sunt realizate prin intermediul programelor complexe, 

integrate de dezvoltare, care se axează, în special, pe utilizarea eficientă a 

efectelor de sinergie şi complementaritate între anumite măsuri şi proiecte 

din variate domenii a politicilor de dezvoltare. 

 

Figura 7. Structura Instituţională pentru dezvoltarea Regională  
(model ideal propus pentru Republica Moldova) 

 
Acest model ideal ne prezintă rolul important al administraţiei 
locale/regionale în cadrul procesului de elaborare a strategiei şi tinde să 
implice experţi selectaţi din administraţiile respective în acest proces. 
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Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați principalii factori implicaţi în procesul de planificare 

strategică la nivel naţional şi rolul lor. 

2. Enumerați principalele documente strategice la nivel naţional. 

3. Care sunt cele 7 viziuni strategice propuse de Guvern în Strategia de 

Dezvoltare a Republicii Moldova „ Moldova 2020”? 

4. Enumerați principalele documente strategice la nivel regional. 

5. Care sunt principiile de bază ale Strategiei de Dezvoltare Regională 

corelate cu prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniu?  

6. Descrieţi structura instituţională-model pentru dezvoltarea regională a 
Republicii Moldova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

SESIUNEA 5. CICLUL PLANIFICĂRII STRATEGICE 

 
 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea principalelor etape ale procesului de planificare strategică; 

- familiarizarea cu fiecare etapă în parte şi descrierea rolului acesteia în 

planificarea strategică integrată.  

 
Cuvintele-cheie ale sesiunii: etape, proces de planificare, analiza situaţiei, 

misiune, viziune, plan strategic, monitorizare, evaluare, revizuire, proces 

participativ. 

Orice proces de dezvoltare are un ciclu de viaţă, iar fiecare etapă a ciclului 

contribuie pas cu pas la realizarea scopului/urilor propuse. Omiterea sau 

trecerea peste una din etapele ciclului poate spori numărul de riscuri, poate 

produce calitate mai joasă, poate omite pe cineva important din proces, etc.  

În procesul de planificare strategică la fel există o serie de etape, care sunt 

extrem de importante şi interdependente între ele. Finalizarea cu succes a 

fiecărei etape are drept finalitate anumite rezultate specifice, pe baza cărora 

se vor „construi” etapele ulterioare. 

Există mai multe abordări privind numărul etapelor ciclului de planificare 

strategică. Unele curente menţionează cinci etape, altele 6 sau 7. Însă calitatea 

produsului nu este determinat de numărul de etape, ci de procedeele din 

cadrul fiecărei etape în parte. În contextul planificării strategice la nivel local, 

abordăm 7 etape-cheie. Grafic aceste etape arată după cum urmează mai jos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Etapele procesului de planificare strategică la nivel local 

Etapa 1: 

Pregătirea 

Etapa 2: 

Analiza 

Situaţiei 

Etapa 3: 

Elaborarea 

misiunii şi 

viziunii 

Etapa 4: 

Formularea 

obiectivelor şi 

priorităţilor 

Etapa 5: 

Întocmirea 

Planului 

Strategic 

Etapa 6: 

Monitorizare 

şi Evaluare 

Etapa 7. Revizuire în contextul performanţelor curente, condiţiilor 

externe, tendinţelor noi de dezvoltare şi oportunităţilor noi 
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După cum a fost prezentat și în cadrul primelor sesiuni, planificarea strategică 

înseamnă luarea unor decizii cu privire la:  

 Ce acțiuni trebuie întreprinse?  

 În ce moment trebuie întreprinse aceste acțiuni?  

 Unde anume se acționează?  

 Cine trebuie să acționeze?  

 Care este modalitatea de acțiune?  

 Care sunt resursele cu care se acționează? 

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, este absolut necesară parcurgerea 

etapelor în cadrul planificării strategice: 

1. Pregătirea. 

2. Analiza situației actuale. 

3. Stabilirea misiunii și a viziunii Comunității. 

4. Stabilirea obiectivelor și a priorităților. 

5. Elaborarea planului strategic. 

6. Monitorizarea și evaluarea strategiei. 

7. Revizuirea în lumina performanţelor actuale, a condiţiilor externe, ideilor şi 

oportunităţilor noi.   

Planificarea strategică este un proces iterativ, ce este permanent revizuit prin 

prisma performanțelor actuale, a condițiilor externe, ideilor și oportunităților 

nou apărute. 

Etapa I. Pregătirea 

Procesul de planificare strategică este un exercițiu de schimbare. Se 

recomandă ca persoanele care îndeplinesc roluri la nivel de conducere și 

facilitare să fie precis identificate, iar sarcinile-cheie să fie cu acuratețe 

atribuite. Totodată, este recomandat ca tuturor angajaților să li se atribuie 

roluri în procesul planificării strategice, nu doar angajaţilor considerați cheie.  

Procesul de planificare strategică trebuie efectuat într-o manieră participativă, 

astfel că necesită stabilirea clară, încă de la început, a rolului tuturor actorilor:  

Liderul – rolul de conducere trebuie asumat de către conducătorul 

organizației (comunității). 
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Participanţii – în procesul de planificare strategică ar trebui sa fie implicați 

toți responsabilii de departamente (compartimente, sectoare, arii de 

activitate). Este foarte important ca liderii de la nivelul înalt al organizației 

(comunității) să ia parte la procesul de elaborare a misiunii, viziunii și 

obiectivelor.  

Facilitator – persoana care înțelege tema și are experiență în procesul de 

facilitare. 

Secretariat – rezultatele exercițiului de planificare strategică trebuie să se 

bazeze în permanență pe documente, astfel că secretariatul trebuie să includă 

persoane cu bune abilități de organizare și redactare.  

În această etapă, sunt foarte importante următoarele aspecte:  

o stabilirea cu precizie a metodologiei ce urmează a fi utilizată;  

o stabilirea în detaliu a sarcinilor fiecăruia;  

o crearea grupurilor de lucru (daca va fi cazul) și a componentei și 

tematicii fiecăruia;  

o identificarea actorilor externi interesați şi rolurile acestora, care, 

ulterior, vor fi invitați să ia parte;  

o întocmirea programului (planului) de lucru și luarea deciziilor asupra 

logisticii și finanțării;  

o diseminarea planului de lucru către toate persoanele interesate.  

 
Etapa II. Analiza situaţiei actuale 

În cadrul etapei de analiză a situației actuale, comunitatea trebuie să analizeze 

obiectiv următoarele aspecte:  

 De unde a început, care îi este trecutul?  

 Unde se află acum?  

 Încotro se îndreaptă și ce alegeri are de făcut? 

În vederea unei analize obiective a situației prezente, este necesară colectarea 

unui număr mare de informații, fapt ce poate implica finalizarea de studii și 

sondaje, precum și pregătiri pentru diseminarea și partajarea rezultatelor. 

În cadrul acestei etape este necesară înțelegerea percepțiilor, experiențelor și 

așteptărilor factorilor interesați. Culegerea de date necesare stabilirii situației 

prezente poate fi făcută prin mai multe metode, printre cele mai utilizate fiind: 
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 cercetarea documentelor existente;  

 culegerea de date din surse publice;  

 discuții cu factorii interesați;  

 sondaj de opinie;  

 focus-grupuri;  

 interviuri în profunzime. 

La fel de importantă este înțelegerea mediului intern și extern în care 

funcționează organizația (comunitatea), înțelegerea și evaluarea 

performanțelor instituționale recente, în vederea îmbunătățirii lor. 

 

Etapa III. Stabilirea misiunii și viziunii Comunităţii 

După conturarea cu obiectivitate a situației actuale, trebuie să se stabilească 

direcția generală pe care trebuie să o urmeze comunitatea. încotro se 

îndreaptă? Cum își văd factorii interesați (liderii, actorii locali, populația etc.) 

comunitatea peste 10, 15 sau 20 ani? Viziunea strategică trebuie să fie o 

declarație concisă a ceea ce se dorește (se așteaptă) să se întâmple ca rezultat 

al elaborării și implementării planului strategic. 

Viziunea astfel formulată va include, nu neapărat explicit, obiectivele, 

strategiile și acțiunile viitoare și asigurarea responsabilităţii implementării. Ea 

trebuie să reprezinte o direcție împărtășită și să includă valorile fundamentale 

ale comunității. Valorile fundamentale sunt convingeri durabile pe care o 

comunitate – oamenii din comunitate – le au în comun și încearcă să le 

transforme în acțiuni. Aceste valori ar trebui să determine indivizii să 

considere anumite obiective drept legitime și corecte și pe altele drept ne-

legitime sau incorecte. 
 

Etapa 4. Stabilirea obiectivelor și priorităţilor 

Analiza situației existente, identificarea problemelor critice și formularea 

misiunii și viziunii au pregătit terenul pentru stabilirea scopurilor, 

obiectivelor și strategiilor. 

Procesul de formulare a obiectivelor poate fi unul provocator, în special 

pentru acele entități care nu furnizează servicii directe. 

Obiectivul descrie o realizare generală, care este împărtășită și acceptată de 

factorii-cheie interesați (membrii comunității) și este orientat către outcom 
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sau impact, și nu către output. Având în vedere că un obiectiv este general, 

este posibil ca o comunitate să aibă 5-10 obiective. 

 Un obiectiv adecvat formulat este SMART: 

o Specific – este formulat în mod explicit și nu lasă loc de interpretări 

o Măsurabil – este cuantificabil, de cele mai multe ori în termeni de 

cantități, calități, dacă este sau nu oportun, care sunt costurile pe care le 

implică. 

o Accesibil – este relevant pentru problemele, strategiile și resursele 

comunității, nu este prea ambițios. 

o Realist – este provocator și semnificativ pentru comunitate. 

o Timp – menționează un orizont de timp, o dată la care se va îndeplini. 

Etapa 5. Elaborarea planului strategic 

Strategiile sunt declarații generale asupra modului în care se va realiza ceva. 

În acest context, ele descriu modul în care comunitatea își va atinge 

obiectivele și fac legătura între obiective și ținte. 

Fiecare obiectiv are propriul său set, unic, de strategii care descriu 

modalitatea generală de intervenție. O singură strategie poate să conducă la 

identificarea mai multor ținte. 

Planul strategic reprezintă modalitatea concretă prin care va fi realizată 

misiunea și viziunea comunității. În această etapă, obiectivele strategice, 

defalcate în obiective operaționale, vor fi detaliate în măsuri, submăsuri și 

proiecte concrete, iar pentru fiecare proiect vor fi stabilite sarcini. 

În acest punct al planificării strategice este foarte importantă menținerea 

caracterului consultativ. 

 

Etapa 6. Monitorizarea și implementarea strategiei 

Pentru fiecare obiectiv, pentru urmărirea acestuia, în cele mai multe cazuri, se 

alcătuiește o listă de indicatori-cheie, deoarece obiectivele nu sunt chiar ușor 

de monitorizat cu ajutorul datelor obișnuite. 

O serie de aspecte trebuie avute în vedere atunci când se selectează indicatorii. 

Este important să se stabilească valorile de referință (cele mai recente valori 

ale unui indicator). Practic, tendința unui indicator ar trebui justificată cu 

documente. 
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Este necesar să se stabilească activități constante (ritmice) pentru colectarea 

valorilor indicatorului. Acestea trebuie să descrie modul în care indicatorul va 

fi calculat, cine este responsabil și în ce moment sunt furnizate informațiile 

necesare. 

Dat fiind faptul că planul strategic este monitorizat, indicatorii ar trebui 

calculați cel puțin trimestrial. Există și cazuri justificate, când indicatorii sunt 

colectați mai des. 

 

Etapa 7. Revizuirea în lumina performanţelor actuale, a condiţiilor 

externe, ideilor şi oportunităţilor noi  

Încă de la elaborarea planului strategic, sunt stabiliți anii de referință, în care 

se evaluează stadiul implementării strategiei. 

În multe cazuri instituțiile (comunitățile) au o declarație de misiune și viziune. 

În anii care nu sunt de referință, declarațiile de misiune și de viziune nu se 

revizuiesc, chiar dacă s-a constatat că ar putea fi îmbunătățite. Revizuirea 

acestora se face doar în anii de referință. 

Chiar dacă declarația de misiune și de viziune ar trebui păstrată neschimbată 

pe parcursul întregului ciclu de planificare strategică, pot să apară situații în 

care este nevoie de revizuirea și îmbunătățirea obiectivelor. 

Revizuirea obiectivelor poate fi necesară din mai multe motive: 

1. Circumstanțele s-au schimbat şi obiectivele nu mai sunt adecvate. 

2. Obiectivele au fost definite într-un mod nepotrivit, sunt neadecvate sau 

neclare. 

3. Obiectivele au reflectat într-un mod neadecvat nevoile factorilor interesați. 

4. Sfera obiectivelor definite nu a fost adecvată și realistă (obiectivele au fost 

excesiv de ambițioase în raport cu resursele existente). 

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați principalele etape ale procesului de planificare strategică. 

2. Care sunt  principale componente ale fiecărei etape din procesul de 

planificare strategică? 

3. Descrieţi obiectivele ce pot fi necesare din mai multe motive în fiecare 

etapă a procesului de planificare strategică.  
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SESIUNEA 6-8. INSTRUMENTE DE ANALIZĂ STRATEGICĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu principalele instrumente de analiză în procesul de 

planificare strategică; 

- descrierea etapelor de analiză a instrumentelor aplicate în procesul de 

planificare strategică. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: instrumente de analiză, analiza SWOT, analiza 

PESTLE, arborele problemei, cauze, efecte, arborele obiectivelor, scenarii. 

 
Fiecare etapă a procesului de planificare strategică necesită aplicarea unui şir 

de instrumente, metode de lucru, care să poată asigura o abordare calitativă, 

să rezulte în produse concrete, etc. Multe dintre aceste instrumente pot fi cu 

uşurinţă aplicate în activitatea de zi cu zi, atât în plan profesional, cât şi în plan 

personal. 

Cele mai des aplicate instrumente de analiză strategică în procesul de 

planificare, fie ea strategică sau nu, sunt:  

o Analiza SWOT. 

o Analiza PESTLE. 

o Arborele problemei. 

o Arborele obiectivelor (soluţiilor). 

o Planificare cu scenarii. 

Fiecare dintre aceste instrumente sunt relevante pentru anumite etape ale 

ciclului de planificare strategică. 

 Analiza SWOT este o metodă de evaluare calitativă a situaţiei din 

diferite domenii comunitare în vederea stabilirii unui diagnostic, care ne 

poate ajuta ulterior la elaborarea obiectivelor pentru strategia de 

dezvoltare a localităţii. 

Analiza SWOT este un acronim pentru Strengths (puncte tari), Weaknesses 

(puncte slabe), Opportunities (oportunități) și Threats (amenințări). Analiza 

SWOT reprezintă nu numai o metodă folosită în controlul planificării și 

riscului, ci și o modalitate de a scoate în evidență zone ale comunităţii care pot 

fi maximizate în beneficiul întregului proiect al strategiei sau zone specifice de 

unde se pot obține avantaje. 
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Analiza SWOT ţine de identificare, şi nu neapărat de analiza în profunzime, a 

punctelor forte, slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor. Desigur că fiecare 

aspect trebuie prezentat în mod clar, dar accentul se pune  nu pe o analiză 

comprehensivă şi riguroasă. 

Punctele forte şi punctele slabe sunt factorii interni la nivel de comunitate, 

care pot favoriza sau pot reţine dezvoltarea domeniului în cauză. Membrii 

comunităţii pot controla sau influenţa schimbările la nivel de puncte forte/ 

puncte slabe din considerentul că acestea depind de resursele din comunitate. 

De exemplu, în cazul analizei situaţiei în domeniul Infrastructură şi echipare 

edilitară, infrastructura de comunicaţii (reţele fibră optică, unităţi poştale 

staţii televiziune şi radiodifuziune, acoperirea cu reţele de telefonie mobilă) 

bine dezvoltată este punct forte, iar existenţa a numeroase zone neamenajate 

împotriva riscurilor de inundaţie, reprezintă punct slab pentru comunitate. 

Oportunităţile şi ameninţările sunt factori externi, din afara comunităţii, 

care, de asemenea, pot favoriza sau reţine procesele de dezvoltare. Aceşti 

factori, însă, nu pot fi controlaţi şi influenţaţi de către membrii comunităţii. De 

exemplu, în cazul analizei situaţiei în domeniul Infrastructură şi echipare 

edilitară, trecerea de la proiecte de investiţii de nivel local/comunal la 

proiecte de nivel zonal, va conduce la creşterea fezabilităţii comerciale a 

proiectelor de infrastructură în domenii precum: apă, canalizare, gaze 

naturale, îmbunătăţiri funciare, infrastructură de sprijinire a producătorilor 

agricoli , reprezintă o oportunitate pentru comunitate, iar fonduri insuficiente 

alocate la nivel naţional pentru dezvoltarea drumurilor, reprezintă o 

ameninţare pentru comunitate. 

Concret, se realizează mai întâi o analiza internă, pentru a vedea care sunt 

punctele tari și punctele slabe ale comunității, de regulă, prin comparație cu 

regiunea din care face parte. În faza următoare, o analiză a mediului extern va 

releva oportunitățile și ameninţările cu care se confruntă comunitatea. 

Astfel, se răspunde la o serie de întrebari cheie.  

Pentru punctele tari: 

o Ce avantaje are comunitatea? 

o Ce anume merge foarte bine în comunitate? 

o Care sunt resursele relevante de care dispune comunitatea? 

o Care este optica altor persoane din exterior cu privire la comunitate?   
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Pentru punctele slabe: 

o Ce nu merge bine? 

o Ce poate fi îmbunătățit? 

o Ce anume nu se face bine în comunitate? 

o Ce anume trebuie evitat? 

 Pentru oportunităţi: 

o Care sunt oportunitățile existente? 

o Care sunt evenimentele din viitor (previzibile) care vor influența pozitiv 

comunitatea? 

o Care sunt tendințele pozitive, la nivel regional, național și european?  

Pentru ameninţări: 

o Care sunt obstacolele cu care se confruntă comunitatea? 

o Care sunt performanțele altor comunități din apropiere care ar putea afecta 

performanțele comunității analizate? 

o Schimbările în domeniile specifice (legislativ, economic, social, tehnologic) 

ar putea afecta performanțele comunității? 

Pentru uşurința demersului, este de dorit ca analiza SWOT să capete o formă 

tabelară, astfel încât să se vizualizeze foarte ușor faptul că punctele tari, 

supuse ameninţărilor, pot deveni puncte slabe în timp ce punctele slabe, prin 

exploatarea oportunităților, pot deveni puncte tari. 

Deci, analiza SWOT se face obligatoriu în formă tabelară pentru fiecare 

domeniu studiat în analiza situațională ca: 

- demografie şi resurse umane; 

- infrastructură şi echiparea tehnico-edilitară; 

- mediu de afaceri şi competitivitate economică; 

- administraţie publică locală, servicii publice; 

- protecţia mediului. 
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Tabelul 1.  Analiza SWOT a comunităţii X 

Punctele forte Punctele slabe 

1. 1. 

2. 

n. 

2. 

n. 

Oportunităţile Ameninţările 

1. 

2. 

n. 

1. 

2. 

n. 

 

 Analiza PESTLE se axează pe factorii ce vizează prezentul şi viitorul, 

este o analiză  a factorilor externă şi urmăreşte să evidenţieze o altă 

perspectivă a mediului în care comunitatea îşi desfăşoară activitatea.  

Analiza PESTLE este acronimul englezesc de la Political,  Economic, Social, 

Technical, Environment( Ecologic) şi  Legislative. Acest tip de analiză are în 

vedere influenţele externe generate de aceşti factori. Factorii respectivi nu 

acţionează independent sau paralel, ci se află în interacţiune şi pot genera 

schimbări imprevizibile asupra dezvoltării unei comunităţi. 

Analiza PESTLE poate fi realizată în formă tabelară sau în forma narativă, 

evidenţiind fiecare factor în parte cu o descriere mai detailată 

Tabelul 2.  Analiza PESTLE a comunităţii X 

Politic Economic 
1. 1. 
2. 
n. 

2. 
n. 

Social -cultural Tehnico-Tehnologic  
1. 
2. 
n. 

1. 
2. 
n. 

Legislativ Ecologic (mediu) 

1. 
2. 
n 

1. 
2. 
n 
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Factorul politic.  

Un prim factor de ordin politic care afectează/poate afecta dezvoltarea 

comunităţii se referă la legătura dintre formaţiunile politice aflate la guvernare 

şi apartenenţa politică a persoanelor care administrează/reprezintă interesele 

comunei.  

Un alt factor politic care poate influenţa dezvoltarea administraţiei publice 

locale, este reprezentat de criza politică care caracterizează ţara în ultima 

perioadă. Corelaţiile acesteia cu dezvoltarea economică au fost deseori 

demonstrate, cunoscându-se faptul, că momentele de maximă tensiune de pe 

scena politică au dus, spre exemplu, la deprecierea monedei naţionale faţă de 

moneda european şi americană şi nu numai. Alte probleme ce pot apărea sunt: 

instabilitate legislativă, diminuarea investiţiilor străine, favorizarea 

intereselor directe ale partidelor în detrimentul interesului public, blocarea 

programelor şi obiectivelor guvernamentale, etc. 

Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” care oferă cadrul de politici de guvernare a Republicii 

Moldova pentru perioada 2011-2014, este un alt factor politic major care 

trebuie luat în considerare. Viziunea strategică a programului propus o 

constituie creşterea bunăstării populaţiei, care se va axa pe două obiective 

majore ale Guvernului: creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi integrarea 

europeană. În vederea realizării acestor obiective mari, vor fi întreprinse o 

serie de acţiuni pentru protecţia socială a cetăţenilor, dezvoltarea economiei, 

consolidarea statului de drept, creşterea numărului locurilor de muncă, 

dezvoltarea relaţiilor cu partenerii externi, atragerea investiţiilor, eliminarea 

vizelor şi alte acţiuni care au ca finalitate o viaţă mai bună pentru cetăţenii. 

Odată îndeplinite, obiectivele vor avea multiple efecte asupra localităţilor şi 

nu numai. 

Descentralizarea serviciilor publice presupune nu numai transferul de 

autoritate şi responsabilităţi de la nivelul administraţiei publice centrale la cel 

al administraţiei publice locale, ci şi transferul surselor de finanţare aferente 

în vederea asigurării bunei funcţionări a serviciilor respective.  

Nu în ultimul rând, implicaţii foarte importante are reforma salarizării 

bugetare. Micşorarea numărului de personal al  aparatului administraţiei 

publice locale, dar şi a salariilor bugetarilor, are implicaţii multiple: scăderea 

puterii de cumpărare, creşterea numărului de şomeri, sporirea migraţiei forţei 

de muncă, etc.  
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În plus, posibilitatea schimbării organizării administrative, respectiv 

regionalizarea, poate conduce la o creştere a importanţei pe care o vor avea 

Zonele Metropolitane, cu efecte benefice asupra comunelor. 

Alţi factori politici ce pot afecta dezvoltarea raionului şi comunei sunt: 

grupurile de presiune (lobby) naţionale şi internaţionale, conflictele militare, 

aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, calitatea de membru a Re 

publicii Moldova în diverse alianţe sau organizaţii internaţionale, etc. 

Factorul economic.  

Creşterea indicatorilor macroeconomici, poziţionarea economiei Republicii 

Moldova pe plan european sau internaţional - sunt factori economici ce 

trebuie descrişi pentru a avea o viziune ampla despre oportunitățile şi 

amenințările economice ale localităţii.  

Efectele crizei economice mondiale sunt: creşterea ratei inflaţiei, creşterea 

numărului de şomeri, scăderea numărului întreprinderilor active, diminuarea 

investiţiilor, etc. Astfel, putem afirma că un prim factor economic care 

influenţează dezvoltarea localităţii şi, implicit, este contextul macroeconomic 

general, caracterizat, şi în prezent, de previziuni pesimiste privind creşterea 

economică.  

Un alt factor economic important este reprezentat de nivelul fiscalităţii din 

Republica Moldova, categorii de obligaţii fiscale pe care întreprinderile 

trebuie să le respecte: obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat şi obligaţiile 

fiscale faţă de bugetul local. Principalele obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat 

- impozitul pe profit (impozitul forfetar), impozitul pe venit, taxa pe valoarea 

adăugată, accizele (accize armonizate, accize nearmonizate) – au o influenţă 

semnificativă asupra dezvoltării socio-economice a localităţii. Este de aşteptat 

ca o creştere a fiscalităţii să ducă la o diminuare a numărului întreprinderilor 

active în localitate. 

Situaţia macro-economică generală afectează, de asemenea, veniturile 

bugetului de stat şi, în acest fel, sumele care vor fi alocate bugetelor locale şi 

pentru finanţarea unor programele naţionale de dezvoltare. 

Nivelul salarizării este un alt factor economic important. Din acest punct de 

vedere, creşterea salariului mediu în ultimul an, dar odată cu aceasta şi 

creşterea ratei inflaţiei, conduce la o scădere a puterii de cumpărare a 

populaţiei.  
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Per ansamblu, politica monetară a Republicii Moldova reprezintă un factor 

major de influenţă asupra dezvoltării, prin acţiunile pe care autorităţile le 

realizează pentru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii de masă monetară 

aflată în circulaţie, stabilirea unui prag maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului 

ratei dobânzii, etc. 

Factorul socio-cultural.  

Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali ce trebuie descris şi care 

influenţează dezvoltarea unei localităţi este evoluţia demografică.  

La nivel naţional există o serie de măsuri de stimulare a natalităţii, însă 

acestea sunt contrabalansate de dificultăţile economice întâmpinate de tineri. 

Descrierea lor ne va da posibilitatea să identificăm impactul social al acestor 

măsuri asupra localităţii. 

Un alt factor social cu efecte majore asupra evoluţiei demografice este 

reprezentat de fenomenul migraţiei externe. În prezent se prognozează, că 

odată cu creşterea numărului de şomeri, cu diminuările salariale din mediul 

bugetar şi cu reducerile de personal, numărul specialiştilor care vor pleca în 

străinătate va creşte semnificativ. Aceasta va fi o problemă majoră şi pentru 

localitate, întrucât este posibil să se resimtă o lipsă a forţei de muncă 

specializate. Efectele de ordin social ale migraţiei sunt: creşterea numărului 

familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea delicvenţei 

juvenile, creşterea ratei divorţialităţii, etc.  

De asemenea, trebuie avută în vedere şi atitudinea populaţiei vizavi de 

valorile/elementele culturale, dar şi interesul autorităţilor publice centrale 

(care se transferă şi la nivel local) pentru dezvoltarea infrastructurii culturale 

şi modernizarea patrimoniului cultural.  

Un alt factor social care afectează dezvoltarea localităţilor este politica din 

domeniul asistenţei sociale. 

Factorul tehnologic.  

Finanţarea cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire a 

produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi comunicării, accesul la reţelele 

electronice de comunicare rapide, sunt factori ce pot influenţa în mod 

fundamental dezvoltarea localităţii.  

În Republica Moldova, fondurile alocate domeniului cercetării-dezvoltării s-au 

diminuat odată cu începerea crizei economice mondiale. Lipsa de investiţii în 

acest domeniu are repercusiuni asupra tuturor domeniilor, determinând o 



 

56 

ruptură majoră de trendurile mondiale în ştiinţă şi tehnologie. Astfel, un 

factor tehnologic important, este reprezentat de finanţarea publică a 

cercetării-dezvoltării de la nivel naţional. Bineînţeles, este importantă şi 

distribuţia teritorială a institutelor şi firmelor cu activitate principală de 

cercetare – dezvoltare – inovare.  

Tehnologia reprezintă un motor pentru toate sectoarele economice, motiv 

pentru care este necesară aplicarea unor politici publice speciale pentru 

dezvoltarea TIC. Angrenarea sectorului TIC şi dezvoltarea societăţii 

informaţionale din Republica Moldova reprezintă un alt factor de influenţă. 

Este important, însă, şi preţul tehnologiilor, şi măsura în care populaţia, 

instituţiile publice şi mediul economic pot achiziţiona noile tehnologii. Este 

cunoscut faptul, că introducerea inovaţiilor tehnologice implică costuri 

ridicate de achiziţie şi de familiarizare a populaţiei şi/sau forţei de muncă.  

Astfel, la nivelul mediului rural se înregistrează o penetrare mult mai redusă 

în ceea ce priveşte dotarea gospodăriilor PC-uri şi a ponderii celor care au 

acces la internet.  

Protecţia mediului.  

Catastrofele naturale pot afecta obiectivele şi clădirile de patrimoniu, dar şi 

întregul fond locativ din localitate. Catastrofele naturale – cutremurele, 

alunecările de teren, inundaţiile – ridică probleme şi în ceea ce priveşte 

siguranţa populaţiei, dar şi în ceea ce priveşte activitatea sectorului 

educaţional, de sănătate, cultură, etc.  

Trebuie avute în vedere şi politicile publice şi legislaţia din acest domeniu. În 

acest context un factor de mediu important este reprezentat de cadrul 

legislativ, respectiv reglementările europene/mondiale privind protecţia 

mediului, norme ce trebuie respectate şi de Republica Moldova. Respectarea 

acestor norme poate avea drept efect direcţionarea investiţiilor publice către 

anumite tipuri de obiective în defavoarea altora.  

Factorul legislativ.  

Legislaţia europeană în vigoare reprezintă o constrângere care trebuie luată 

în considerare şi de către ţara noastră. Este necesar de avut în vedere toate 

tratatele, acordurile internaţionale, legislaţia în vigoare, dar şi actele 

pregătitoare în toate domeniile de interes.  

Un alt factor juridic cu impact asupra localităţii este reprezentat de legislaţia 

naţională, cu modificările şi completările ce pot apărea. Spre exemplu, un 
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element cu un posibil impact semnificativ asupra dezvoltării socio-economice 

este adoptarea legii parteneriatelor de tip public-privat. Acestea sunt o soluţie 

general recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor sau 

eficientizarea serviciilor publice. Şi mai mult decât atât, poate creşte numărul 

investitorilor şi, implicit, consolida mediul de afaceri local, cu precădere în 

mediul rural unde este puţin reprezentat. 

Un act normativ foarte important este reprezentat de OUG 13/2010 ce vizează 

îndeplinirea recomandărilor Uniunii Europene, Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii şi ale altor foruri internaţionale şi europene de a elabora şi aplica 

măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, prin sprijinirea creării de 

locuri de muncă şi de a menţine preocupările pentru diminuarea incidenţei 

şomajului, mai ales pentru evitarea şomajului de lungă durată.  

 Analiza arborelui problemei reprezintă un instrument bun de analiză 

a situaţiei existente prin identificarea problemelor majore şi a 

principalelor relaţii de cauzalitate. Principalul rezultat al acestei analize 

este o reprezentare grafică a problemelor, cu o diferenţiere între 

“cauze” şi “efecte”. Arborele problemei este construit printr-o serie de 

sesiuni de brainstorming, cu participarea diferiţilor factori implicaţi. 

Metoda vizează, în principal, identificarea cauzelor problemei centrale. 

În contextul elaborării unui plan strategic de dezvoltare a comunităţii, acest 

instrument permite: 

o analiza unei situaţii existente; 

o identificarea problemelor-cheie; 

o vizualizarea problemelor în forma unei diagrame\arbore (relaţie cauză-

efect). 

„Arborele problemei” este un instrument util în activitatea de identificare şi 

documentare a problemei, dar şi pentru cea de definire a scopului, 

obiectivelor, rezultatelor aşteptate. Această metodă are la bază ideea că orice 

problemă este cauzată de existenţa şi acţiunea a o serie de factori şi că, la 

rândul ei, reprezintă o cauză pentru alte probleme. 

Metoda presupune o serie de paşi, în următoarea ordine: 

1. enunţarea unor (cât mai multor) probleme existente la un moment dat 

în comunitate; 

2. identificarea legăturilor de cauzalitate între problemele identificate şi 

dispunerea problemelor în ordinea dată de aceste legături; 



 

58 

3. alegerea problemei care, din punctul de vedere al APL, este abordabilă 

(rezolvabilă) şi care, odată rezolvată, poate determina o serie de 

rezultate importante pentru grupul de beneficiari; 

4. considerarea problemelor care contribuie la existenţa problemei alese 

ca fiind cauze şi a celor care derivă din problema respectivă ca fiind 

efectele acesteia şi stabilirea obiectivelor pornind de la cauze şi a 

rezultatelor aşteptate pornind de la efecte. 

Lucrurile care trebuie să fie luate în consideraţie în timpul elaborării arborelui 

problemei: 

o Abordare cât mai aproape de realitate. Au fost luate în consideraţie 

tendinţele economice, politice şi socio-culturale ale problemei?  

o Care cauze şi consecinţe se îmbunătăţesc, care se înrăutăţesc şi care 

rămân la fel?  

o Care sunt cele mai serioase consecinţe în funcție de impactul acestora? 

Care sunt cele mai importante şi cele mai îngrijorătoare?  

o Ce criterii sunt importante la elaborarea soluţiilor problemei? 

o Care cauze sunt mai uşor de soluţionat? Care ar putea fi soluţiile sau 

opţiunile posibile? Ce schimbări ar trebui să se facă la nivel de politici în 

domeniu pentru soluţionarea cauzei consecinţelor sau identificarea 

unor soluţii? 

o Asupra căror acţiuni s-a convenit? 

Mai jos prezentăm un exemplu de Arbore a Problemei, întocmit în baza unei 

probleme specifice, care ţine de participarea redusă a membrilor comunităţii 

în procesele decizionale la nivel local. Cu această problemă se confruntă marea 

majoritatea a comunităţilor din Republica Moldova. Ea trebuie să fie abordată 

în cadrul planificării strategice la nivel local, dacă comunitatea se confruntă cu 

această problemă. Acest arbore ar putea avea mai multe efecte, sau, respectiv, 

cauze indicate în acesta. Totul depinde de problema identificată. 
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Exemplu Arborele Problemei 

 

Figura 9. Model de arbore a problemei „Participarea redusă a membrilor 

comunităţii în procesele decizionale la nivel local” 

Metodele aplicate de către 

APL în ceea ce priveşte 

informarea şi interacţiunea 

cu membrii comunităţii sunt 

depăşite şi nerelevante   

Participare redusă a membrilor comunităţii X în 

procesele decizionale la nivel local 

Lipsa încrederii membrilor 

comunităţii X în 

administraţia publică locală 

Legătură redusă dintre 

necesităţile membrilor 

comunităţii X şi deciziile luate de 

către administraţia publică locală 

Nivel redus de transparenţă a 

deciziilor luate la nivel local 

de către APL, Consiliul local 

Competenţe civice slab 

dezvoltate în rândul 

membrilor comunităţii  

Nerespectarea în toate 

cazurile, de către APL, a 

cadrului legal privind 

transparenţa în procesul 

decizional    

Discrepanţa dintre 

competenţele formate în 

şcoală şi cerinţele vieţii  
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 Arborele obiectivelor (soluţiilor). Prin această activitate, în baza 

arborelui problemelor, se identifică cele mai potrivite soluţii pentru 

problema identificată. După determinarea problemelor urmează 

identificarea soluţiilor. Pentru aceasta se utilizează un arbore decizional, 

cu o structură identică cu cea a arborelui problemelor, numit arborele 

obiectivelor sau arborele soluţiilor. 

În timp ce analiza problemelor scoate în evidenţă aspecte negative ale unei 

situaţii existente, analiza obiectivelor prezintă aspectele pozitive ale viitoarei 

situaţii dorite. Aceasta implică reformularea problemelor în obiective. Prin 

urmare, arborele obiectivelor poate fi conceptualizat ca o imagine în oglindă a 

arborelui problemelor. Transformarea relaţiilor cauză-efect din arborele 

problemelor în relaţii de tipul mijloace-finalităţi este un exerciţiu complex şi 

necesită o abordare atentă. 

Pentru construcţia arborelui obiectivelor se copie structura arborelui 

problemelor rezultate în urma analizei, fără conţinutul chenarelor/căsuţelor. 

Aspectele negative din arborele problemelor se pozitivează (se transformă în 

aspecte dorite, pozitive).  

Prin această transformare, se obţine o structură cu aceeaşi logică cauzală, de 

jos în sus: mijloacele sunt necesare pentru obţinerea rezultatelor, care 

împreună servesc la atingerea scopului dorit. Scopul poate fi divizat în 

obiective. Obiectivele, odată realizate, vor avea un efect asupra mediului 

politic, economic, social al comunităţii. 

Este foarte important să găsim obiective corespunzătoare fiecăreia dintre 

problemele principale identificate în timpul exerciţiului la arborele problemei. 

Aceste obiective trebuie să descrie cu claritate într-o singură propoziţie o 

stare în care respectiva problema principală nu mai este prezentă, sau cel 

puţin în care este considerabil redusă.  

La fel de importantă este găsirea unui context comun pentru definirea unui 

scop unificator al strategiei, spre realizarea căruia se îndreaptă toate 

eforturile şi care va deveni unitatea de măsură a succesului atunci, când se 

ajunge la evaluarea acesteia. 
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Exemplu Arborele Obiectivelor 

                   

Figura 10. Model de arbore a obiectivelor „Sporirea participării 

membrilor comunităţii X în procesele decizionale la nivel local” 

 

Aplicarea, de către APL, 

a noilor metode şi 

recomandări cu privire 

la consultarea şi 

implicarea membrilor 

comunităţii în procesele 

decizionale la nivel local   

Sporirea participării membrilor 

comunităţii X în procesele decizionale la 

nivel local 

 

Sporirea încrederii 

membrilor comunităţii 

X în administraţia 

publică locală 

Direcţionarea acţiunilor şi 

deciziilor de către APL la 

necesităţile membrilor 

comunităţii  

Îmbunătăţirea nivelului 

de transparenţă a 

deciziilor luate la nivel 

local de către APL, 

Consiliul local 

Sporirea competenţelor 

civice în rândul 

membrilor comunităţii  

Respectarea de către 

APL, în toate cazurile, a 

cadrului legal privind 

transparenţa în procesul 

decizional    

Stabilirea unei legături 

dintre cursul de educaţie 

civică predat în şcoala 

din comunitate şi 

necesităţile APL în 

vederea sporirii 

implicării civice a 

membrilor comunităţii în 

procesele decizionale la 

nivel local     
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 Planificarea cu scenarii. Planificarea cu scenarii, sau “Scenario 

planning”, este o modalitate structurată de  analiză a viitorului şi poate 

fi aplicată pentru procesul de planificare strategică la nivel de 

comunitatea. Acest instrument de analiză strategică este considerat 

unul din cele mai reuşite instrumente pentru luarea deciziilor strategice, 

mai ales in condiţii de incertitudine. 

Scenariile sprijină planificarea strategica si luarea deciziilor si poate ajuta la 

testarea implicaţiilor şi a rezistenţei diferitelor politici. La fel de important 

este şi faptul, ca acestea permit participarea activă a părţilor interesate 

(stakeholderilor sau actorilor-cheie la nivel de comunitate), permiţând 

reprezentarea opiniilor contradictorii şi a punctelor de vedere ale 

stakeholderilor. Scenariile ne ajută să corelăm incertitudinile pe care le avem 

referitor la viitor, cu deciziile pe care trebuie să le luăm în prezent. 

Etape in realizarea unei planificări cu scenarii: 

− Identificarea direcţiilor strategice– identificarea zonelor de decizii 

strategice critice pentru comunitate. 

− Analiza– ce anume este necesar autorităţilor publice locale pentru a lua 

decizii mai bune. Este importantă identificarea factorilor la nivel micro 

si macro care pot afecta deciziile privind viitorul. 

− Dezvoltarea efectivă de scenarii– crearea unui set de scenarii care să 

includă principalii factori de influenţă / drivere (motori al schimbării) ai 

zonelor strategice, impactul factorilor din mediul extern si 

incertitudinile la nivelul fiecărei arii decizionale identificate. 

− Strategie şi acţiune– identificarea strategiei şi alternativelor de acţiune 

pentru fiecare scenariu, evaluarea alternativelor şi alegerea celei mai 

adecvate şi corespunzătoare necesităţilor comunităţii. 

− Monitorizare şi implementare– identificarea discontinuităților iminente 

şi tendinţelor din cadrul scenariilor pentru a putea monitoriza evoluția 

implementării şi a face în timp util ajustările necesare. 

Toate cele 5 etape ale planificării cu scenarii sunt la fel de importante, 

realizarea incorecta/incompleta a uneia dintre etape sau omiterea unei etape 

conduce la scăderea considerabilă a şanselor de succes ale procesului de 

planificare. 

Care sunt principalele beneficii ale planificării cu scenarii: 
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− anticipează schimbarea şi face efectele acesteia să fie gestionabile– 

scenariile pot ajuta la identificarea neprevăzutelor şi discontinuităţilor 

ce pot apărea în fiecare arie de activitate din cadrul comunităţii; 

− stimulează gândirea “out-of-the-box” (gîndirea nestandartă, ne-

stereotipizată) - încurajarea managementului în utilizarea unor alte 

metode de stimulare a gândirii creative poate conduce la depăşirea 

vechilor paradigme şi abordarea unei strategii de schimbare radicală în 

defavoarea uneia cu schimbări incrementale, care, în anumite contexte, 

se poate dovedi favorabilă; 

− reduce riscurile– realizarea de scenarii va permite evaluarea noilor 

posibile proiecte pentru comunitate, cu mult timp înainte de a face 

investiţiile propriu zise.  

− dezvolta un nou mod de lucru– scenariile pot oferi comunităţii un mod 

de lucru, de gândire, de acţionare; 

− ajuta la „traducerea” strategiei în planuri de acțiune– integrarea 

scenariilor în planuri concrete de acţiune este un prim semnal ca 

comunitatea se va orienta către maximizarea rezultatelor/ 

performanţelor atinse. 

Este cert faptul, că fiecare instrument de analiză strategică are atât beneficii, 

cât şi o serie de riscuri, care trebuie să fie luate în calcul. Iată câteva 

recomandări în acest sens:  

− este riscantă tratarea scenariilor asemenea unor previziuni/prognoze; 

− dezvoltarea scenariilor pe două alternative prea simpliste: optimist si 

pesimist; 

− realizarea unui scenariu ce nu este suficient de cuprinzător - care nu 

acoperă toate alternativele previzibile; 

− realizarea unui scenariu într-o zonă ce nu este prioritară, de real interes 

la momentul curent pentru comunitate; 

− dezvoltarea de scenarii fără a implica toţi reprezentanţii APL, a 

membrilor Consiliului Local, care sunt cel mai aproape de zona analizată 

şi pot oferi sugestii/feedback relevant;  

− ne-implicarea unui facilitator experimentat în astfel de procese. 
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In general, planificarea cu scenarii se utilizează pentru planificarea strategică 

pe termen lung. Însă în perioada de incertitudine mare, precum cea din 

perioadele de criza, în care lucrurile se redefinesc, şi regândesc conceptual, 

planificarea cu scenarii este indicată inclusiv pentru termen mediu (1-3 ani), 

astfel, încât perioada de criză să fie folosită pentru pregătirea fructificării unor 

oportunităţi care vor apărea. 

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați principalele instrumente de analiză în cadrul procesului de 

planificare strategică. 

2. Care sunt  principale etape de elaborare a analizei SWOT în procesul de 

planificare strategică? 

3. În ce document strategic găsim analiza SWOT a Republicii Moldova? 

4. Ce factori al mediului extern sunt analizaţi în analiza PESTLE? 

5. Descrieţi paşii de elaborare a arborelui probleme şi necesitatea 

elaborării lui în strategia de dezvoltarea a localităţii. 

6. Descrieţi etapele planificării cu scenarii şi avantajele instrumentului în 

procesul elaborării strategiei de dezvoltare.  
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SESIUNEA 9-10. ELABORAREA COMPONENTELOR OBLIGATORII ALE 

UNEI STRATEGII 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea componentelor obligatorii ale strategiei de dezvoltarea a 

localităţii; 

- descrierea mecanismului de elaborare a fiecărei componente în parte a 

strategiei de dezvoltare; 

- prezentarea instrumentelor de analiză ce pot fi folosite la elaborarea 

componentelor obligatorii ale strategiei; 

- prezentarea exemplelor pentru fiecare componenta obligatorie a 

strategiei de dezvoltare. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: dezvoltarea comunităţii, strategie de dezvoltare, 

componente obligatorii, participare informaţională, participare prin 

consultare, participare prin cooperare, participare prin mobilizare, factori 

interesaţi, viziune strategică, misiune, valori comune, analiza mediului 

intern şi extern, obiective strategice, priorităţi, măsuri, portofoliul de 

proiecte. 

Un plan strategic de dezvoltare a comunităţii trebuie să corespundă cerinţelor 

şi exigenţelor unui proces de planificare strategică integrată. Astfel, un plan 

strategic integrat de dezvoltare a comunităţii va contribui direct la 

implementarea conceptului de dezvoltare locală integrată, care a câștigat 

popularitate în ultimii ani, mai ales în ţările membre ale UE. Având în vedere 

aspiraţiile de integrare ale Republicii Moldova în UE, adoptarea la nivel local a 

acestei concepţii este indispensabilă.  

Abordarea tradițională, sectorială, a devenit ineficientă din cauza 

complexității problemelor de dezvoltare, trecerii la descentralizare, lipsei unei 

legături dintre jurisdicțiile administrative și teritoriile economice și de mediu, 

precum și administrarea pe mai multe nivele, care are impact direct asupra 

deciziilor de alocare a resurselor și investițiilor. Mai mult decât atât, 

comunitățile locale devin din ce în ce mai active în identificarea mijloacelor de 

a profita de oportunitățile economice oferite astăzi de procesul de globalizare.  

Dar cât de mult poate planificarea strategică integrată contribui la acest 

proces? Ce „declanșează” planificarea strategică în contexte locale? Cum arată 

un proces obişnuit de planificare strategică integrată? Care sunt factorii-cheie 



 

66 

pentru un proces de planificare strategică integrată de succes? Poate fi 

procesul de planificare strategică şi strategic şi participativ?  

Toate aceste aspecte sunt reglementate prin strategia de dezvoltare locală, 

care are o serie de componente obligatorii şi care vin să răspundă la unele din 

întrebările de mai sus, precum şi să atenueze/prevină anumite posibile riscuri 

la nivel local.   

În cadrul de implementare a sistemului de planificare strategică integrată 

fiecare dintre componentele Strategiei de Dezvoltare Locale se prezintă sub 

forma a două subsecţiuni: 

1.CE?- Informaţii despre respectiva componentă. 

2.CUM?- Informaţii despre modul în care ar trebui să fie organizată munca 

pentru a face o descriere corectă a respectivei componente, precum şi 

anumite metode şi tehnici care se pot folosi. 

Componentele obligatorii ale Strategiei de Dezvoltare Locală ce trebuie să 

răspundă acestor două întrebări sunt: 

o Identificarea partenerilor în dezvoltare locală. 

o Profilul localităţii. 

o Viziune strategică asupra dezvoltării locale. 

o  Misiunea strategică.  

o Valorile comune. 

o Obiectivele şi Direcţiile (priorităţile) de dezvoltare strategică. 

o Programe şi proiecte prioritare ale dezvoltarii (Portofoliu de 

proiecte). 

 

Identificarea partenerilor în dezvoltare locală 

 Conform Declaraţiei ONU privind dreptul la dezvoltare lansată în anul 1986, 

dezvoltarea este un proces global economic, social, cultural şi politic care 

tinde să îmbunătăţească bunăstarea tuturor oamenilor şi indivizilor pe baza 

participării lor libere şi active la dezvoltarea şi distribuirea corectă a 

rezultatelor. 

În Articolul 2 al acestei Declaraţii, este subliniat faptul, că omul este subiectul 

dezvoltării şi ar trebui să fie participant activ şi beneficiar al dreptului la 

dezvoltare. 
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În funcţie de gradul de implicare şi de responsabilizare a comunităţii, există 

diferite niveluri de participare comunitară, şi anume: 

o participare informaţională; 

o participare prin consultare; 

o participare prin cooperare; 

o participare prin mobilizare. 

Participarea informaţională se efectuează la nivel de informare a publicului 

despre anumite evenimente, fapte, decizii.  

- Instrumentele utilizate pentru informare sunt: materialele tipărite, 

panourile şi expoziţiile, scrisorile adresate comunităţii, mass-media 

disponibilă, sesiunile de informare publică.  

- Rolul populaţiei din comunitate este mai mult pasiv – de însuşire a 

informaţiei. 

Participarea prin consultare presupune consultarea populaţiei în anumite 

probleme de interes comun . 

- Instrumente folosite: chestionare , întâlniri, dezbateri publice.  

- Rolul populaţiei. Populaţia poate să-şi exprime opinia şi poate să 

recomande anumite măsuri pentru redresarea situaţiei în unele domenii. 

Participarea prin cooperare este un proces de implicare nemijlocită a 

populaţiei, de comun acord cu experţi în domeniu, în procesul de consultare a 

unor probleme, sau chiar în procesul de soluţionare a lor. 

Participarea prin mobilizare reprezintă cel mai înalt nivel de participare a 

populaţiei în procesul de soluţionare a problemelor. Comunitatea joacă rolul 

de iniţiator şi participant activ în procesul de dezvoltare locală.  

Astfel, membrii comunităţii sunt implicaţi la toate etapele de implementare a 

acţiunilor comunitare: la etapa de identificare a nevoilor, la etapa de elaborare 

a proiectului strategiei de dezvoltare, la etapa de implementare a strategiei, la 

etapa de asigurare a durabilităţii măsurilor strategice, la etapa de 

monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare locală. 

Folosind în analiza primei componente obligatorii „Partenerii în dezvoltarea 

locală „ cele două întrebări CE? şi CUM? primim următoarele răspunsuri: 

Ce? - Partenerii în dezvoltarea locală reprezintă persoanele, grupurile de 

persoane și instituțiile care ar putea fi afectate în urma procesului de 
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planificare strategică, sau care ar putea afecta elaborarea și implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Cum? - În procesul de identificare a viitorilor parteneri ne poate ajuta analiza 

părţilor interesate. 

Matricea de mai jos este una care se poate folosi pentru analiza factorilor 

interesaţi. Este un instrument uşor care poate fi folosit la: 

o lista persoanelor interesate; 

o identificarea rolurilor lor în activităţile analizate; 

o evaluarea impactului activităţii asupra factorilor interesaţi, 

o evaluarea influenţei factorului interesat în activitate. 

 

Tabelul 3. Matricea analizei factorilor interesaţi 

Grupurile 

factorilor 

interesaţi 

Rolul lor în 

proiect:  

- implementare,  

- organizare, 

- luarea deciziei, 

- consum, 

- control,  

- sprijin,  

- opoziţie. 

Influenţa proiectului 

asupra intereselor 

factorilor interesaţi 

N = necunoscut. 

1 = fără importanţă. 

2 = o oarecare importanţă. 

3 = importanţă moderată. 

4 = foarte important. 

5 = critic. 

Influenţa factorilor 

interesaţi asupra proiectului 

 N = necunoscut. 

1 = fără importanţă. 

2 = o oarecare importanţă. 

3 = importanţă moderată. 

4 = foarte important. 

5 = critic. 

 Stadiul de 

contractare al 

împrumutului 

Stadiul de 

implementare 

al proiectului 

     

 

Din această matrice (aplicată la o comunitate pentru participarea la 

elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală ), managerul localităţii poate 

trage concluzii referitor la rolul şi influența pe care o au diferiţii factori de 

interes, cum ar fi: consilierii locali, pe ansamblu şi nominal, grupuri de 

cetăţeni, diverse firme existente în comunitate, regii autonome, organizaţii 

neguvernamentale de diferite profiluri etc. Cetăţenii au un interes puternic în 

realizarea planurilor. Atât timp cât ei vor plăti pentru diverse taxe, au tot 

dreptul să fie informaţi. Focus-grupurile pot fi folosite pentru a afla ce doresc 

cetăţenii să ştie despre proiect şi care sunt cele mai eficiente metode de 

informare a acestora. Unele regii sau societăţi comerciale, cum ar fi cele de 
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întreţinere a drumurilor, pot avea interese importante, pentru că pot accede la 

fonduri. 

Formarea parteneriatelor în dezvoltare locală se realizează prin încheierea 

unui Memorandum de înţelegere între părți ce va reprezenta voința comună a 

actorilor din comunitate de a se implica în procesul de dezvoltare locală şi 

care va include:  

- obiectivele comune; 

- rezultatele aşteptate;  

- responsabilităţile asumate de către parteneri. 

După încheierea Memorandumului între părţi se creează: 

o Consiliul participativ. Fiecare partener va delega câte un reprezentant în 

Consiliul participativ, care se va implica activ în organizarea procesului 

de dezvoltare comunitară. Consiliul participativ va întruni până la 25 de 

membri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, businessului, 

organizaţiilor nonguvernamentale şi simpli cetăţeni. Consiliul local va 

aproba decizia despre crearea Consiliului participativ şi componenţa 

acestuia la una din cele mai apropiate şedinţe ale sale. 

o Grupurile de lucru. Pe lângă Consiliul participativ vor fi create patru 

grupuri de lucru pe următoarele domenii: 

1.Grupul de lucru în domeniul economic; 

2. Grupul de lucru în domeniul social şi instituţional; 

3. Grupul de lucru în domeniul infrastructurii; 

4.Grupul de lucru în domeniul dezvoltării mediului ambiant şi 

managementului riscurilor naturale. 

Funcţiile de bază ale grupurilor de lucru vor consta în efectuarea analizei 

situaţionale, a analizelor SWOT, PESTLE, a viziunii, misiunii şi valorilor 

comune, elaborarea planurilor de acţiuni pe domenii şi în diseminarea 

informaţiilor la nivel local. 

Membrii Consiliului participativ, în afară de discuţiile organizate, vor aplica şi 

alte forme de informare publică, cum ar fi: 

- organizarea unor adunări stradale, mese rotunde; 

- distribuirea unor foi volante; 
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- publicarea unor materiale în presa locală; difuzarea unor emisiuni 

radiofonice şi televizate la posturile de radio şi de televiziune locale; 

- diseminarea informaţiei în zilele de piaţă la piaţa locală etc. 

 

Figura 11. Componentele obligatorii ale Strategiei de Dezvoltarea a 

localităţii 
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Profilul localităţii 

 

Ce reprezintă profilul localităţii? 

Profilul localităţii este un termen utilizat pentru o descriere socială, 

economică şi de mediu, a unei zone(localităţi), folosită pentru a informa 

factorii locali de decizie despre dezvoltarea localităţii. 

Cum realizăm profilul localităţii? 

Pasul unu: Alcătuirea echipei     Pasul doi:Culegerea datelor      Pasul trei: 

Analizarea datelor şi identificarea necesităţilor      Pasul patru : Prezentarea 

rezultatelor . 

Descrierea profilului comunităţii (Model) 

Foaia de titlu  
 

Profilul localităţii 
 ………………………………………………… 
(denumirea şi locaţia comunităţii) 

 
Raportul este elaborat de către Xxxxxx 

(Numele “Mentorului comunitar”, denumirea organizaţiei şi datele de contact)  
 

data 
 

Cuprins: 
 
I. PREZENTARE GENERALĂ A COMUNITĂŢII  
1.1. Poziţie geografică şi limite 
1.2. Atestare documentară, mărturii ale evoluţei comunităţii 
1.3. Repere istorice ale dezvoltării comunităţii, evenimente politice şi culturale  
1.4. Oameni de seamă 
1.5.Relieful  
1.6. Hidrografia şi hidrogeologia  
1.7. Clima 
II. CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI GESTIUNEA SURSELOR DE POLUARE  
2.1. Calitatea aerului ambiental 
2.2. Schimbări climatice  
2.3. Apa 
2.4. Solul  
2.5. Deşeuri 
2.6. Biodiversitatea  
III. DEMOGRAFIE ŞI RESURSE UMANE  
3.1 Populaţie şi fenomene demografice  
3.2 Forţa de muncă. Şomajul 
3.3 Veniturile populaţiei 
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IV.CADRUL INFRASTRUCTURAL AL COMUNITĂŢII 
4.1.Spaţiul locuiv 
4.2. Infrastructura de transport 
4.3. Infrastructura comunală (reţele de gaz, apă, electricitate, evacuare a deşeurilor) 
4.4. Telecomunicaţii 
4.5. Infrastructura de agrement şi turism 
V.DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  
5.1. Întreprinderi active. Activitatea întreprinderilor 
5.2.Sectoarele de dezvoltare economică(industrie, agricultură, silvicultura,zootehnie, 
turism,construcţii) 
5.3 Activitatea investiţională  
VI. CULTURĂ, TINERET, SPORT 
6.1. Scurt istoric al vieţii culturale şi sportive 
6.2. Potenţial cultural, religie  
6.3 Potenţial sport 
VII. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ. SERVICII PUBLICE 
7.1 Capacitatea administrativă 
7.2 Cooperarea dintre administraţiile publice locale 
7.3 Tehnologia informaţiei 
7.4 Educaţie şi cultură educaţională 
7.5 Sănătate şi servicii medicale 
7.6 Securitate şi asistenţă socială 
7.7 Siguranţă şi ordine publică 
7.8 Serviciile de transport public 
VIII. ANALIZA SWOT A COMUNITĂŢII 
8.1Analiza internă 
8.2 Analiza externă 
8.4 Sinteza analizei SWOT 

 

 

Viziunea strategică asupra dezvoltării locale 

Următoarea componenta obligatorie a Strategiei de Dezvoltare locală este 

Viziunea strategică. Pentru a elabora corect viziunea Strategiei de Dezvoltare 

trebuie să răspundem la întrebările: 

Ce? - Viziunea este o afirmaţie care creează o imagine amplă, o aspiraţie 

pentru viitor pe care încearcă să o atingă o administrația publică locală. Este o 

anticipare axată pe scopuri, atrăgătoare din punct de vedere emoţional, şi 

stimulativă a modului în care şi-ar dori administrația să arate comunitatea. 

Cum?- Este nevoie de o participare activă din partea grupului de lucru. Din 

punct de vedere metodologic, metoda scenariilor poate fi folosită pentru a 

genera diferite idei cu privire la viziunii. La finalul procesului, grupul de lucru 

trebuie să aibă cel puţin trei variante din care să aleagă, însă, în acelaşi timp, 

sunt posibile şi chiar încurajate combinaţiile între mai multe variante. 
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Strategia de dezvoltare durabilă reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen 

lung asupra dezvoltării durabile, în care creşterea economică, coeziunea 

socială şi protecţia mediului merg mână în mână şi se sprijină reciproc.  

Dezvoltarea durabilă nu înseamnă, aşadar, doar un mediu mai curat dar şi o 

economie stabilă şi sănătoasă. Dezvoltarea durabilă a societăţii umane poate fi 

asigurată prin modul de gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale 

naturale, energetice, materiale şi informaţionale.  

Totodată, dezvoltarea durabilă a societăţii, prin intermediul pilonului său 

economic, înseamnă şi creşterea investiţiilor, promovarea stabilităţii şi a 

concurenţei, dezvoltarea şi recompensarea abilităţilor de muncă.  

Abordarea integrată a acestor aspecte va conduce la o mai bună coordonare a 

actorilor locali şi intervenţiilor acestora, la rezolvarea mai eficientă a 

problemelor de dezvoltare economico-sociale. 

Abordarea integrată ce trebuie să fie în formularea viziunii strategice este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabelul 4 . Cum vedem comunitatea noastră peste 8 ani 

Economie 
competitivă 

Infrastructură 
renovată 

Sistem social adaptat 
la standardele 

europene 

Comunitate 
ecologizată 

IMM dezvoltate Sistem de apă 
renovat 

Servicii sociale 
dezvoltate conform 

nevoilor beneficiarilor 

Sistem de evacuare 
a deşeurilor 

Număr redus de 
şomeri 

Drumuri renovate 
conform 

standardelor 
europene 

Sistem de sănătate 
adaptate standardelor 

europene 

Zonă industrială 
ecologizată 

Întreprinderi 
agricole de 
prelucrare 

Sistem de 
canalizare 
construit 

Sistem de învățământ 
modernizat 

Plan de reducere a 
riscurilor de 

inundaţie 
implementat 

 
Exemplu de viziune strategică bazată pe abordarea integrată : 

“Comunitatea X este o localitate prosperă din punct de vedere economic şi social 

cu o infrastructură şi economie bine dezvoltate, competitive şi cu un sistem 

social adaptat la nevoile populaţiei. Mai bine de 80% din locuitorii comunităţii 

sunt satisfăcuţi de calitatea nivelului lor de viaţă.” 
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Misiunea strategică 

Ce? - Misiunea asigură sensul esenţial al rolului administraţiei publice locale 

în dezvoltarea localității, precum şi rezumatul analitic al funcţiilor şi 

responsabilităţilor de bază ale acesteia. În principiu, descrierea misiunii 

trebuie să răspundă la întrebarea „De ce ne aflăm aici?”, să definească 

beneficiarii serviciilor furnizate de administrația publică locală şi să asigure o 

anumită identitate pentru comunitate “Prin ce anume suntem unici?”). 

Cum?- Este nevoie de o participare activă din partea grupului de lucru. Din 

punct de vedere metodologic, metoda scenariilor poate fi folosită pentru a 

genera diferite idei cu privire la viziunii. La finalul procesului, grupul de lucru 

trebuie să aibă cel puţin trei variante din care să aleagă, însă, în acelaşi timp 

sunt posibile şi chiar încurajate combinaţiile între mai multe variante. 

Misiunea ar trebui să clarifice scopul unei comunități şi să răspundă la 

întrebările: 

o CE veţi face? 

o PENTRU CINE veţi face? 

o CUM veţi face? 

o DE CE veţi face? 

o UNDE veţi face? 

Exemplu de misiune: 

Misiunea consiliului orăşenesc este de a oferi cetăţenilor noştri o viaţă bună 

prin: 

- acordarea serviciilor pentru diferite necesităţi ale cetăţenilor, indiferent 

de statutul financiar; 

- crearea unui mediu atractiv pentru afaceri, care va asigura locuri de 

muncă pentru cetăţenii noştri; 

- crearea unui mediu sănătos, curat şi sigur. 

 Aceasta se va realiza prin : 

- ascultarea opiniilor şi necesităţilor tuturor cetăţenilor; 

- conducerea oraşului nostru într-un mod transparent; 

- administrarea resurselor noastre într-un mod eficient. 
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Valori comune 

Ce?- Această componentă reflectă valorile comune primordiale pe care le 

acceptă toţi partenerii în dezvoltare. Rolul ei nu este acela de a fi folosită doar 

cu titlu declarativ, ea trebuie să fie folosită pentru: 

- modul de comunicare internă din cadrul comunităţii; 

- a susţine crearea imaginii publice a comunităţii pe plan extern. 

Cum?- Este esenţial să se ofere posibilitatea tuturor actorilor la procesul de 

planificare strategică să fie implicaţi în procesul de stabilire a acestor valori. 

Pot fi folosite mai multe abordări. Aceste valori pot fi stabilite ca urmare a 

unor sesiuni de brainstorming organizate în cadrul grupurilor. Ulterior, 

valorile trecute pe această listă, trebuie să fie clasificate, iar numărul lor 

trebuie să fie redus până la 3-5 cele mai des menţionate valori. 

Exemplu de valori comune. 

Valorile comune ale comunităţii X sunt: 

o Onestitate şi utilitate. 

o Profesionalism. 

o Excelenţă şi dezvoltare. 

o Transparenţă şi cooperare. 

 

Obiectivele şi Direcţiile (priorităţile) de dezvoltare strategică  

Obiectivele strategice 

Ce? Obiectivele strategice ale localităţii fixează reperele faţă de care va fi 

măsurat succesul realizării viziunii de viitor. 

Cum? Obiectivele strategice trebuie să fie integrate, adică să fie elaborate 

pentru toate cele trei domenii-cheie de dezvoltare: economie, societate şi 

mediu - și să includă ideea că, dacă vor fi atinse, vor avea un impact pozitiv 

asupra celorlalte două domenii sau, cel puțin, nu le vor afecta dezvoltarea. 
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Tabelul 5. Model de obiectiv strategic şi specific 

 

Direcţiile (priorităţile) de dezvoltare strategică 

Ce? Direcţiile (priorităţile) de dezvoltare strategică reprezintă căile prin care 

se vor atinge obiectivele strategice (economie, social, mediu ambiant) şi sunt  

prezentate corelat cu obiectivul pe care îl definesc şi au fost intitulate  

Cum? Pentru fiecare obiectiv strategic, de obicei, este identificată câte o 

prioritate (direcţie) de dezvoltare.  

Exemplu de direcţii de dezvoltare: 

o Dezvoltarea infrastructurii localităţii. 

o Dezvoltarea economiei locale. 

o Dezvoltarea relaţiilor externe. 

o Dezvoltarea unui management al deşeurilor. 

Măsurile sunt necesare pentru implementarea priorităţilor de dezvoltare.  

În cazul fiecărei măsuri, în mod detaliat, vor fi specificate acţiunile necesare 

de întreprins pentru implementarea priorităţilor în practică. 

 

 

 

 

Obiective strategice Obiective specifice 

1.Sector economic competitiv  1.1 Structură modernă a economiei locale creată 
1.2 Piaţa forţei de muncă echilibrată 
1.3Potenţial turistic valorificat 

2. Infrastructură socială 
renovată şi servicii de calitate 

pentru populaţie 

2. 1 Acces îmbunătăţit al populaţiei la servicii publice 
2.2 Nivel înalt de protecţie socială a grupurilor social 
vulnerabile 
2.3 Instituţii de educaţie modernizate cu servicii ajustate la 
standardele europene 

3. Mediu ambiant protejat şi 
nepoluat 

3.1Populaţie cu un nivel înalt de educaţie ecologică 
3.2 Nivel înalt de salubritate a localităţii  
3.3. Mecanism de management al riscurilor naturale 
implementat în practică 
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Exemplu: Problemele critice cu care se confruntă Comunitatea X sunt: 

1. Activitate turistică redusă în raport cu patrimoniul deţinut, structuri de primire 

turistică insuficient exploatate.  

2. Infrastructura edilitară şi de mediu se află la un nivel deficitar. 

3. Activitate economică în declin. 

4. Deficienţe în sistemul de sănătate. 

5. Activităţi de agrement insuficiente. 

Pentru a soluţiona problemele critice din comunitate sau propus următoarele obiective: 

Obiectivele strategice( OS) formulate în Strategia de Dezvoltare  

OS 1: Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european. 

OS 2: Dezvoltarea infrastructurii – socială, edilitară şi de mediu. 

OS 3: Dezvoltarea durabilă a economiei şi reducerea şomajului. 

OS 4: Dezvoltarea serviciilor publice – premisă a unei vieţi de calitate. 

OS 5: Relansarea vieţii culturale şi dezvoltarea activităţilor de agrement la standarde 

europene. 

 

Pentru a realiza obiectivele strategice se vor propune următoarele 

Direcţii de dezvoltare( DD) şi măsuri de implementare: 

(Exemplu doar pentru un obiectiv strategic cu setul de direcţii de dezvoltare şi măsuri) 

    OS 1: Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european 

DD1: Diversificarea serviciilor turistice şi îmbunătăţirea nivelului calitativ al acestora. 

Măsura 1.1 – Elaborarea unui brand turistic unitar şi integrat, incluzând toate tipurile de 

turism competitiv la nivel european. 

Măsura 1.2 – Îmbunătăţirea standardelor de calitate a ofertelor turistice. 

DD 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice. 

Măsura 2.1 – Îmbunătăţirea infrastructurii de acces aferente obiectivelor turistice. 

Măsura 2.2 – Îmbunătăţirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice 
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Programe şi proiecte ale dezvoltării (Portofoliu de Proiecte Prioritare) 

Fiecare strategie trebuie să se termine obligatoriu cu o listă de proiecte 

clasificate după prioritate. O localitate urbană sau rurală ar trebui să aibă o 

strategie pentru fiecare domeniu de activitate. De exemplu pentru o strategie 

de transporturi a unui oraş, ar trebui să existe un capitol care să se refere la 

transporturile alternative, iar un subcapitol pentru acest capitol ar trebui să 

fie o strategie de mers cu bicicleta. 

În ceea ce priveşte proiectele, viabilitatea acestora depinde de îndeplinirea a 

trei condiţii foarte importante: 

o În primul rând, proiectul trebuie să fie foarte bine documentat, cu soluţii 

alternative.  

o A doua condiţie foarte importantă este ca pachetul financiar care face 

proiectul fezabil să fie cât mai puţin împovărător pentru comunitate şi 

să aibă ceea ce englezii numesc value for money, să facă bani din 

proiectul respectiv, să îl facă sustenabil, să îl facă să funcţioneze. 

o Ultima condiţie este ca proiectul să treacă printr-un proces de negociere 

politică şi publică, mai ales în zona proiectelor de anvergură cu bătaie 

lungă. Dacă oricare dintre cele trei lipseşte, proiectul respectiv 

șchiopătă sau este sortit eşecului. 

Portofoliu de proiecte reprezintă proiecte locale integrate, care să 

contribuie la realizarea priorităților și măsurilor incluse în Strategia de 

Dezvoltare şi prin intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate 

la nivel local, dar, în acelaşi timp, să se poată obţine şi indicatorii care să 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru comunitate. 
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Portofoliu de proiecte al Strategiei de Dezvoltare este constituit atât din 

proiecte care se află în stadiul de idee, cât şi din proiecte aflate în diferite faze 

de pregătire (pre-fezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic etc.).  

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați componentele obligatorii ale Strategiei de dezvoltarea locală. 

2. Ce tipuri de parteneriate cunoaşteţi pentru  dezvoltarea locală? 

3.  Care sunt etapele de formare a parteneriatelor în dezvoltare locală? 

4. Ce înţelegeţi prin profilul localităţii şi care este rolul lui în Strategia de 

dezvoltare locală? 

5. Care sunt întrebările la care trebuie să răspundă misiunea strategică? 

6. Ce înţelegeţi prin valori comune şi care este rolul lor în Strategia de 

dezvoltare locală? 

7. Care este deosebirea dintre obiectiv strategic şi direcţii de dezvoltare? 

8. Ce reprezintă portofoliul de proiecte şi care este rolul lui în Strategia de 

dezvoltare locală? 

9.  Care sunt condiţiile de care depinde viabilitatea proiectelor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

SESIUNEA 11-12.  FORMULAREA ACŢIUNILOR, TERMENILOR, 

RESPONSABILITĂŢILOR ŞI INDICATORILOR 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea componentelor unui plan de acțiune a strategiei; 

- enumerarea avantajelor elaborării unui plan de acţiuni; 

- familiarizarea cu cea mai răspândită metodă de eșalonare și planificare 

a unor activităților; 

- clasificarea principalilor indicatori de performanţă pentru fiecare 
acţiune. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: plan de acţiune, resurse, graficul Gantt, indicatori 

de performanţă, indicatori de resurse, indicatori de ieşire, indicatori de 

rezultat, indicatori de impact. 

 

Formularea acţiunilor, termenilor, responsabilităţilor, precum şi identificarea 

indicatorilor, este una din cele mai minuţioase părţi ale procesului de 

elaborare a unei strategii de dezvoltare locală. Accentul este pus pe cele mai 

mici detalii, iar capacitatea de concentrare, verificare, clarificare a membrilor 

grupurilor de lucru este esenţială.  

Până la această etapă obiectivele strategice sunt clarificate, de rînd cu 

acţiunile sau proiectele, iar ceea ce urmează să fie făcut este întocmirea 

detaliată a Planului de acţiuni. 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari pentru a atinge obiectivele propuse în cadrul unei 

strategii de dezvoltare a comunităţii. Este necesar ca aceste acţiuni să fie 

prioretizate astfel, încât realizarea lor şi atingerea rezultatelor pe termen 

mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.   

Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei este un instrument intens 

utilizat în planificare de către comunitate, şi se prezintă sub forma unor 

acţiuni, proiecte concrete stabilite pentru fiecare obiectiv strategic. Este 

documentul care ajută comunitatea în implementarea strategiei și include 

acorduri/aranjamente instituţionale, identificare de resurse și sarcini trasate. 
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Tabelul 6. Model de structură a Planului de acţiuni a comunei X 

Exemplu: Obiectiv Strategic 1. Renovarea şi dezvoltarea continuă a 

infrastructurii sociale 

Program Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Responsabil Cost 
estimativ, 

lei 

Surse 
potenţiale 

de 
finanţare 

1.Reabilitarea 
instituţiilor 
sociale  

 

1.1 Renovarea și 
realizarea de 
reparații 
curente în 
cadrul 
instituţiilor 
educative 
(grădiniţe, 
gimnaziu şi 
liceu)  

1.2 Asigurarea 
casei de 
cultură cu 
aparataj 
modern 

 
 
2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
2013-2016 

 
 

Primăria 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
local 

 

 
 

200 000 

 
 
 
 
 

 
100 000  

 

 
Bugetul 

local, surse 
externe 

 
 
 
 
 
 

Surse 
externe 
atrase 

ş.a       

 

Planul de acţiuni este un document distinct, în care, pentru fiecare obiectiv 

se stabilesc: 

o acţiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor strategice 

stabilite; 

o termenele de realizare a acţiunilor; 

o responsabilii pentru implementare; 

o costurile şi sursele potenţiale de finanţare. 

Operaţionalizarea unei strategii în plan de acţiune permite ajustarea şi 

reanalizarea acesteia înainte de a începe faza de implementare. Eventualele 

obiective nerealiste ajung să fie eliminate din strategie, dacă la ele nu se 

găsesc răspunsuri la aşa întrebări precum: „Cine poate realiza efectiv acest 

obiectiv strategic?”; „În cât timp se poate de implementat?”; „Care sunt 

activităţile succesive necesare?”; „Cu ce fonduri se poate de implementat?”. 

Graficul Gantt reprezintă, poate, cea mai simplă și mai răspândită metodă de 

eșalonare și planificare a unor activități. Cu ajutorul acestui tip de 
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reprezentare grafică se pot ilustra activitățile unor măsuri de dezvoltare, atât 

succesive, cât și simultane.  

Tabelul 7. Graficul ( diagrama) GANTT a procesului de elaborare a 

strategiei de dezvoltare pe etape, cu acţiuni concrete 

Proiectul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare 
locală 

Săptămâni de proiect 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Etapa 1. Analiza critică a 
situaţiei prezente 

            

1.1Crearea structurilor 
participative de lucru la 
nivel local 

            

1.2 Colectarea datelor în 
vederea realizării unui 
diagnostic al localităţii  

            

1.3 Definirea status-quo-
ului 

            

1.4 Elaborarea analizei 
SWOT şi PESTLE 

            

Etapa 2. Dezvoltarea 
strategiei 

            

2.1 Identificarea 
problemelor critice ale 
comunităţii 

            

2.2 Definirea strategiei             
Etapa 3. Implementarea 
strategiei 

            

3.1 Elaborarea planului de 
acţiune - măsuri, proiecte, 
ierarhizare proiecte 

            

3.2 Consultare publica             

 

În funcție de specificul fiecărui proces, diagrama Gantt poate fi completată cu 

numele celor din echipa/colectivul responsabil pentru fiecare activitate, 

alocarea resurselor (financiare, materiale etc.) pentru fiecare activitate, 

precum și orice altă informație relevantă ce ajută la buna desfășurare a 

procesului. 

Formularea Indicatorilor de Performanţă 

Indicatorii sunt o componentă esențială a oricărei strategii, precum şi a 

monitorizării şi evaluării efective la nivel de sistem. De exemplu, la nivel 

național, indicatorii asigura experții tehnici și factorii de decizie cu datele 

necesare pentru a gestiona eficient răspunsul unei țări de a combate o 

problemă anume. La nivel global, seturile de indicatori armonizaţi furnizează 

organizațiilor internaționale informații strategice necesare care influențează 

procesul de planificare și alocarea de resurse. În contextul planificării 
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strategice la nivel local, trebuie luate măsuri pentru a asigura că Strategia de 

dezvoltare a comunităţii poate fi monitorizată şi raportată într-un mod 

eficient. Astfel, este important ca pentru fiecare obiectiv strategic să fie 

identificaţi indicatori.   

Indicatorii sunt instrumente de măsură care permit să se verifice şi să se 

măsoare gradul în care Scopul, Obiectivele şi Rezultatele au fost sau nu atinse.  

Un indicator bun trebuie să furnizeze o informaţie simplă pe care să o poată 

utiliza şi înţelege atât cel care furnizează indicatorul, cât şi cel care îl 

utilizează. Indicatorii descriu în termeni operaţionali şi măsurabili (cantitate, 

calitate, timp) obiectivele proiectului. 

Una dintre condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească indicatorii 

este aceea că informaţiile rezultate în urma utilizării aceloraşi indicatori 

trebuie să fie aceleaşi, indiferent dacă sunt colectate de persoane diferite. Pe 

lîngă aceasta, indicatorii trebuie să fie justificaţi prin documente.  

Indicatorii sunt clasificaţi, de cele mai multe ori, după criteriul timpului, şi 

anume: 

Tabelul 8. Indicatori clasificaţi după criteriul timpului 

Indicatorii imediaţi  
 

Indicatorii de realizare imediată(output) reprezintă 
modalitatea de măsurare a bunurilor şi serviciilor produse, în 
relaţie cu obiectivele specifice.  

Indicatori pe 
termen mediu 
 

Aceşti indicatori, de obicei, măsoară ceea ce este obţinut în 
urma utilizării asistenţei financiare acordate la o etapă 
anumită a implementării. De exemplu, dacă acţiunea este 
planificată pentru 2 ani, atunci aceşti indicatori se vor 
măsura după un an. Se va măsura la etapa intermediară 
porţiuni de drum renovat, etapa la care se află construcţia 
apeductului, câte clase au fost dotate cu calculatoare până la 
etapa data, etc.  

Indicatori pe 
termen lung  

Aceşti indicatori măsoară rezultatele finale, care, de cele mai 
multe ori, pot fi observate la o anumită distanţă de timp după 
ce acţiunea/proiectul a fost finalizat De exemplu, numărul 
populaţiei care se foloseşte de serviciile de apă şi canalizare, 
sau de colectare a deşeurilor, la un an de la lansarea 
serviciilor date. Gradul de satisfacţie a membrilor comunităţii 
de serviciile prestate, etc.  

 

Indiferent dacă indicatorii sunt pe termen scurt, mediu sau lung ei pot fi 

cantitativi (de ex. număr de beneficiari), sau calitativi (de ex. gradul de 

satisfacţie faţă de serviciul livrat). În afara de calitativi sau cantitativi, trebuie 

să fie luaţi în vedere indicatorii de progres, care vor ilustra progresul 
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implementării activităţilor preconizate, sau indicatorii de schimbare, care 

stabilesc rezultatele activităţilor imediate şi de impact, iar indicatorii de 

performanţă vor stabili situaţia obiectului X la moment. În unele situaţii, se 

recurge şi la indicatori care să măsoare nivelul impactului pînă la 

implementarea acţiunilor şi după ce aceste acţiuni au fost implementate. În 

engleză acest tip de evaluare se numeşte „base-line”, adică iniţălă, şi 

indicatorii sunt numiţi la fel.       

Mai jos este redată o succintă prezentare a principalilor indicatori de 

performanţă. Indicatori generali de performanţă sunt acei indicatori, de care 

trebuie să se ţină seama ori de câte ori se monitorizează şi se evaluează un 

document de strategie, sau de politică publică. 

Tabelul 9. Indicatorii generali de performanţă 

Categorie Detalii  

Indicatori de resurse 

şi activităţi (input) 

Reprezintă totalitatea resurselor alocate la fiecare nivel al 

strategiei. Rolul acestui tip de indicatori este de a oferi 

informaţii despre resursele (umane, financiare) disponibile. 

Monitorizarea indicatorilor de resurse este necesară pentru a 

putea avea o imagine asupra situaţiei cantităţii de resurse în 

fiecare fază a implementării. Ca exemple de indicatori de 

resurse putem menţiona: numărul de persoane necesar 

pentru implementarea obiectivelor strategice; cantitatea de 

resurse alocată pentru atingerea rezultatelor.  

Indicatori de ieşire 

(output) 

Reprezintă indicatorii legaţi de activităţile întreprinse şi 

reprezintă produsele directe ale acestora. Indicatorii de 

output sunt măsuraţi în unităţi monetare sau fizice (numărul 

de kilometri de autostradă construiţi, etc.).   

Indicatori de rezultat 

(outcome) 

Sînt legaţi de efectele directe ale strategiei sau acţiunilor 

implementate. Furnizează informaţii despre schimbările din 

comportamentul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor 

direcţi. Aceşti indicatori pot fi de natură fizică sau pot fi 

economici/financiari (micşorarea costurilor de transport, 

nivelul resurselor din sectorul privat).  

Indicatori de impact 

(impact) 

Se referă la consecinţele acţiunilor implementate dincolo de 

efectele asupra beneficiarilor direcţi. Există două tipuri de 

definire a conceptului de impact: impactul specific, care apare 

după o perioadă de timp, dar care este direct legat de acţiunile 

întreprinse, şi impactul general, care reprezintă un efect pe 

termen lung, ce afectează o parte semnificativă a populaţiei.  
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Este important ca fiecare aspect ce ţine de formularea acţiunilor, indicatorilor, 

termenilor să fie consultat cu membrii grupurilor de lucru, să fie verificat de 

câteva ori, pentru a exclude o eventuală eroare şi a reduce riscul evaluării 

unor aspecte care nu sunt necesare pentru comunitate, sau sunt prea 

costisitoare. Indicatorii vor fi atât cantitativi, cât şi calitativi, pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumerați componentele obligatorii ale planului de acţiuni. 

2. Enumeraţi avantajele elaborării unu plan de acţiuni. 

3. Care este cea mai răspândită metodă de eșalonare și planificare a 

activităților ? 

4. Ce înţelegeţi prin noţiunea de indicatori de performanţă şi care este rolul 

lor în Planul de acţiuni? 

5. Care este deosebirea dintre indicatorii de performanţă şi indicatorii 

clasificaţi după criteriul timpului? 
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SESIUNEA 13. CORELAREA DINTRE PLANIFICAREA STRATEGICĂ              

ŞI BUGET 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu componentele sistemului finanţelor publice la nivel 

naţional; 

- enumerarea principalelor acte legislativ-normative ce reglementează 

sistemul finanţelor publice la nivel naţional; 

- prezentarea documentului, care stabileşte obiectivele şi priorităţile în 

domeniul bugetar-fiscal pe termen mediu, prezintă estimările cadrului 

de resurse şi cheltuieli publice; 

- prezentarea structurilor de coordonare a Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu (CBTM) în Republica Moldova. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: autorităţi publice locale, unitate administrativ 

teritorială, resurse financiare, finanţe publice, sistemul finanţelor publice, 

Buget Public Naţional , Bugetul asigurărilor sociale de stat, cadrul bugetar pe 

termin mediu, fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 

 

Aspectele financiare ale oricărui proces de planificare sunt la fel de 

importante ca şi stabilirea obiectivelor strategice, formularea viziunii sau 

misiunii unui plan strategic de dezvoltare a comunităţii, şi sunt, în egală 

măsură, importante pentru asigurarea unui echilibru în procesul de 

implementare a strategiei propriu-zise.  

Reprezentanţii autorităţilor publice locale, conform legislaţiei, dispun de  

competenţe şi atribuţii care să le permită realizarea misiunii lor de bază - de a 

rezolva şi a administra, în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în 

favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice. Aceeaşi sursă 

indică faptul că pentru a putea gestiona toate acestea, autorităţile publice, pe 

lângă competenţe şi atribuţii, mai au nevoie şi de resursele financiare 

necesare.  

Necesităţile financiare la nivel local sunt acoperite, în primul rînd, din 

finanţele publice, iar cele patru componente distincte ilustrate mai jos, 

constituie Bugetul Public Naţional.  
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Figura 12. Finanţele publice locale - parte integrantă din sistemul 

finanţelor publice naţionale 

Conform art. 2 al Legii privind finanţele publice locale nr. Nr. 397-XV din 

16.10.2003, finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul 

finanţelor publice naţionale. Pentru unităţile administrativ-teritoriale de 

nivelul I acestea includ: 

o bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din 
componenţa raionului; 

o bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din 
componenţa unităţii autonome cu statut juridic special; 

o bugetele satelor (comunelor) din componenţa municipiului Bălţi; 

o bugetele satelor (comunelor) şi ale oraşelor din componenţa 
municipiului Chişinău. 

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind administraţia publică 

locală, nr. 436 din 28.12.2006, Legii privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar, nr. 847-XIII din 24.05.96 şi Legii privind finanţele publice locale, 

Finanţele publice 

Bugetul de stat – 

totalitatea veniturilor şi 

cheltuielilor, strategiilor 

şi obiectivelor 

Guvernului în domeniul 

finanţelor publice. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat – 

totalitatea veniturilor ce provin din 

contribuţii de asigurări sociale, 

transferuri de la bugetul de stat şi 

altele ce sunt direcţionate pentru 

protecţia socială a persoanelor 

asigurate (acordarea de indemnizaţii, 

ajutoare, pensii, prestaţii pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor şi 

recuperarea capacităţii de muncă şi 

alte prestaţii). 

Bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale 

– totalitatea veniturilor 

şi cheltuielilor stabilite 

prin legislaţie pentru 

implementarea 

strategiilor şi 

obiectivelor autorităţilor 

publice locale şi/sau 

prevăzute de Guvern. 
Fondurile asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală – totalitatea 
veniturilor acumulate în fondurile de 
asigurare constituite din primele de 
asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală şi altele ce sunt destinate 
realizării activităţilor specifice 
asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală. 

 
 



 

88 

nr.397 din 16.10.2003, unităţile administrativ-teritoriale dispun de autonomie 

financiară şi, respectiv, au dreptul şi urmează să-şi elaboreze şi să aprobe 

propriul buget anual în limita resurselor financiare disponibile. Cu toate că la 

baza elaborării bugetului unităţii administrativ teritoriale (UTA) stă principiul 

autonomiei financiare şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 

ale UAT de a elabora bugetele în modul stabilit de ele, totuşi nu se poate 

elabora bugetul local în afara politicii generale economice a statului. Iar 

corelarea dintre bugetul de stat (raional) şi bugetele UAT influenţează 

planificarea acestor bugete. 

Elaborarea bugetelor UAT se efectuează în conformitate cu notele 

metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice 

locale a proiectelor de buget, elaborate de Ministerul Finanţelor, care conţin 

instrucţiuni referitoare la derularea acestui proces.  

Etapa elaborării bugetelor raionale şi a celor locale de nivelul întâi se prezintă 

în următoarea succesiune şi detalizare: 

A) Elaborarea pronosticului bugetului la venituri se efectuează în baza: 

a) estimării bazei fiscale a UAT pe tipuri de impozite şi alte încasări directe şi 

integrale; 

b) determinării defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetul UAT 

(impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor 

fizice); 

c) determinării cuantumului transferurilor din bugetul raional, conform 

prevederilor art.9 al Legii 397/2003. 

B)Elaborarea pronosticului cheltuielilor bugetelor UAT pentru 

întreţinerea instituţiilor publice şi finanţarea integrală sau parţială a altor 

activităţi se efectuează în baza unor normative unice de cheltuieli pe locuitor, 

în baza cărora se estimează cuantumul transferurilor (cel mai ponderat venit 

şi cel mai contradictoriu). 

Astfel, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de 

elaborarea bugetelor proprii în conformitate cu clasificarea bugetară unică şi 

în baza prevederilor legale. 

În contextul planificării strategice şi obiectivelor strategice propuse în 

strategia de dezvoltare locală, finanţarea se poate face din următoarele surse: 

- Bugetul de stat; 
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- Bugetul local; 

- Fonduri externe – programe bilaterale, fonduri rambursabile şi fonduri 

nerambursabile, în condiţiile legii; 

- Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice 

ori juridice din ţară şi din străinătate; 

- Alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Pentru ultimele două puncte, conform art. 6 al Legii 397/2003, mijloacele 

speciale sunt veniturile instituţiei publice obţinute din efectuarea lucrărilor şi 

prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, sponsorizările şi 

alte mijloace băneşti intrate legal în posesia instituţiei publice.  

Pentru a asigura colectarea adecvată a acestor mijloace, autorităţile 

administraţiei publice locale stabilesc nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor 

contra plată, efectuate şi prestate de instituţie, mărimea taxelor la servicii, 

precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale. Aceste 

mijloace speciale se direcţionează pentru cheltuielile legate de desfăşurarea 

activităţii statutare a instituţiei respective.  

Continuitatea în planificarea finanţelor publice în Republica Moldova este 

asigurată prin CBTM (Cadrul bugetar pe termen mediu), planificarea avînd loc 

în fiecare an în baza anului precedent, înglobează toate veniturile și 

cheltuielile publice ale statului şi se focusează pe termen mediu (3 ani).   

Cadrul bugetar pe termen mediu 

-  a fost introdus în Republica Moldova din 2002; 

- cuprinde actualmente toate componentele bugetului public naţional; 

- conţine elemente de analiză şi planificare strategică sectorială; 

- este extins la nivel local, începând cu anul 2004. 

Cadrul bugetar pe termen mediu este documentul care stabileşte 

obiectivele şi priorităţile în domeniul bugetar-fiscal pe termen mediu, precum 

şi prezintă estimările cadrului de resurse şi cheltuieli publice rezultate din 

tendinţele dezvoltării social-economice a ţării şi obiectivele de politică 

bugetar-fiscală trasate. Prevederile acestuia reflectă acţiunile pentru 

realizarea angajamentelor de dezvoltare, care derivă din Programul de 

guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” şi alte 

programe şi strategii naţionale. 
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În acest sens, Cadrul bugetar pe termen mediu defineşte mediul unic de 

politici şi resursele publice pe care se va fundamenta elaborarea proiectelor 

bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală, precum şi a bugetelor UAT. Astfel, acesta 

asigură consistenţa între procesul de planificare financiară strategică a 

cadrului bugetar public şi elaborarea proiectelor de buget, transparenţa şi 

facilitarea procesului de analiză şi dezbateri a proiectelor de buget în cadrul 

forurilor decizionale. 

Sistemul de planificare strategică poate fi introdus în instituţiile publice în 

două etape, ţinând cont de Cadrul bugetar pe termen mediu, care este parte 

integrantă a acestui sistem şi asigură legătura necesară între planificarea 

politicilor publice şi procesele de elaborare a bugetului.  

În cadrul primei etape de introducere a sistemului de planificare strategică, 

autoritatea publică va trebui să pregătească componenta de management a 

planurilor strategice, care constă în - misiune, viziune, valori comune, analiza 

mediului intern şi extern, priorităţi pe termen mediu şi direcţii de activitate. 

Cea de-a doua etapă a procesului de introducere a sistemului de planificare 

strategică se va ocupa de componenta de programare bugetară şi va asigura 

legătura necesară dintre procesele de planificare a politicilor publice şi cele 

care ţin de pregătirea bugetului. 

Participanţi la procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu sunt:  

o Cancelaria de Stat 

o Ministerul Finanţelor 

o Ministerul Economiei 

o Autorităţile publice centrale de specialitate 

o Autorităţile locale şi alte autorităţi publice. 

În baza „Setului Metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului” din martie 2012, din grupul de lucru responsabil de politica şi 

priorităţile cheltuielilor publice fac parte reprezentanţi din 1-2 APL, selectiv, 

la propunerea organizaţiilor asociative ale APL asigurând, astfel, şi expunerea 

poziţiei APL în acest proces. Aceeaşi procedură este aplicată în contextul 

grupurilor sectoriale de lucru.  
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Figura 13. Structurile de coordonare a Cadrului bugetar pe termin 
mediu în Republica Moldova 

 

În contextul planificării strategice la nivel local, pentru obiectivele strategice 

sectoriale, se va face referinţă la acoperirile sectoriale din CBTM. 

 
Tabelul 10. Acoperirea CBTM pentru anii 2012-2014 

în Republica Moldova 
Bugetul de Stat. Componenta de bază, 
Fonduri speciale, Mijloace speciale, 
Finanţare externă a proiectelor (cu 
excepţia asistenţei tehnice). 
- Bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale. 
- Bugetul Asigurărilor Sociale de 

Stat. 
- Fondul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală. 

Acoperire sectorială. 
Educaţie. Ocrotirea sănătăţii. Protecţia 
socială. Cultura şi arta. Tineret şi sport. 
Ştiinţa și inovarea. Dezvoltarea turismului. 
Justiţia. Sistemul penitenciar. Apărarea 
națională. Agricultura, gospodăria silvică și 
gospodăria apelor. Transporturile și 
gospodăria drumurilor. Protecţia mediului 
înconjurător, 
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Provocări/Dificultăţi  

Cu toate că, începând cu anul 2002, de când a fost introdusă iniţiativa de 

elaborare a CBTM (atunci CCTM), au fost înregistrate progrese mari, totuşi, 

elaborarea bugetului bazată pe politici în Republica Moldova deocamdată este 

slab dezvoltată. Acest fapt se datorează unui şir de factori:   

- Capacităţile instituţionale şi procesele de elaborare a politicilor, 

planificare a programelor şi elaborare a bugetului necesită 

consolidare în continuare. 

- Este necesar să se ţină cont mai mult de capacităţile şi constrângerile 

bugetare în cadrul elaborării politicilor. 

- Este necesar ca aspectele constrângerilor şi prioretizării să fie 

abordate mai explicit la nivel de politici. 

- Este necesar de a aloca mai multe resurse bugetare pentru finanţarea 

noilor iniţiative de cheltuieli, ce reies din politica în domeniu. 

- Implicarea factorilor politici în procesul de planificare bugetară 

urmează a fi lărgită şi consolidată. 

- Îmbunătăţirea procedurii de prezentare a planurilor bugetare ale 

Guvernului atât către Parlament, cât şi către societatea civilă. 

În acest context, participanţii-cheie în procesul de elaborare a CBTM au 

identificat o serie de priorităţi, care urmează a fi integrate în procesele de 

lucru în cadrul CBTM:  

- Integrare mai bună între procesele şi termenele de elaborare a 

politicilor şi planificare bugetară. 

- Introducerea unor proceduri îmbunătăţite de evaluare a 

impactului fiscal asupra proceselor de luare a deciziilor politice. 

- Instituirea departamentelor de politici în ministerele sectoriale. 

- Introducerea clasificării programului bugetar, care să asigure 

legătura dintre alocarea resurselor şi politici şi strategii. 

- Axare mai pronunţată pe identificarea reformelor necesare pentru 

o alocare mai eficientă a resurselor bugetare pentru finanţarea 

noilor iniţiative. 

- Perfecţionare şi o integrare mai eficientă în CBTM şi prezentarea 

Bugetului – o axare mai pronunţată pe obiectivele pe care şi le 

stabilesc autorităţile. 
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Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Descrieţi componentele sistemului finanţelor publice la nivel naţional. 

2. Enumeraţi principale acte legislativ-normative ce reglementează 

sistemul finanţelor publice la nivel naţional. 

3. Ce acţiuni trebuie să întreprindă autorităţile administraţiei publice 

locale pentru a asigura colectarea adecvată a mijloacelor financiare? 

4. Din ce surse poate avea loc finanţarea măsurilor strategice? 

5. Cine sunt participanţii procesului de elaborare a CBTM? 

6. Descrieţi structurile de coordonare a CBTM în Republica Moldova. 

7. Ce factori pot influența dezvoltarea slabă a bugetului bazat pe politici în 

Republica Moldova? 
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SESIUNEA 14.CONSULTAREA ŞI COMUNICAREA ÎN PROCESUL DE 

PLANIFICARE 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu aspectele definitorii ale noţiunii de comunicare; 

- familiarizarea  cu aspectele definitorii ale noţiunii de consultare; 

- evidenţierea necesităţii de comunicare în procesul de elaborare a 

strategiei; 

- evidenţierea celor mai frecvente modalităţi de comunicare; 

- prezentarea modalităţilor de implicare a publicului în procesul de 

elaborare şi implementare a strategiei. 

- enumerarea beneficiilor procesului participativ interactiv de dezvoltare 

locală. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: comunicare, consultare, consolidarea relaţiilor, 

informare, decizii, participare publică, părţi interesate, consultant, interese 

personale, interese de grup. 

Consolidarea relaţiilor cu cetăţenii este o investiţie solidă în procesele de 

elaborare a politicilor publice, precum şi un element esenţial al unei bune 

guvernări. Aceasta permite guvernelor să identifice noi idei relevante de 

politici, informaţii şi resurse cruciale pentru procesele de luare a deciziilor. 

Procesul de consultare contribuie la sporirea încrederii cetăţenilor în guvern, 

prin consolidarea capacităţilor civice şi îmbunătăţirea calităţii proceselor 

democratice. Aceste eforturi, atât la nivel central, cât şi la nivel local, ajută la 

consolidarea democraţiei reprezentative în care parlamentele joacă un rol 

primordial.   

Consultarea şi comunicarea sunt esenţiale nu doar în procesele de 

planificare a unor documente de strategii, ele sunt instrumente indispensabile 

pentru activitatea de zi cu zi a autorităţilor publice, atât la nivel central, cât şi 

la nivel local. Acest domeniu este reglementat la nivel naţional prin:    

- Legea privind transparenţa în procesul decizional,                                            

nr. 239  din  13.11.2008,  

- Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din  28.12.2006, 

- Legea privind accesul la informaţie, nr. 982  din  11.05.2000, 
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- Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii privind transparenţa în procesul decizional                 

nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008  

La nivel internaţional de asemenea sunt o serie de recomandări cu privire 

la implicarea şi consultarea cetăţenilor, recomandările Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică cu privire la nivelele de consultare. 

Dicţionarul explicativ al limbii române explică termenul consultare, 

consultări  ca acțiunea de a (se) consulta și rezultatul ei; solicitare a unui 

aviz, ascultare a unei păreri; întrebare, cercetare.   

Comunicarea, pe de altă parte, este un ansamblu de acțiuni care au în 

comun transmiterea de informaţii sub forma de mesaje, știri, semne sau 

gesturi simbolice, texte scrise ș.a. între două persoane, numite interlocutori, 

sau mai formal, emițător și receptor.   

Termenul de comunicare este legat de existența noastră ca oameni, mai 

apoi ca societate, fiindcă ființele umane și comunicarea sunt 

interdependente. Fără comunicare și limbaj existența noastră pe pământ ar 

fi inutilă. Or, noi, ca ființe umane interacționăm și relaționăm în cea mai 

mare parte, sau chiar în întregime prin actul comunicării. Comunicare este 

un proces dinamic, aflat într-o permanentă transformare.  

În procesul de planificare strategică la nivel local, comunicarea este un 

instrument esenţial pentru clarificarea aşteptărilor părţilor interesate, 

identificarea necesităţilor şi intereselor membrilor comunităţii, permite 

colectarea criticilor şi serveşte la îmbunătăţirea rezultatelor procesului de 

planificare. Comunicarea face ca participanţii la procesul de planificare să 

se simtă implicaţi şi luaţi în considerare, astfel sporind şansele pentru un 

angajament mai mare din parte acestora în procesele ulterioare.    

Prin urmare, consultarea şi comunicarea sunt instrumente importante, 

care sporesc calitatea în procesul decizional şi consolidează autoritatea 

deciziilor prin suportul oferit de cetăţeni în implementarea politicilor 

promovate la nivel local. În acest fel se economisesc de multe ori fonduri 

importante în procesul de implementare a unui proiect.  

Ţările cu tradiţie democratică folosesc eficient acest instrument, 

perfecţionându-şi mereu cadrul legislativ pentru a extinde participarea 

cetăţenilor până la cele mai înalte niveluri de decizie respectiv, până la 

formularea politicilor de stat, conştiente fiind de avantajele oferite de 

suportul cetăţenilor pentru formularea şi implementarea acestora.  
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Necesitatea de comunicare în procesul de elaborare a planurilor 

strategice de dezvoltare a comunităţii provine din: 

– mandatul autorităţilor publice locale, prin intermediul cadrului legal,   

- principiile politicilor competitive şi a bunei guvernări (transparenţă şi 

responsabilitate),  

- probabilitate redusă de implementare a obiectivelor strategice la nivel 

local, dacă sunt puţin cunoscute, neînţelese (în special pe termen lung) 

de către membrii comunităţii, 

- necesitatea de a asigura calitatea şi relevanţa politicilor publice la nivel 

local/regional, 

- nevoile specifice ale diferitelor etape din ciclul de planificare strategică. 

Cine este consultat? Sunt consultaţi „factori interesaţi” - persoanele, grupurile 

sau organizațiile interesate sau afectate de rezultatele procesului de 

planificare. Factorii interesați pot fi diferiți in diverse etape ale procesului de 

planificare şi pot avea diferite roluri și diferite surse de putere, prin 

intermediul cărora pot influența (pozitiv sau negativ) procesul de planificare 

şi rezultatele acestuia. Sunt consultaţi potenţialii parteneri cu care poate fi 

stabilită o cooperare mutual avantajoasă, şi grupuri ţintă - beneficiarii 

politicilor implementate la nivel local.  

Cum sunt identificate părţile interesate? Prin formularea unui şir de 

întrebări, care să ajute la identificarea a unui grup cît mai specific pentru 

procesul de consultare: 

- În ce domeniu/ii ar putea acţiona / influenţa obiectivele strategice 

propuse?  

- Care grup / organizaţii activează în acest domeniu?  

- În ce mod vor fi afectaţi de implementarea acestor obiective strategice 

(pozitiv / mai puţin pozitiv) ? 

- Care dintre ei dispun de resurse şi influenţă pentru a le promova şi 

interveni? 

- Care sunt cele mai potrivite mijloace de comunicare disponibile cu acei 

care au influenţă? 

Cele mai frecvent utilizate modalităţi de comunicare în procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare a comunităţii: sondaje, chestionare, 
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grupuri de lucru, interviuri, cutia cu sugestii, consultări, focus-grupuri, 

buletine informative.  

Toate instrumentele privind implicarea cetăţenilor în procesele decizionale la 

nivel local, pe care trebuie să le implementeze reprezentanţii APL în procesul 

de consultare, pot fi accesate în Capitolul 3 „Asigurarea transparenţei în 

activitatea administraţiei publice locale”, din Ghidul alesului local (vezi: surse 

bibliografice, pag. 123).  

Comunicarea şi consultarea vor spori nivelul de participare publică în rîndul 

membrilor comunităţii. Iar procesul de participare publică are o importanţă 

majoră în elaborarea documentelor de planificare strategică. La elaborarea 

documentelor de planificare strategică la nivel local se recomandă consultarea 

părţilor largi ale societăţii pentru a obţine consens atât asupra problemelor 

care necesitată atenţie primordială din autorităţilor publice locale, cât şi 

asupra modalităţilor de soluţionare a acestor probleme. Rezultatele 

consultărilor trebuie să devină parte componentă a documentului de 

planificare strategică.  

Participarea publică este orice instrument folosit pentru a implica publicul 

în luarea deciziilor şi include dreptul la informare, dreptul la participare şi 

dreptul la accesul în justiţie.  

În general, autoritățile publice locale, care sunt şi inițiatorii procesului de 

planificare la nivel local, sunt cele responsabile de sporirea nivelului de 

participare publică şi crearea oportunităţilor pentru membrii comunităţilor 

de a se implica activ în acest proces. APL-urilor le revine rolul crucial în 

identificarea şi aplicarea celor mai relevante instrumente de comunicare, 

consultare la nivel local.  

Mai mult decât atât, dreptul la cunoaştere (accesul la informaţie), sau dreptul 

la libera exprimare, dreptul de a vorbi sau dreptul de asociere sunt drepturi 

garantate prin Constituţie cetăţenilor Republicii Moldova. Autorităţile publice 

locale trebuie să înceapă a vedea în cetăţean mai mult decât un simplu 

alegător. APL trebuie să abordeze cetăţeanul ca pe:  

- Persoana care ia decizii  - cetăţenii unei comunităţi au cea mai clara si 

poate cea mai buna percepţie a nevoilor si priorităţilor comunităţii lor si 

ar trebui sa ia decizii ei înşişi. 

- Consultant - cetăţenii ar trebui să fie consultaţi cu regularitate pentru a 

contribui cu opiniilor lor la procesul de luare a deciziilor. Atunci când 

sunt oferite mai multe informaţii adecvate se pot lua decizii mai bune. 
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Un proces consultativ participativ, în contextul planificării strategice integrate, 

trebuie să includă cel puţin 3 etape/nivele de implicare a actorilor cheie, şi 

grupurilor comunitare în procesul decizional pe marginea strategiei de 

dezvoltare a comunităţii: 

Nivelul 1: Oferirea accesului la informaţie şi informarea. La acest prim 

nivel pot fi aplicate numeroase instrumente de transmitere a informației, 

inclusiv:plasarea pe pagina web a autorităţii, prin intermediul radioului local, 

prin intermediul unui pliant care poate fi distribuit de către lucrătorul 

oficiului poştal, etc. Informaţia trebuie să fie în termeni simpli şi accesibili, 

pentru ca membrii comunităţii să înţeleagă cum această strategie, şi ceea ce 

este stipulat în acest document, va influenţa, schimba, îmbunătăţi starea de 

lucruri din localitate. APL-urile trebuie să se asigure că comunitatea este 

informată. Persoanele informate pot lua decizii mai bune şi sunt mult mai 

predispuse să se implice. 

Nivelul 2: Consultarea. La acest nivel reprezentaţii APL trebuie să aplice 

metode interactive şi participative de discutare a ideilor membrilor 

comunităţii cu referire la documentul pe care l-au analizat sau informaţia pe 

care au accesat-o, astfel, încât grupul de lucru la strategie să obţină maximum 

rezultate, pe de o parte. Iar pe de altă parte, strategia să reflecte necesităţile şi 

interesele reale ale membrilor comunităţii.  

Atelierele de lucru organizate în acest sens trebuie să fie reprezentative, 

participanţii să discute în perechi, grupuri mici, în plen, etc. Iar contextul şi 

atmosfera de lucru să creeze condiţii şi deschidere pentru ca fiecare să poată 

să expună punctul său de vedere. Aici rolul facilitatorului şi agenda bine 

pregătită din timp sunt cruciale. Autoritățile care inițiază un proces de 

consultare trebuie să explice de fiecare dată cum vor folosi datele colectate, ce 

vor face cu ideile acumulate, etc. Astfel, vor spori şansele ca membrii 

comunităţii să participe şi în alte activităţi similare ştiind că vocea lui contează. 

Acesta este un proces dificil, mai ales când se încearcă implicarea 

reprezentanților grupurilor marginalizate şi defavorizate, care posibil să nu 

dispună de abilitățile şi experiența necesare exprimării și apărării propriilor 

interese.  

Înainte de a-i implica in procesul de luare a deciziilor pe reprezentanții 

acestor grupuri, autoritățile şi facilitatorii trebuie să lucreze cu ei separat, să ii 

ajute să își identifice şi să își exprime interesele, să îi pregătească să participe 
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ca parteneri egali în procesul de planificare, alături de reprezentanții altor 

grupuri de interese din comunitate. 

Nivelul 3: Implicarea  în luarea deciziilor. La acest nivel, APL-urile vor crea 

oportunităţi pentru membrii comunităţii să „voteze” versiunea finală a 

strategiei. Iar acest lucru poate fi făcut printr-un sondaj de opinie lansat pe 

pagina web a autorităţii, 1-2 întrebări-cheie prin SMS cu opţiuni de răspuns 

„susţin”, „nu susţin”, „mă abţin” (ca şi exemplu), organizarea adunării generale 

a comunităţii, prezentarea documentului şi „votarea” acestuia. Sunt mai multe 

opţiuni, iar fiecare APL va decide şi identifica cele mai potrivite modalităţi 

pentru acest nivel.   

Nivelul 4: Implicare în monitorizare şi evaluare. La modul ideal APL 

trebuie să extindă implicarea membrilor comunităţii şi la etapele de 

monitorizare  şi evaluare a implementării planurilor de dezvoltare strategică, 

iar acest lucru poate începe imediat cum este aprobată strategia. Acest nivel 

presupune crearea unui mecanism prin intermediul căruia membrii 

comunităţii monitorizează procesul de implementare a planului strategic, şi 

vin cu propuneri de ajustare/modificare dacă este relevant. În acest sens, APL 

poate anunţa crearea unui grup de lucru, din care să facă parte reprezentanţi 

ai tuturor grupurilor-cheie din comunitate (bărbaţi, femei, bătrâni, tineri,  

persoane cu dezabilităţi, antreprenori, minorităţi etnice, etc.). 

Doar aplicând aceşti pași, cel puţin până la nivelul 3, APL poate să afirme 

că a supus documentul de planificare strategică consultărilor publice. Cu 

cât mai intens va fi nivelul implicării, cu atât mai mult cei care participă la 

consultări vor avea un control mai mare asupra procesului de planificare și 

asupra rezultatelor sale, angajamentul lor față de implementarea deciziilor 

adoptate va creşte.  

Procesul participativ şi interactiv de dezvoltare locală are multe beneficii:  

1. Creşte fluxul şi calitatea informațiilor la nivel local; 

2. Sporeşte încrederea între membrii comunității şi autoritățile locale;  

3. Deciziile adoptate sunt în conformitate cu necesităţile reale ale 
comunităţii; 

4. Sporeşte angajamentul față de implementarea deciziilor, şi interesul faţă 
de rezultatele implementării; 

5. Contribuie la schimbarea paradigmei de gândire la nivel de comunitate, 
prin oferire de mai multă deschidere, înţelegere şi comunicare între 
membrii comunităţii; 
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6. Oferă populaţiei posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care sunt expuşi 
indivizii, familiile si comunitatea, pentru a-si adapta activităţile in mod 
corespunzător.  

7. În plus, participarea publică dă cetăţenilor dreptul şi sentimentul că pot 
avea o influenţă cu efect pozitiv asupra condiţiilor concrete din 
comunitatea lor.  

Participarea publică prezintă şi o serie de riscuri între care cel mai însemnat 

este folosirea ei pentru susţinerea unor interese personale sau de grup. 

Aceste riscuri pot fi diminuate prin folosirea în mod corespunzător a 

tehnicilor de participare publică, respectând principiile de transparenţă, 

deschidere, şi corectitudine la nivel loca.  

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Cum implicaţi membrii comunităţii dvs. în procesele de luare a deciziilor 

la nivel local? Ce instrumente folosiţi în acest sens?  

2. Evidenţiaţi şi caracterizaţi necesitatea de a comunica în procesul de 

elaborare şi implementare a strategiei. 

3. Ce modalităţi de comunicare cunoaşteţi în procesul de planificare 

strategică? 

4. Descrieţi modalităţile de implicare a publicului în procesul de elaborare 

şi implementare a strategiei. 

5. Ce beneficii aduce procesul participativ interactiv de dezvoltare locală? 
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SESIUNEA 15. ABORDAREA INTER-COMUNITARĂ ÎN PLANIFICAREA 

STRATEGICĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu existenţa diferitor abordări ale termenului „cooperare 

inter-comunitară”; 

- evidenţierea problemelor la care răspunde abordarea inter-comunitară; 

- evidenţierea părţilor-cheie interesate în abordarea intercomunitară; 

- prezentarea beneficiilor abordării inter-comunitare pentru 

administraţia publică locală din Republica Moldova; 

- prezentarea opiniilor APL şi ADR-urilor faţă de cooperarea inter-

comunitară, regionalizare; 

- identificarea strategiilor ce răspund noilor provocări generate de 

dezvoltare la nivel european. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: comunicare, consultare, cooperare intercomunală, 

cooperare inter-comunitară, factorii ce determină schimbarea, beneficii inter-

comunitare. 

Unul din aspectele organizării şi funcţionării sistemului de administraţie 

publică din Republica Moldova care apare tot mai des în discursurile publice 

şi studiile de cercetare este cooperarea inter-comunală.  

Conceptul sau noţiunea de „inter-comunitate” a început să fie tot mai des 

răspândit în secolul 21, secol în care comunităţile devin interdependente şi nu 

pot exista una fără de alta, în care tehnologiile, pieţele de desfacere, 

producerea, transportul, bunurile, serviciile, etc au început să lege moduri noi 

de interacţiune între oameni. Abordarea inter-comunitară facilitează 

solidaritatea necesară pentru a susține noi schimbări.  

În procesul de creare a noilor paradigme de transformare, de lucru, de gândire 

abordarea inter-comunitară este esențială. Prin abordarea inter-comunitară 

se face schimb de strategii, de practici de succes, de lecţii învăţate, de reflecţii, 

de necesităţi locale, de idei noi şi oportunităţi – toate contribuind la o mișcare 

mai puternică la nivel regional.  

Cooperarea intercomunitară implică două sau mai multe autorităţi publice 

locale (unități administrativ-teritoriale), care se află, de obicei, în apropiere 

una de alta, care-şi unesc forţele pentru a lucra împreună la dezvoltarea şi 

gestionarea serviciilor publice, utilităților şi infrastructurii sau pentru 
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furnizarea de servicii, pentru a răspunde mai bine nevoilor utilizatorilor lor, 

având ca obiectiv dezvoltarea locală. 

Probleme la care răspunde cooperarea inter-comunitară: 

- Fragmentarea administrativă excesivă. 

- Lipsa de eficienţă în prestarea serviciilor. 

- Lipsa capacităţii de a atrage proiecte investiţionale pe cont propriu. 

- Disparităţi în dezvoltarea localităţilor. 

Context European. Ultimele decenii au produs schimbări esenţiale în mediul 

economic și social care au determinat natura acțiunilor și activităților 

desfășurate la nivelul administrațiilor locale din țările europene. Sunt câțiva 

factori esențiali care au determinat aceste schimbări: 

- dezvoltarea economică și tehnologică, precum și creșterea nivelului de 

trai al națiunilor europene în deceniile postbelice au condus la o sporire 

a necesităţii de servicii publice și, de aici, la amplificarea dimensiunii 

/scării la care trebuie furnizate acestea; 

- aceeași perioadă de dezvoltare postbelică a condus la o creștere fără 

precedent a impactului proceselor economice și sociale – ceea ce 

actualmente se numeşte globalizare – inclusiv în ceea ce privește 

furnizarea de servicii publice. Diferite țări și economii concurează nu 

numai în termeni de produse, tehnologii și servicii private, ci și în 

termeni de furnizare a unor servicii publice de calitate, care pot 

influenţa dezvoltarea economică și pot influența în mod decisiv 

bunăstarea populației; 

- un alt factor ţine de crearea pieței unice europene și, mai ales după anul 

1990, extinderea extraordinară a politicilor publice fundamentate și 

implementate la nivelul Uniunii, au condus la o presiune crescândă 

asupra modului de furnizare a serviciilor publice sub două aspecte: 

standarde unice de calitate la nivel european și creșterea extraordinară 

a competiției între furnizori, sau a competiției pentru resurse.  

La nivel european, cooperarea intercomunală are deja o experienţă mare de 

aplicare şi efecte benefice multiple. Mai puţină experienţă este în acest 

domeniu în Republica Moldova.  

Acestor constrângeri noi, administrațiile naționale și guvernele europene au 

încercat să le răspundă prin strategii distincte, cu rezultate foarte diferite și 
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care au fost implementate fie separat, fie complementar în funcții de modelele 

naționale administrative și de tradițiile fiecărui stat.  

Cele patru strategii răspund noilor provocări generate de dezvoltarea 

economică și tehnologică, de globalizare, de explozie a urbanizării, de creștere 

spectaculoasă a nivelului de trai, de creare a pieței unice europene și de 

dezvoltare a politicilor la nivelul UE. În principiu acestea sunt următoarele: 

1) Comasarea unităților administrativ-teritoriale astfel, încât acestea să 

poată răspunde mai eficient noilor provocări generate de modul, scara și 

mai ales de resursele necesare dezvoltării serviciilor publice în noile 

condiții. 

2) Limitarea ariei operaționale și a autonomiei administrației locale 

municipale (nivelul cel mai de jos sau nivelul întâi) și redistribuirea 

competențelor și responsabilităților acesteia către nivelele intermediare de 

administrație. 

3) Externalizarea furnizării unor servicii publice către companii de mari 

dimensiuni, private sau publice: s-a întîlnit cel mai frecvent în furnizarea 

gazului, apei potabile/canalizării, electricității.  

4) Dezvoltarea cooperării inter-municipale (comunitare) pentru furnizarea 

în comun a serviciilor publice sau pentru realizarea coordonării și 

planificării mult mai eficiente a politicilor publice.  

Şi în Republica Moldova tot mai des este folosit termenul de abordare inter-

comunitară, însă conceptul dat este considerat de specialişti încă unul relativ 

nou, care urmează să fie abordat atât conceptual, cât şi metodologic în 

contextul realităţilor din Republica Moldova.  

Părţile-cheie interesate sau vizate de abordarea inter-comunitară sunt:  

1) Reprezentanţi ai APL-urilor partenere, care, deseori, sunt cei mai 

potriviţi pentru a analiza dacă este posibil de a explora oportunităţile sau de a 

soluţiona problemele prin intermediul acestei abordări. 

2) Cetăţenii şi utilizatorii serviciilor publice.  

Printre precondiţiile necesare pentru abordarea intercomunitară se enumeră: 

recunoaşterea problemelor comune, comunicare eficientă între părţile 

interesate, deschiderea spre cooperare, nivelul experienţei care să permită o 

astfel de abordare, şi un management bun la nivelul APL.    
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Cadrul legal existent (Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 

28.12.2006, Monitorul Oficial Nr. 32-35, art. nr.116) stabileşte competenţele de 

bază ale consiliului local, printre care şi „ decide, în condiţiile legii, asocierea 

cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, 

pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea 

şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 

colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate 

în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun” (Art.14 al.(2), lit. 

j). 

Pentru a încuraja cooperarea dintre comunităţi e nevoie de a dezvolta şi de a 

actualiza cadrul legal. În acelaşi timp, trebuie promovată asocierea voluntară a 

unităţilor administrativ-teritoriale interesate de prestarea în comun a 

serviciilor publice. 

Care ar fi beneficiile unei abordări inter-comunitare pentru APL-urile din 

Republica Moldova:  

1. APL pot realiza împreună anumite lucruri, pe care nu le-ar reuşi de unele 

singure; acestea pot presta servicii noi sau spori calitatea serviciilor pe 

care deja le prestează. 

2. O „piaţă” largă de consumatori duce la reducerea per unitate. 

3. Schimbul de cunoştinţe şi experienţă între APL-partenere poate avea un 

efect pozitiv asupra altor părţi ale APL. 

4. Capacitatea de a atrage investiţii private şi de a crea un Parteneriat 

Public-Privat creşte; devine posibilă încheierea unor contracte favorabile 

cu companii private. 

5. Capacitatea de investiţii şi credibilitatea sunt în creştere, facilitând 

obţinerea împrumuturilor şi granturilor, precum şi atragerea fondurilor 

UE (şi altor fonduri). 

6. Serviciile administrative pot fi reorganizate: un personal mai instruit şi 

specializat poate fi atras, ceea ce ar genera o forţă de muncă profesionistă; 

personalul suplimentar poate fi mobilizat pentru a îndeplini noi sarcini. 

7. Împărţirea unei probleme de dezvoltare economică comună şi o viziune 

comună constituie un succes în obţinerea unor locuri de muncă şi 

investirea într-o anumită zonă, decât o abordare fragmentată. 

Un studiu realizat in perioada 01.12.2011-31.01.2012 de către Congresul 

Autorităților Locale din Moldova (CALM) în cadrul proiectului GIZ 
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Moldova: ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” - 

Evaluarea opiniei autorităţilor publice locale, ADR-urilor şi agenţiilor 

guvernamentale faţă de cooperarea inter-municipală, regionalizare, alte 

modalităţi inovatoare în furnizarea serviciilor publice, a ajuns la următoarele 

concluzii privind subiectele respective: 

1. Administrațiile publice locale de nivelul întîi cel mai bine colaborează cu 

autoritățile publice de nivelul al doilea în mai multe domenii de activitate: 

organizarea de seminare, ședințe comune, instruiri, consultări, identificare de 

necesități comune și propuneri de proiecte, prestare de servicii,etc. 

2. Administrațiile publice locale de nivelul întîi se consideră subordonate 

de APL II în procesul de negociere și adoptare a bugetului. 

3. Primăriile au un grad scăzut de colaborare cu serviciile desconcentrate: 

instituții care nu se supun și nu poartă nici un fel de răspundere față de 

autoritățile locale. 

4. Autoritățile publice locale de nivelul întîi nu cunosc despre aşa instituții 

ca Agențiile de Dezvoltare Regională. 

5. Coordonarea cu diferite instituții în perioada petrecerii achizițiilor 

îngreunează activitatea APL I. Cu achiziții prețul produselor se dublează, se 

achită TVA și servicii care nu trebuiesc plătite. 

6. Administrațiile publice locale de nivelul întîi nu au relații directe cu 

administrația publică centrală. 

7. Administrațiile publice de nivelul al doilea colaborează eficient cu 

administrațiile publice de nivelul întîi și le consideră deschise pentru 

cooperare inter-municipală. 

8. Administrațiile publice de nivelul al doilea recunosc deficiența de 

capacități materiale, financiare și manageriale ale autorităților publice de 

nivelul întîi. 

9. Autoritățile publice de nivelul al doilea constată o lipsa de transparență 

în activitatea serviciilor desconcentrate și o politizare excesivă. Autoritățile 

publice de nivelul al doilea consideră că serviciile desconcentrate se 

subordonează autorităților publice centrale și nu cunosc suficient de bine 

situația din teritoriu. 

10. Autoritățile publice locale de nivelul al doilea constată că Agențiile de 

Dezvoltare Regională nu au putere de decizie în selectarea proiectelor 

câștigătoare. 
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11. Autoritățile publice locale de ambele niveluri, dar și autoritățile publice 

centrale, au apreciat programele Uniunii Europene ca fiind benefice, dar 

deosebit de complicate în accesare. 

12. Autoritățile publice locale și centrale consideră că dezvoltarea regională 

necesită a fi realizată pe regiuni. 

13. Serviciile desconcentrate consideră că actualul sistem administrativ-

teritorial al Republicii Moldova trebuie păstrat. 

14. Serviciile desconcentrate au constatat relații de cooperare cu autoritățile 

publice locale de nivelul al doilea și relații de susținere din partea autorităților 

publice centrale. 

15. Serviciile desconcentrate nu cunosc numărul de proiecte din surse externe 

implementate de către administraţia publică locală în care își desfășoară 

activitatea. 

16. Toți reprezentanții societății civile au ales opțiunea de dezvoltare 

regională în baza regiunilor. 

17. Societatea civilă pune accent pe transparență în activitatea autorităților 

publice locale pentru o colaborare mai eficientă și o dezvoltare regională 

adecvată. 

18.Toți reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională sunt ferm convinși 

că autoritățile publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea sunt 

familiarizate cu instituția pe care o reprezintă. 

19.Dezvoltarea regională este văzută în unanimitate de către toți 

reprezentanții administrației publice centrale luând forma regiunilor. 

Atingerea viziunii strategice a regiunilor de dezvoltare şi implementarea 

priorităţilor de acţiune nu pot fi realizate fără participarea activă a întregii 

societăţi în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională. 

Elaborarea Strategiei în mod participativ, cu contribuţia substanţială a 

persoanelor reprezentând întreprinderi private, organizaţii 

neguvernamentale, autorităţi publice de diverse niveluri şi chiar persoane 

interesate cu spirit civil, trebuie să fie urmată de implementarea programelor 

şi proiectelor ce derivă din ele într-un mod transparent, echitabil şi eficace. 

Cultura de colaborare dintre diverşi actori regionali trebuie să fie promovată 

la toate nivelurile. Consiliul regiunii de dezvoltare este compus din aleşi locali 

din diferite partide, funcţionari publici, oameni de afaceri, lucrători sociali şi 

experţi în diferite domenii. Asemenea parteneriate regionale urmează să fie 
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create şi în cadrul implementării diverselor componente ale proiectelor de 

dezvoltare regională. Doar combinând eforturile în cadrul parteneriatelor 

regionale, vor fi atinse obiectivele majore ale Strategiei.  

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Enumeraţi termenii şi abordările privind termenul „cooperare 

intercomunală” 

2. Evidenţiaţi problemele la care răspunde abordarea inter-comunitară. 

3. Ce factori au determinat schimbări economico-sociale a acţiunilor la 

nivel local în ţările europene? 

4. Care sunt părţile-cheie interesate de abordarea inter-comunitară? 

5. Enumeraţi beneficiile abordării inter-comunitare pentru administraţia 

publică locală din Republica Moldova. 
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SESIUNEA 16. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC DE 

DEZVOLTARE A COMUNITĂŢII 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu aspectele conceptuale ale procesului de implementare 

a strategiei de dezvoltare; 

- evidenţierea necesităţii de delegare a responsabilităţilor în procesul de 

implementare a strategiei;  

- evidenţierea celor mai frecvente modalităţi de comunicare; 

- prezentarea modalităţilor de implicare a publicului în procesul de 

elaborare şi implementare a strategiei. 

- enumerarea beneficiilor procesului participativ interactiv de dezvoltare 

locală. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: comunicare, consultare, consolidarea relaţiilor, 

informare, decizii, participare publică, părţi interesate, consultant, interese 

personale, interese de grup. 

Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locala se propun masuri şi 

instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile 

de organizare, de a mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de 

a asigura succesul strategiei. 

Odată cu elaborarea strategiei şi identificarea portofoliului de proiecte pe 

domenii, este necesara implementarea acesteia prin intermediul unei 

organizaţii/agenţii/departament din cadrul administraţiei publice locale, 

structură ce va fi responsabila de planificarea, implementarea şi operarea 

planului strategic. 

Astfel, în perioada imediat următoare aprobării de către Consiliul Local a 

strategiei, apare necesitatea întăririi capacităţii instituţionale a administrației 

publice, atât la nivelul conducerii, cât şi la nivel de execuție. 

Procesul de implementare a strategiei este unul de durata, astfel ca un alt 

aspect foarte important este necesitatea mobilizării în scurt timp a 

administrației publice în vederea conceperii şi implementării unor proceduri 

clare de lucru, în toate compartimentele funcționale. Cele mai importante 

specializări în acest sens fiind dezvoltarea economica locală şi regională, 

urbanism şi amenajarea teritoriului, managementul proiectului, achizițiile 

publice, impozitele şi taxele locale,etc. 
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În același timp, pentru realizarea cu succes a proiectelor incluse în planul 

strategic şi respectarea prioritizării acestora, esențial este, în contextul actual, 

accesul la asistenţa financiară europeană şi internaţională. 

Se recomanda înfiinţarea unui birou specializat pentru implementarea 

direcţiilor de dezvoltare strategică, cu persoane ce dețin un rol activ în 

planificarea strategica. Cele mai indicate sunt structurile locale care au lucrat 

şi au ajutat la identificarea componentelor planului strategic, cu precădere 

membrii  Consiliului participativ local. 

Punctul de pornire îl constituie componenta de baza a Consiliului participativ, 

însa va trebui redimensionat astfel, încât sa aibă o structura flexibila şi optimă, 

care să permită alocarea responsabilităților, precum şi o comunicare eficienta. 

Atunci când responsabilitatea implementării unui proiect revine unei 

structuri exterioare administrației publice este recomandat ca organizarea şi 

coordonarea parteneriatului să fie făcută tot de acest birou de planificare şi 

dezvoltare strategica, pentru asigurarea unui transfer real de cunoştinţe şi, 

foarte important, respectarea perioadei de implementare. Structura va fi 

condusa de primar. Responsabilităţile structurii de coordonare a Strategiei de 

dezvoltare locala pot fi următoarele:  

- asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării Strategiei;  

- asigurarea unui management eficient şi corect în implementarea 

strategiei, inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate 

implementării acţiunilor asumate de primărie sau de primar în vaste 

parteneriate;  

- monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea 

indicatorilor de progres, impact şi rezultat, a obiectivelor, direcțiilor şi 

măsurilor de dezvoltare;  

- asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei 

implementări a Strategiei;  

- organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a 

implementării;  

- elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire periodice, după 

graficul de raportare agreat de primărie;  

- urmărirea implementării şi a impactului Planului de comunicare şi 

promovare a Strategiei . 
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Este recomandată menținerea şi dezvoltarea Consiliului participativ şi a 

Grupurilor Locale de Lucru, ca acestea să se implice, periodic, în implementare, 

prin organizarea unor ședințe de progres, în care să fie analizat statutul 

strategiei, precum şi necesitatea actualizării şi ajustării acesteia. 

Un alt punct esențial al structurii de implementare este promovarea 

strategiei. Pentru aceasta este necesar un marketing adecvat, pentru a 

informa populația asupra stadiului strategiei, cât şi să atragă investitorii 

externi comunităţii pentru susținerea dezvoltării economice locale. Deosebit 

de importantă este, în cadrul acestor acțiuni de marketing, informarea 

populației în timp real. 

Acest lucru se poate realiza fie prin intermediul site-ului administraţiei 

publice locale, fie prin crearea de noi pagini dedicate exclusiv strategiei şi 

stadiului de implementare a acesteia. 

Odată cu aprobarea strategiei de către consiliul local ea devine un document 

programatic, o „Constituţie a localităţii”, ceea ce acordă structurii de 

implementare sprijinul total şi nemijlocit al cetățenilor şi creează, astfel, un 

fundament solid în promovarea şi implementarea proiectelor asumate, 

avându-se garanţia atingerii obiectivelor pe termen lung şi a obiectivului 

general valabil pentru comunităţile locale: prosperitate pentru prezent şi 

viitor.  

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care 

implică şi afectează întreaga comunitate. Dat fiind amploarea şi diversitatea 

acţiunilor intra- si inter-sectoariale ale Strategiei, se propune o serie de 

instrumente de implementare care să faciliteze atingerea viziunii şi 

obiectivelor  strategice de dezvoltare ale Strategiei. 

1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi 

proiectelor propuse de Strategie, cu date şi informaţii privind modul de 

abordare - în corelare cu alte acţiuni sau prin parteneriate strategice, 

resursele financiare necesare şi sursele posibile pentru asigurarea lor, 

legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit 

evaluarea implementării acţiunii. Planul de acţiuni se elaborează obligatoriu 

în formă tabelară. 

Planul de Acţiuni, ar putea verifica măsura în care sunt pregătite autorităţile 

locale pentru implementare, prin a răspunde la câteva întrebări importante:  
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o Termenii de realizare a activităţilor sunt clari, realişti?  

o Există o persoană cheie responsabilă (cu lista de sarcini clare/Termeni 

de Referinţă) de supervizarea şi coordonarea implementării Planului de 

Acţiuni?   

o Este bugetul pe activităţi detaliat şi real, include toate costurile necesare? 

o Există o listă clară de indicatori pentru fiecare program/ 

proiect/activitate? 

o Este elaborată metodologia de monitorizare şi evaluare cu toate 

instrumentele cheie? 

o Sunt semnate Acorduri de Parteneriat, Memorandumuri, etc. între 

parteneri, sau părţi interesate?  

o Există soluţii de alternativă pentru situaţii neprevăzute, sau un Plan B? 

 

2. Planificarea in timp a planului de acţiuni (diagrama Gantt), pe 

termen scurt si pe întreaga perioada de planificare, indica etapele de parcurs 

pentru implementarea proiectelor, respectând prioritățile identificate prin 

exercițiile de consultare a comunităţii. 

3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi 

consultare a diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a 

Strategiei, fiind expresia răspunderii asumate de entitate sau grupuri de 

entităţi în ceea ce privește contribuția directa şi planificată la transpunerea 

Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie să devină un 

document de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primarie, ci şi pentru 

entitățile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze 

propriile planuri de viitor. 

4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul 

local şi Primărie, precum şi de către Parteneriatul local. 

5. Planul de comunicare şi promovare a Strategiei către comunitatea 

locala şi alte entităţi interesate este un instrument care va mari vizibilitatea 

asupra Strategiei, va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi de 

inițiativă astfel, încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi 

susținerea Strategiei. 

După aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila, în perioada imediat 

următoare, bugetul local de venituri şi cheltuieli va reflecta noua abordare a 

managementului administrației publice locale asupra obiectivelor strategice. 

Astfel, acest buget trebuie să fie echilibrat construit şi capabil să ofere 
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suportul financiar optim necesar dezvoltării, reprezentând punctul critic al 

tuturor activităţilor de implementare. 

Odată proiectele dezvoltare, cel puțin la nivel incipient de prefezabilitate, vor 

fi determinate sumele necesare implementării proiectelor în funcție de 

importanţa lor, perioada de implementare, precum şi schema de coordonare a 

fondurilor publice, a celor private, proprii sau atrase, țintindu-se nivele 

ridicate pentru factorii de multiplicare. 

Pentru managementul financiar al proiectelor – şi, implicit, al fondurilor – este 

necesară o construcție instituțională eficientă, care să fie capabila de 

implementarea şi monitorizarea proiectelor selectate. 

 

Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Ce etapă din procesul de planificare strategică reprezintă 

implementarea strategiei? Descrieţi etapa. 

2. Care sunt cele mai importante acţiuni pe care trebuie să le întreprindă 

autorităţile publice locale pentru a implementa cu succes strategia de 

dezvoltare locală?   

3. Ce instrumente de atingere a viziunii şi obiectivelor strategice sunt 

folosite la etapa de implementare a strategiei? 

4. De ce este necesar de a comunica şi promova strategia de dezvoltarea a 

localităţii?  

5. Cine sunt responsabili de implementarea strategiei de dezvoltare? 
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SESIUNEA 17. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI REVIZUIREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea  cu aspectele definitorii ale noţiunii de monitorizare; 

- familiarizarea cu aspectele definitorii ale noţiunii evaluare; 

- evidenţierea obiectivelor-cheie ale procesului de monitorizare; 

- prezentarea modalităţilor de evaluare a strategiei de dezvoltare locală; 

- analiza elementelor caracteristice etapei de revizuire a strategiei de 

dezvoltare locală. 

Cuvintele-cheie ale sesiunii: strategie, monitorizare, evaluare, raportare, 

indicatori de progres, indicatori de impact, indicatori de rezultat, revizuire. 

 

Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca 

scop asigurarea eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de 

implementare a strategiei şi a componentelor sale, respectiv realizarea 

obiectivelor propuse. 

Raportarea implementării strategiei se efectuaiază prin elaborarea şi 

prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor trimestriale 

către Comitetul de Monitorizare și Supraveghere privind realizarea planului 

de acţiuni şi a obiectivelor specifice. Anual Comitetul de Monitorizare și 

Supraveghere va prezenta Consiliului Local raportul de evaluare a 

implementării Strategiei. 

Exerciţiul de monitorizare este indicat a fi efectuat cel puţin trimestrial 

sau semestrial, iar evaluarea să fie făcută anual doar pentru anii care nu 

sunt de referinţă, în vederea ajustărilor structurale la nivel de obiective 

specifice şi priorităţi. 

Monitorizarea implementării 

Monitorizarea implementării strategiei, dar şi a acțiunilor concrete, urmărește 

realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a 

resurselor umane, materiale si financiare alocate, respectarea planificărilor în 

timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, 

performanţele echipelor de implementare, etc. 

În cazul apariției devierilor de la activităţile planificate, a situațiilor de criza 

sau de forța majoră, modificărilor elementelor de precondiție, apariția de 
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reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau 

proiect activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare – 

restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente 

şi raționale soluții de remediere şi readucere a Strategiei sau proiectelor pe 

sensul de implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure realizarea impactului 

așteptat. 

Obiectivele-cheie ale monitorizării:  

- a analiza situația în domeniu; 

- a determina dacă resursele implicate sunt utilizate corespunzător; 

- a identifica problemele cu care se confruntă autoritatea și posibilele 

soluții; 

- a se asigura că toate activitățile sunt efectuate corect și la timp de către 

personalul adecvat;  

- a determina dacă modul în care planul strategic a fost planificat este cel 

mai adecvat pentru rezolvarea problemelor apărute pe parcurs. 

Evaluarea rezultatelor şi a impactului 

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura Strategia şi 

proiectele componente şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele 

tangibile şi intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficienta, calitate şi 

cantitate. 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

1. Evaluarea anterioara începerii acţiunii: se evaluează impactul 

potenţial al acţiunii şi corectitudinea presupunerilor, constituind un 

element important de decizie asupra oportunității proiectului/acţiunii. 

2. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumatatea 

perioadei de implementare, analizând cursul corect al acţiunii şi 

rezultele intermediare. 

3. Evaluarea finala se realizează după finalizarea proiectului, imediat 

sau/şi după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse 

rezultele prevăzute de proiect. Această evaluare poate servi ca 

justificare pentru noi proiecte care să consolideze sau să corecteze 

rezultele realizate. 
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        Figura 14. Procesul  de monitorizare şi evaluare a strategiei 

Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, atât la nivel de strategie cât şi la 

nivel de acţiune individuală, se vor utiliza doua tipuri de indicatori: indicatori 

de progres, la nivel de strategie, şi indicatori de impact şi de rezultat, la nivel 

de acţiuni concrete (indicatori de progres care măsoară starea socială, 

economică şi a mediului). 

Tabelul 11.Evaluarea: Indicatorii de progres ce măsoară starea socială, 

 economică şi a mediului a oraşului X 

Direcţii de dezvoltare(DD) - Indicatorii 
 

DD1.Asigurarea infrastructurii de baza 
a oraşului 

- Investițiile în utilităţi (% din 
bugetul local, anual) 

- Locuințe cu acces la utilităţi (% 
din total) 

- Condițiile de locuit (suprafața pe 
locuitor, număr de locuitori pe 
cameră) 

- Accesul la servicii locale (servicii 
de sănătate, transport public, 
instituții de învaţământ, magazine 
cu produse de baza, bănci, spaţii 
verzi, colectare de deşeuri 
reciclabile) – distanta de mers 
până la aceste servicii trebuie sa 
fie sub 500 m (% locuitori din 
total) 

DD2.Imbunatatirea calităţii mediului 
înconjurător şi asigurarea unei valorificări 
durabile a resurselor naturale 

- Spaţiile deschise – verzi 
(suprafata/locuitor) 

- Emisiile de gaze poluante CO2 , 
SO2 ,NOx (tone/locuitor/an) 

- Consumul de apa, apa calda 
(l/om/zi) 

- Calitatea apei potabile / Reciclarea 
(% deseuri reciclabile colectate) 

DD3. Dezvoltarea unui mediu de afaceri local 
dinamic si competitiv 

- PIB –ul orasului (Euro per capitat) 
- Bugetul local derivat din economia 

locala (% din bugetul local) 
- rata inmatricularilor, radierilor si 

lichidarilor de firme locale 

IMPLEMENTARE

A STRATEGIEI 

EVALUAREA 

INTERMEDIA

RĂ 

MONITORIZAREA 

 

EVALUAREA 

FINALĂ  
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In ceea ce priveşte indicatorii de impact şi de rezultat, aceștia se stabilesc 

pentru fiecare acțiune şi proiect concret în parte,.În acest sens se fac  

recomandări în planul de acțiuni. 

Prin urmare, evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor 

implementării strategiei de dezvoltare a comunităţii, utilizând informaţiile 

obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a strategiei şi eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie 

la îmbunătăţirea stării de lucruri la nivelul comunităţii, şi urmăreşte criteriile 

sus enumerate.   

Revizuirea Strategiei de dezvoltarea locală. 

Strategia de dezvoltare locala se revizuieşte periodic, pentru a se evalua 

succesul eforturilor de implementare şi a lua toate măsurile ca planul să 

ramână valabil pe măsura ce comunitatea evoluează. Se vor opera ajustările, 

rafinările şi actualizările necesare astfel, încît cetățenii să fie convinși că 

comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de 

mediu. 

Revizuirea Strategiei se realizază la intervale relativ scurte, datorită 

perspectivelor de schimbări rapide şi consistente la nivelul întregii societăţi 

moldoveneşti. Prima revizuire se recomanda la finele perioadei de “termen 

scurt” – după doi ce începe implementarea. Revizuirea va cuprinde toate 

etapele de elaborare, în mod special etapele de consultare a comunităţii şi de 

evaluare de mediu. 

Exerciţiul de revizuire trebuie să ţină cont de următoarele elemente: 

- rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului 

strategiei până la momentul revizuirii; 

- evoluţia bugetului local; 

- legislaţia nouă cu efecte directe asupra localităţii; 

- modificări în strategiile naţionale, regionale sau raionale, cu efecte 

directe asupra localităţii. 

Indiferent de ritmul de revizuire, este necesara o raportare anuală a 

rezultelor de implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care 

urmează să fie continuate sau atacate în următorul ciclu de 12 luni şi efectele 

acestora asupra exercițiului bugetar. 
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Subiecte de evaluare a cunoştinţelor: 

1. Care sunt diferențele dintre procesul de monitorizare şi evaluare a 

strategiei de dezvoltare? 

2.  Care sunt obiectivele procesului de monitorizare a strategiei de 

dezvoltare? 

3. Ce tipuri de evaluări a strategiei cunoaşteţi? Daţi exemple de indicatori 

de evaluare pentru fiecare tip de evaluare. 

4. De ce este necesară revizuirea strategiei de dezvoltarea locală şi la ce 

perioadă de timp este efectuată? 

5. Care sunt documentele ce confirmă că monitoriza şi evaluarea strategiei 

au fost efectuate? 
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ANEXE 

SESIUNEA 1. SESIUNEA INTRODUCTIVĂ ÎN PLANIFICARE 

STRATEGICĂ INTEGRATĂ 

ACTIVITATEA 1. Notaţi, vă rog, în spaţiul de mai jos, cel puţin 20 de scopuri 

personale (fie pe termen scurt, mediu sau lung, fie realizabile sau 

nerealizabile la prima vedere: acestea pot fi vise, dorinţe, aspiraţii legate de 

viitor).   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATEA 2. Scrieţi cel puţin cîte 10 scopuri personale pentru 

fiecare componentă de dezvoltare personală. 

 
Detalii despre 

componentele de 
dezvoltare personală 

Exemple de scopuri şi comportamente 
pentru fiecare componentă de 

dezvoltare personală 

SCOPURILE MELE 

  Identitate 
- Cum aş vrea să fiu?  
(Să pot lua decizii fără 
dificultate). 
- Ce credem despre noi 
înşine? (cine suntem). 
- Ce credem despre 
lumea care ne 
înconjoara? 
- Aşteptări faţă de noi 
înşine şi faţă de cei din 
jur. 

1. Să-mi înţeleg comportamentul în 
anumite situaţii şi de ce mă comport  
într-un anumit mod. 

2. Să ştiu care sunt scopurile mele 
pentru fiecare componentă de 
dezvoltare personală. 

3. Să înţeleg de ce am anumite emoţii în 
anumite situaţii. 

4. Să-mi analizez acţiunile pentru auto-
perfecţionare. 

5. Să analizez gradul în care îmi pot 
atinge scopurile. 

6. Să aflu care sunt valorile şi principiile 
mele. 

7. Să-mi respect principiile personale în 
activităţile cotidiene.  
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 Carieră 
- Cum să devin cel mai 
bun primar din Moldova 
sau cel mai bun 
funcţionar public din 
regiunea mea. 
- Ce domenii de expertiză 
vreau să dezvolt? 
 

 
Exemple de scopuri 

1. Să obţin un post de ... 

2. Să obţin o diplomă de studii post 
universitare/Masterat/Doctorat, etc.;  

3. Să aplic în practică 
teoriile/cunoştinţele pe care le-am 
obţinut legate de profesia/cariera 
mea.  

4. Să frecventez cursuri, instruiri şi 
evenimente legate de 
profesia/cariera mea. 

5. Să vin cu idei inovatoare în domeniul 
în care activez. 

6. Să învăţ o limbă străină.  

7. Să folosesc calculatorul în activitatea 
mea de zi cu zi; 

 

 

 
Sănătate  
- Cum vreau să arăt din 
punct de vedere fizic?  
- Cum vreau să mă simt? 
Notă: această 
componentă se referă 
atît la sănătatea fizică şi 
emoţională. 
 

 
Exemple de scopuri 

1. Trebuie să mă adresez la medic 
deoarece... 

2. Ar fi bine să mănânc mai multe fructe. 

3. Să fac exerciţii fizice/să practic 
sportul.  

4. Să dedic mai mult timp petrecerii 
active a timpului liber (turism, 
plimbare, etc.). 

5. Să mă alimentez corect. 

6. Să evit fumatul, alcoolul, etc.. 

 

 

 

Familie 
- Cum mă comport cu 
oamenii dragi mie? 
- Ce relaţii vreau să am 
cu prietenii apropiaţi şi 
cu familia?  
Notă: această 
componentă se referă la 
relaţia pe care o are 
persoana cu oameni din 
familie şi cercul apropiat 
de rude.  

Exemple de scopuri 

1. Vreau să-mi surprind soţul/soţia. 

2. Să merg la plimbare cu soţul/soţia , 
prietena/prietenul sau la un concert, 
etc. 

3. Să privesc răsăritul sau apusul 
soarelui împreună cu soţul/soţia, 
prietena/prietenul . 

4. Să am relaţii bune cu părinţii mei, să 
fac ceva deosebit pentru familia mea. 

5. Să-mi felicit rudele cu diferite ocazii şi 
sărbători. 

6. Să comunic mai des cu părinţii. 

7. Să înţeleg sentimentele şi dorinţele 
persoanelor mai apropiate mie 
(părinţi, soră, prieten, soţ, soţie, etc.). 

 



 

127 

Reputaţie 
Ce vreau să spună sau să 
creadă oamenii despre 
mine?  
Notă: această 
componentă se referă la 
rolul/felul în care vreau 
să fiu văzut de alţi 
oameni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de scopuri 

1. Să particip mai activ în evenimente 
publice la nivel de comunitate (sat, 
raion, oraş, republică). 

2. Să fac o prezentare pe cercetarea care 
am făcut-o, sau să fac mai multe 
prezentări publice ori de cîte ori am 
această ocazie.  

3. Să elaborez un plan strategic de 
dezvoltare a localităţii şi să-l consult 
cu locuitorii. 

4. Să învăţ cum să aplic power-point-ul 
sau alte soluţii tehnologice în 
activitatea mea.  

5. Să particip la diferite evenimente, 
care sunt legate direct de domeniul 
meu de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auto-dezvoltare  

Ce vreau să aflu şi să 

ştiu?  

 

Notă: această 

componentă se referă la 

lucruri pe care vreau să 

le dezvolt/schimb 

/îmbunătăţesc la mine. 

Exemple de scopuri 

1. Vreau să aflu mai multe despre... 

2. Să-mi revăd activităţile cotidiene.  

3. Să învăţ cum să comunic cu oameni 

noi, cum să fac prezentări publice, 

etc. 

4. Să mă pregătesc pentru un post nou.  

5. Să particip la instruiri/seminare 

pentru dezvoltarea personală. 

6. Să învăţ lucruri ce nu sunt legate de 

profesia/cariera mea (despre 

sănătate, hobby, comunicare, etc.). 

7. Să citesc o carte sau să caut în 

Internet despre …. 

8. Să scriu un articol despre 

dezvoltarea locală. pe rezultatele 

unui proiect implementat în 

localitatea mea.  

 

 

ACTIVITATEA 3. Care credeţi că sunt cele opt componente de dezvoltare a 

unei localităţi? Notaţi ideile în spaţiul de mai jos:  
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SESIUNEA 2. INIŢIERE ÎN PLANIFICARE STRATEGICĂ 
INTEGRATĂ 
 

ACTIVITATEA 1. Notaţi în spaţiul de mai jos răspunsul la următoarea situaţie-

întrebare: comunitatea dvs. are un plan strategic de dezvoltare, la fel ca şi 

multe alte comunităţi. Totodată, în comparaţie cu alte comunităţi, lucrurile 

progresează mult mai rapid în comunitatea dvs. şi aţi decis să vedeţi de ce, sau 

ce factori contribuie la acest progres. Ce aspecte veţi supune comparaţiei, şi de 

ce?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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SESIUNEA 3. ASPECTUL COMPARAT DE PLANIFICARE 

INTEGRATĂ 

Studiu de caz: Implementarea conceptului integrat de 

dezvoltare a oraşului Aleppo, din Siria 

Planificarea strategică și planul de acțiuni a început în Aleppo ca o 

iniţiativă de urmat a întregului "Plan de Dezvoltare", elaborat din 

1994-1998.Planul de dezvoltare şi conservare Aleppo: 

 Evidenţiază interacţiunea socială, economică şi urbană a 

oraşului; 

 Este focusat pe 

strategiile economice, 

sociale  

 Răspunde la dinamica şi 

schimbările urbane; 

 Este apt să facă faţă 

problemelor de mare complexitate prin identificarea 

priorităţilor şi intervenţiilor pe termen lung. 

Exemplu de obiective strategice din planul de dezvoltare, Aleppo 
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Evaluarea situaţiei actuale (prin “evaluarea rapidă” /colectarea 

datelor adiţionale (actualizarea datelor) în cazul în care este necesar, 

interviuri cu informatorii-cheie şi reprezentanţii selectaţi);  
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SESIUNEA 4. INIŢIERE ÎN DOCUMENTE STRATEGICE NAŢIONALE, 

REGIONALE 

ACTIVITATEA 1. Enumerați, în spaţiul propus, exemple de documente 

strategice pe care vă axaţi atunci când lucraţi la planificarea activităţilor, 

elaborarea planurilor strategice de dezvoltare, sau justificaţi necesitatea unor 

proiecte de dezvoltare la nivel local:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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SESIUNEA 5. CICLUL PLANIFICĂRII STRATEGICE 

ACTIVITATEA 1. Enumeraţi, în spaţiul de mai jos, etapele principale ale 

procesului de planificare implementat de APL la nivel local:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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SESIUNEA 9-10. ELABORAREA COMPONENTELOR OBLIGATORII 
ALE UNEI STRATEGII 

ACTIVITATEA 1. Care credeţi că ar trebui să fie componentele obligatorii ale 
unei strategii de dezvoltare locală? Notaţi ideile dvs. în spaţiul de mai jos:   

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 2. Formulaţi viziunea pentru Planul Strategic de Dezvoltare a 
comunităţii dvs.: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 3. Formulaţi misiunea pentru Planul Strategic de Dezvoltare a 
comunităţii dvs.: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 4. Formulaţi o listă de exemple de valori care vor sta la baza 
Planului Strategic de Dezvoltare a comunităţii dvs.: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITATEA 5. Formulaţi cel puţin 2-3 obiective strategice care vor sta la 
baza Planului Strategic de Dezvoltare a comunităţii dvs.:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 6. Formulaţi câte o direcţie de dezvoltare pentru fiecare 
obiectiv strategic care vor sta la baza Planului Strategic de Dezvoltare a 
comunităţii dvs.:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 7. Formulaţi cel puţin 2-3 măsuri pentru fiecare direcţie de 
dezvoltare care vor sta la baza Planului Strategic de Dezvoltare a comunităţii 
dvs.: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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SESIUNEA 11-12.  FORMULAREA ACŢIUNILOR, TERMENILOR, 
RESPONSABILITĂŢILOR ŞI INDICATORILOR 

ACTIVITATEA 1. Ce detalii credeţi că trebuie să se regăsească într-un Plan de 
acţiuni:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATEA 2. Completaţi Planul de acţiuni pe un obiectiv strategic deja 
formulat. 

 
 Obiectiv strategic 1:       

Nr. 
Denumirea activităţii  Detalii  

Termenul de 
realizare 

Resurse necesare 
pentru 

implementare 

Responsabili 
pentru 

implementare 

Indicatorii ai 
progresului 
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SESIUNEA 14. CONSULTAREA ŞI COMUNICAREA ÎN PROCESUL 
DE PLANIFICARE 

ACTIVITATEA 1. Cum implicaţi membrii comunităţii dvs. în procesele de 
luare a deciziilor la nivel local? Ce instrumente folosiţi în acest sens? Notaţi 
ideile dvs. în spaţiul de mai jos:   

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
Studiu de caz 1: 

Abordarea participativă în îmbunătăţirea spaţiilor publice în  
Shijak, Albania 

 
Unul dintre obiectivele identificate de 
către oraşul Shijak din Albania a fost 
îmbunătățirea spațiilor publice ale 
oraşului, pentru a sprijini dezvoltarea 
afacerilor locale şi pentru a mări numărul 
vizitatorilor.  
 
In acest sens a fost elaborat un plan de 
lucru. Piața publică principală a fost 

identificată ca un spațiu esențial care ar putea fi vizitat de către toți cei ce 
locuiesc în oraş şi care ar putea stimula sentimentul oamenilor de 
apartenență la această comunitate. In urma consultărilor, au fost susținute 
trei proiecte specifice care să contribuie la realizarea obiectivului:  
  

o Finisarea pavajului pieții publice – situația prezentă era că o 
parte din piață era pavată, iar alta era din pămînt care, atunci 
cînd ploua, devenea un teren accidentat, plin de noroi.  

o Îmbunătățirea iluminatului stradal.  
o Organizarea de evenimente publice în piață.  

 
S-au luat măsuri ca aceste proiecte să satisfacă nevoile grupurilor vulnerabile 
din oraş, şi anume: Ghid de planificare strategică pentru dezvoltare socio-
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economică locală, bazată pe principiile egalităţii de gen și ale drepturilor 
omului.  
 
După consultarea persoanelor cu handicap şi a persoanelor în vârstă, pavajul 
a fost realizat din pietre de diferite culori pentru a marca marginile pieței 
astfel, încât persoanele cu probleme de vedere să poată conştientiza unde se 
termină pietonalul pieței și începe şoseaua.  
In urma consultării femeilor din oraş s-a constatat că acestea nu se simțeau în 
siguranță atunci când treceau noaptea prin piața publică; de aceea s-a 
intensificat iluminatul stradal, s-a studiat optimizarea orientării felinarelor, 
pentru a intensifica sentimentul de securitate pe timp de noapte.  
Un grup de tineri a fost cel care și-a asumat responsabilitatea organizării de 
evenimente în piața publică, care să atragă atât locuitorii orașului, cât și pe 
cei din alte oraşe. Această activitate s-a transformat, în cele din urmă, într-o 
afacere.  
Întreprinderile comerciale situate în piața publică și în vecinătate, şi-au 
sporit activitatea şi au angajat mai multe persoane. De asemenea, a fost 
înființată o piață locală care a permis localnicilor să-şi vîndă bunurile. Luînd 
în considerare nevoile diferitor grupuri, nu au fost necesare cheltuieli 
suplimentare, ci doar s-a îmbunătățit rezultatul final al proiectului pentru 
mulți locuitori ai orașului. 
 

Studiu de caz 2: 
Abordarea participativă în procesul de planificare strategică în  

Horezu, Romania 
 
Horezu este o comunitate care s-a angajat 
intr-un proces de planificare strategică 
participativă pentru a depăşi criza socio-
economică prin care a trecut în perioada 
de tranziție de la o economie centralizată, 
la o economie de piață.  
 
Această tranziție a fost îngreunată şi mai 
mult de lipsa capacității administrației 
publice locale de a răspunde acestor provocări.  
 
Oraşul Horezu nu a avut nici o experiență anterioară privind desfășurarea 
unui proces participativ sau implicare a comunității, dar a reuşit nu doar să 
elaboreze cu succes un plan strategic de dezvoltare socio-economică 
integrată, care a fost aprobat în 2004 de către Consiliul municipal, ci şi să 
mobilizeze Fonduri ale UE, să implementeze cea mai mare parte a planului 
său strategic şi să înființeze „Asociația Depresiunea Horezu", împreună cu 
localitățile învecinate. Printre principalii factori care au determinat succesul 
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proiectului, a fost facilitarea profesională continuă, care a promovat 
metodic o abordare de învăţare prin practică şi a mobilizat asistenţă 
tehnică şi financiară de la diferite surse.  
Procesul de Planificare strategică participativă din Horezu a inclus 
următoarele etape:  
Pregătirea procesului  
o Obținerea angajamentului şi consolidarea încrederii  
o Formarea unei echipe de planificare locală  
o Identificarea părților interesate şi implicarea acestora în procesul de 
colectare a datelor  
o Instituirea Grupului de parteneriat intre factorii interesați  
o Pregătirea Conferinței de planificare strategică  
Conferinţa de Planificare pentru DEL (Dezvoltare Economică Locală)  
o Obținerea unei înțelegeri comune asupra situației existente  
o Dezvoltarea unei viziuni comune pentru Horezu  
o Identificarea problemelor şi oportunităților pentru concretizarea viziunii  
o Identificarea obiectivelor strategice şi a problemelor/oportunităților în 
atingerea lor  
o Elaborarea strategiilor  
Implementarea Planului Strategic de DEL şi extinderea procesului in 
comunităţile vecine şi la nivel judeţean  
o Aprobarea planului strategic de către consiliul local Horezu  
o Proiecte elaborate de APL Horezu  
o Dezvoltarea capacității actorilor locali prin instruire  
o Extinderea procesului la comunitățile învecinate  
o Extinderea procesului de planificare participativă la nivel de județ  
o Diseminarea informațiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 

 

SESIUNEA 15. ABORDAREA INTER-COMUNITARĂ ÎN 
PLANIFICAREA STRATEGICĂ 
 
ACTIVITATEA 1. Care sunt localităţile partener pentru comunitatea dvs.?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Studiu de caz: 

În perioada august-septembrie 2012, 70 de primării din raioanele Șoldănești, 

Florești și Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitară pentru 

prestarea în comun a serviciului de gestionare a deşeurilor. Abordarea de 

regionalizare a serviciilor este o premieră pentru Republica Moldova. Pentru 

prestarea în comun a serviciilor publice, cooperarea intercomunitară duce la 

eficientizarea domeniilor de prestare.  

Comunităţile din Şoldăneşti, Florești și Rezina au dat start procesului de 

actualizare a Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică (SDSE), pe 

componenta managementului integrat al deșeurilor solide. În acest sens, a 

avut loc primul atelier de coordonare la nivel interraional (şedinţă a 

Grupurilor de lucru locale de nivel interraional). In cadrul acestei şedinţe s-

au decis activităţile necesare pentru a identifica cea mai eficientă formulă 

legală, instituţională, financiară şi tehnică de creare a structurii de 

management a deşeurilor. 

De sistemul comun de management al deșeurilor solide va beneficia 

populația celor trei raioane, care se cifrează la aproximativ 200.000 de 

locuitori. Va fi construit un depozit sanitar în Șoldănești, două centre de 

reciclare în Șoldănești și Florești și două stații de transfer în Cotiujenii Mari și 

Florești. La această etapă, se pregătește procesul de achiziții pentru 

procurarea echipamentului necesar. 

(Sursa – www.adrnord.md) 

http://www.adrnord.md/
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SESIUNEA 16. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC DE 
DEZVOLTARE A COMUNITĂŢII 
 
ACTIVITATEA 1. Care sunt cele mai importante acţiuni pe care trebuie să le 
întreprindă autorităţile publice locale pentru a implementa cu succes strategia 
de dezvoltare locală?   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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SESIUNEA 17. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI REVIZUIREA 
 STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
 
ACTIVITATEA 1. Ce instrumente de monitorizare aplicaţi în activitatea de zi 
cu zi a APL?     
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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