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Întroducere4

Ce este comun în orice comunitate, în toate țările? Indiscutabil este faptul, că atât locuitorii, cât și 
autorităţile întotdeauna doresc să realizeze binele comun – toate comunitățile doresc să fie bogate, 
atractive, cu o infrastructură tehnică și socială dezvoltată, un înalt nivel de prestare a serviciilor și 
dezvoltare economică. 

Dar cum să realizăm acest lucru? La ce trebuie să ne concentrăm atenția și ce măsuri trebuie luate 
în primul rând? Cum să identificăm punctele forte, punctele slabe ale comunității și care este secretul 
succesului acesteia?

Anume la aceste întrebări ne dă răspuns procesul de planificare strategică, care a devenit tema 
principală a proiectului "Buna guvernare a comunităților locale: experiența în planificarea strategică 
a țărilor din Vișegrad pentru țările Parteneriatului Estic”, ce se realizează pe teritoriul regiunii Vinița 
(Ucraina) și șapte raioane ale Republicii Moldova, cu sprijinul Fondului Vișegrad și Ministerului 
Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos. 

În această perioadă de dezvoltare a Ucrainei și Moldovei, comunitățile locale obţin tot mai multe 
atribuții și funcții, având de fiecare dată un impact mai important asupra dezvoltării lor. Acest lucru 
este valoros mai ales în condițiile asocierii voluntare a comunităților în Ucraina și a descentralizării 
financiare în Republica Moldova. Prin urmare, formarea calitativă a Strategiilor de dezvoltare dura-
bilă a comunităților, cu utilizarea experienței și a celor mai bune practici europene din țările Vișe-
grad, capătă o importanță deosebită.

De asemenea, de remarcat este faptul, că proiectul acordă o atenție deosebită implicării publicului 
la toate etapele de planificare strategică, pornind de la diagnosticarea condițiilor de dezvoltare și 
analiza SWOT, și terminând cu implementarea și monitorizarea strategiei. Această condiție oferă 
posibilitatea de a determina direcțiile de dezvoltare durabilă a comunităţii, corespunzătoare necesită-
ților reale ale locuitorilor și nu sunt cauzate de motive pur administrative. Totodată, aceasta permite 
să activizeze comunităţile locale și să stabilească un dialog sistemic și eficient guvern – societate - 
sectorul privat.

Vă invităm la o familiarizare cu materialele proiectului și la colaborare pentru a atinge un scop 
comun – de a asigura un nivel înalt de viață în comunitățile noastre!

Mereu și peste tot  Bunăstarea depinde de două condiții:
stabilirea corectă a obiectivelor finale și găsirea 

mijloacelor  potrivite  pentru realizarea lor.

Aristotel

ÎNTRODUCERE
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ÎNTRODUCERE
Proiectul ”Buna guvernare a comunităților locale: experiența în planificarea strategică a țărilor 

din grupul Vişegrad pentru țările Parteneriatului Estic” este implementat în perioada 2017-2018 
cu sprijinul Fondului Vişegrad și al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos în 
regiunea Viniţa (Ucraina) și Republica Moldova.

Aplicantul  proiectului:  AO ”Euroregiunea ”Nistru”.
Bugetul total al proiectului este de 95 325 EUR, din care 9 622 EUR reprezintă contribuție proprie 

al AO ”Euroregiunea ”Nistru”.
Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea calităţii guvernării locale și contribuirea la 

dezvoltarea locală prin metode complexe de strategii-pilot de dezvoltare a comunităților din țările 
Parteneriatului Estic cu participarea publicului larg, în baza experienței țărilor din grupul Vişegrad.

Proiectul prevede desfășurarea unui ciclu de traininguri pentru reprezentanții a 28 de comunități 
din regiunea Vinița și Republica Moldova, elaborarea, sub îndrumarea experţilor, a strategiilor de 
dezvoltare pentru 14 comunități-pilot, precum și crearea unui Ghid metodologic privind elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a comunităților.

Etapa inițială a proiectului:
Lansarea proiectului s-a desfășurat în cadrul conferinței de presă din 11 aprilie 2017.
La etapa inițială,  printr-o selecție competitivă, au fost selectați 4 experți și 56 de participanți la 

proiect. Participanți ai proiectului au devenit 21 de comunități din regiunea Viniţa și 7 comunități 
din Republica Moldova, reprezentate de câte delegați: din partea administrației locale și din partea 
comunităţii.

Etapa  de instruire a proiectului:
În perioada mai – iulie 2017, în Viniţa, au avut loc două cicluri de training a câte 5 zile, la care au 

participat 56 de persoane. Trainingurile au vizat aspecte legate de planificarea strategică și manage-
mentul comunităților teritoriale.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT1 
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Ca urmare a  instruirilor, participanții au primit sarcina de a efectua diagnosticarea și analiza 
SWOT a  situației actuale a comunităților natale. Rezultatele acestor studii au fost prezentate experți-
lor în cadrul celor două workshop-uri din 27-29 iulie 2017, în Vinița (Ucraina) și Soroca (Republica 
Moldova). Pentru participarea ulterioară la proiect, din cele 28 de comunități, prin votul de rating, 
experții au selectat 14 comunității-pilot.

Vizita inițială în țările din grupul Vișegrad:
În perioada 8-20 septembrie 2017, 28 de reprezentanți din 14 comunități-pilot, împreună cu re-

prezentanții partenerilor, experți și jurnaliști au participat la vizita de 13 zile în țările din grupul 
Vișegrad. În cadrul vizitei, delegația s-a familiarizat cu experiența și cele mai bune practici de plani-
ficare strategică și de gestionare a unitatilor teritoriale în Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia.

Etapa de bază a proiectului:
În cadrul proiectului au fost  elaborate  Strategii de dezvoltare a 14 comunități-pilot din Republica 

Moldova și Ucraina. Strategiile au fost elaborate cu sprijinul experților din proiect, care au oferit 
consultanță și suport metodologic.  În plus, în proiect au fost prevăzute vizite din partea experților  în 
fiecare dintre comunitățile-pilot cu scopul de a participa la audierile publice sau sesiunile consiliilor 
locale cu privire la aprobarea strategiilor elaborate.

De asemenea, în cadrul proiectului, a fost elaborat un ghid metodologic cu privire la  elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a comunităților, care, în viitor, va fi disponibil în format tipărit și în format 
electronic.



7Informații despre proiect

Etapa finală a proiectului:
Proiectul se finalizează cu organzarea  Conferinței Internaționale "Buna guvernare a comunități-

lor locale: experiența în planificarea strategică a țărilor din grupul Vișegrad pentru țările Parteneria-
tului Estic” pentru 200 de participanți, care va avea loc în februarie 2018. În cadrul Conferinței vor fi 
prezentate experiența și cele mai bune practici din țările Vișegrad în domeniul planificării strategice, 
precum și strategiile de dezvoltare a celor 14 comunități-pilot din Ucraina și Republica Moldova.
Ghidul metodologic pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a comunităților. La Conferință sunt 
invitați să participe participanții la proiect, reprezentanții autorităților raionale și locale, societăţii 
civile, mass-media și mediului de afaceri din Ucraina și Republica Moldova.

Mai multe detalii privind progresul și rezultatele proiectului pot fi consultate pe site-ul oficial al 
proiectului www.v4foreapgg.weebly.com și pe site-urile partenerilor

Partenerii proiectului

Vinnytsia regional department 
of  International NGO 

"Ukraine–Poland–Germany" 
(Viniţa, Ucraina)

 "Communities of Vinnitsya region" 
Resource and information center" NGO 

(Viniţa, Ucraina)

Public Association Euroregion Dniester  
(Soroca, Republica Moldova)

Soroca district Council  
(Soroca, Republica Moldova)

The Wielkopolski Centre for Local Gover-
nment Education and Studies Association 

– WOKiSS  
(Poznan, Republica Polonă)

Institute for Stability and 
Development, o.p.s. - ISD  
(Praga, Republica Cehă)

 Rural Workshop Foundation  
(s. Etiec, Ungaria)

Carpathian Euroregion Slovakia  
(Kosice, Slovacia).
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2.1 Ce este strategia de dezvoltare comunitară?
Faţă de noţiunea  ”strategie de dezvoltare comunitară”, mult mai frecvent se utilzează noţiunea 

”strategie de dezvoltare locală”.
Dezvoltarea locală1 este definită ca un proces de schimbare pozitivă (creșterea indicatorilor 

cantitativi și îmbunătățirea celor calitativi), care are loc pe un anumit teritoriu relativ mic, cu 
satisfacerea de nevoi, preferințe și ierarhii de valori specifice acestui teritoriu.

Obiectivul principal ale unei astfel de dezvoltări este de a asigura cetăţenilor cel mai înalt nivel 
posibil de viață prin realizarea scopurilor ajustate obiectivului principal, cum ar fi:

• Asigurarea  locurilor de muncă pentru cetăţeni (venituri);
• Asigurarea condițiilor materiale de viață (hrană, loc de trai, trai într-un mediu care nu dăunează 

sănătății);
• Asigurarea unui mediu pozitiv de dezvoltare (oportunitatea de a învăţa, de a se odihnă, de a 

participa la evenimente culturale, recreative și de divertisment, acces la informații, călătorii și 
comunicare cu publicul în sens larg);

• Asigurarea nevoilor fundamentale de securitate și perspective pentru viitor (sentimentul de 
stabilitate), precum și oportunități de dezvoltare pentru generațiile viitoare.

După cum s-a menționat mai sus, dezvoltarea locală se referă la un teritoriu relativ mic. Adesea, 
acest teritoriu este definit ca fiind teritoriul unei singure comunități sau a mai multor comunități, care 
fac parte dintr-o unitate administrativă superioară (de exemplu, un raion din Ucraina şi Moldova sau 
un județ din Polonia). Acest lucru se datorează faptului că strategia de dezvoltare comunitară se 
referă la cel mai mic nivel - nivelul de bază al autoguvernării locale.

Elaborarea unei strategii de dezvoltare comunitară este prima etapă a procesului de administrare 
strategică. A doua etapă este punerea în aplicare (implementarea) strategiei. Administrarea strategică 
în comunitate este procesul de adoptare și punere în aplicare a deciziilor privind viitorul acestei 
comunități.

Mai jos este o descriere a principalelor structuri ale administrării strategice.2 

1  Jerzy Taraykowski (editat): Politica economică. Cercetare și materiale. Poznan. Harmont Ediție Oficială, 2005
2  Miroslav Olchak, Planificare strategică participativă în organele autoguvernării locale. Orientări pentru comunitățile 
teritoriale Unite. Ediție a Fundației pentru Dezvoltarea Democrației Locale (în cadrul programului DOBRE), Varșovia, 
2017, bazată pe M. Žiulkowski, ”Management strategic în autoguvernarea poloneză locală, Noua administrare strategică în 
guvernul local polonez”, Monitorul Oficial al SGH, Varșovia, 2005

CONCEPTE-CHEIE 
LEGATE DE STRATEGIE2 

Necesitatea planificării diferitor scenarii, 
evaluarea și actualizarea periodică a 
planurilor strategice.

Perioada lungă de influență și incertitudinea 
asocierii.

STRUCTURA ADMINISTRĂRII 
STRATEGICE EXPLICAȚII
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Rezumând, se poate afirma, că principalele caracteristici ale managementului strategic, diferit de 
managementul operațional (curent),  se referă la planificarea pe termen lung și ţine de o abordare 
complexă de rezolvare a celor mai stringente probleme pentru satisfacerea nevoilor de bază ale co-
munităţii.

Există o mulțime de definiții ale strategiei de dezvoltare a comunității, de exemplu:
Strategia de dezvoltare, în sens semnificativ, este un complex de idei multisectoriale și genera-

le de autoguvernare pe termen lung pentru îmbunătăţirea situației social-economice a comunităţii. 
Totodată, în sens formal, strategia este un document de planificare, care conține o analiză dinamică 
a situației interne și externe a comunităţii, obiectivele dezvoltării comunitare armonioase și conține, 
de asemenea, un program sincronizat și coordonat de activități, care trebuie să conducă la atingerea 
acestor obiective3.

3 Andrzej Štando, Planificarea dezvoltării economice locale în strategia de dezvoltare comunitară, în politica economică 
din Polonia și Uniunea Europeană la începutul secolului XXI, editată de Andrzej Bartechka, Agneska Lorek, Andrzej 
Rancuchka, Editura Academiei de Economie din Katowice, 2009

Necesitatea de flexibilitate, căutarea de noi 
oportunități și modalități de activitate, care 
ar permite, în conformitate cu legislația în 
vigoare, atingerea obiectivelor în beneficiul 
comunităţii.

Necesitatea  cercetărilor pentru descoperirea 
nevoilor și identificarea priorităților.

Necesitatea  efectuării unei analize strategice 
multilaterale  și o planiificare, ce ar acoperi  
toate domeniile-cheie ale activitatăţii autorită-
ții administrației publice locale.

Necesitatea  de a face previziuni în baza unei 
analize strategice  minuţioase a comunității,  
drept unitate a autonomiei locale, și a mediu-
lui său, precum și în baza așteptărilor publice 
identificate.

Nevoia de formare și de implementare a 
planului de activitate, care să răspundă 
necesităților concrete strategice și obiectivelor 
operaționale.

Necesitatea  efectuării unei analize strategice 
multilaterale  și o planiificare, ce ar acoperi  
toate domeniile-cheie ale activitatăţii autorită-
ții administrației publice locale

Lipsa standardelor  de organizare a planurilor 
și deciziilor.

Concentrarea pe identificarea și evidențierea 
celor mai importante probleme, care au impact 
strategic la nivelul de satisfacere a nevoilor 
publice, la ritmul și gradul de realizare  a proce-
selor de dezvoltare.

Abordare integrată pentru rezolvarea proble-
melor și utilizarea oportunităților de dezvol-
tare. 

Orientarea spre viitor, adică de a rezolva nu 
doar problemele curente, ci și prognozarea eve-
nimentelor viitoare și reacționarea la oportuni-
tăți și amenințări pentru dezvoltare.

Axarea pe rezultate, adică pe atingerea obiecti-
velor, prin realizarea sistematică  și eficientă a 
sarcinilor specifice, programate anterior.

Interpretarea unui organ specific de autoguver-
nare locală ca parte a unui mediu mai larg, care 
este, în același timp, o sursă de oportunități și 
amenințări pentru dezvoltare și, prin urmare, 
afectează rezultatul final al activității. 

STRUCTURA ADMINISTRĂRII 
STRATEGICE EXPLICAȚII



10  Concepte-cheie legate de strategie

Conform unei altei definiții, mult mai simple, ”strategia de dezvoltare comunitară este un plan 
de activități pe termen lung (de perspectivă), care descrie obiectivele strategice ale dezvoltării și ad-
optă direcțiile și prioritățile de acțiune (obiective operaționale și sarcini), precum și utilizarea resur-
selor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor adoptate4”.

În ambele cazuri avem de a face cu formulări complexe, care conțin nu numai esența strategiei, ci 
și o scurtă descriere a elementelor sale. În orice caz, este evidenţiată perspectiva pe termen lung,  care 
distinge planificarea strategică de planificarea operațională.

În ediţia dată, autorii, în baza propriei experiențe,  oferă o definiție mai concisă și mai simplu de 
înțeles:

Strategia de dezvoltare comunitară este o modalitate de a atinge obiectivele de viitor, spre care tinde 
comunitatea unui teritoriu auto-guvernat. Prin punerea lor în aplicare are loc transformarea situației 
existente în cea proiectată (dorită).

Strategia răspunde la întrebarea “ce trebuie de făcut?” (metode), pentru a atinge obiectivele dorite. 
Implementarea lor trebuie să ducă la schimbări pozitive pe teritoriul comunității.

2.2. Reglementarea normativ-juridică a planificării strategice în 
Ucraina și Republica Moldova

Problema auto-guvernării comunității în ceea ce privește planificarea direcțiilor sale de dezvoltare 
de mult timp este una dintre prioritățile autorităților din aproape toate țările. În același timp, fiecare 
țară are propriile specificități în formele și metodele unei astfel de planificări strategice, așa cum se 
reflectă în cadrul său legislativ.

Pentru Ucraina și Republica Moldova există o problemă comună în domeniul planificării strategi-
ce. Acest lucru se datorează tradiției stabilite istoric de dezvoltarea strategiilor comunitare inferioare 
și a planurilor de dezvoltare socio-economică, care sunt o condiție obligatorie pentru atragerea fon-
durilor de la bugetul de stat, primirea de subvenții și executarea bugetului.

Diferență fundamentală între Strategia de dezvoltare și Planul de dezvoltare socio-economică 
constă în faptul că, de obicei, în plan se includ toate direcțiile posibile de dezvoltare și potențialele 
proiecte, care, de multe ori, sunt nerealiste la executare în perioada de planificare. Acest lucru se face 
cu scopul de a avea un număr maxim de programe, în cadrul cărora este posibilă alocarea de fonduri 
pentru anumite activități. De multe ori astfel de programe sunt mult mai multe decât resursele finan-
ciare disponibile. Astfel de programe sunt incluse în planul de acţiuni pentru a satisface solicitările/
doleanţele membrilor  consiliului. Şi dacă  întîmplător, comunitatea va obţine niște fonduri supli-
mentare sau se vor crea niște rezerve bugetare, autoguvernarea va avea programe de rezervă pentru 
a utiliza aceste mijloace.

La rândul său, strategia prevede o planificare clară a activităților în conformitate cu indicatorii 
planificați și Termenii stabiliți, iar nerespectarea măsurilor planificate duce la necesitatea de actua-
lizare a strategiei.

Practica formării unor planuri de dezvoltare socială și economică, bazată pe principiul ”de a in-
clude totul” a scăzut semnificativ după ce Ucraina și Moldova au primit statutul de membri asociați 
al Uniunii Europene. Ca urmare, este necesar să se aducă toate aspectele administrării la standardele 
europene stabilite.

 

4 Marek Dziulkowski, Procesul de formulare a strategiei de dezvoltare comunitară, Institutul de Antreprenoriat și 
Autonomie, Varșovia, 2000
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În același timp, în majoritatea țărilor, nu există cerințe stabilite de legislație față de elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a comunităților, și acest proces este de dreptul autorităților administrației 
publice locale, pe care le folosesc atunci când se dorește, pentru a realiza dezvoltarea eficientă a co-
munității lor.

În acest capitol vom studia mai detaliat drepturile și responsabilitățile prevăzute de lege, care stau 
la baza elaborării strategiilor de dezvoltare comunitară în Ucraina și Republica Moldova.

Cadrul de reglementare privind aspectele legate 
de planificarea strategică în Ucraina

✓ Legea Ucrainei ”Cu privire la autoguvernarea locală în Ucraina”
Atribuțiile organelor și funcționarilor administrației publice locale sunt determinate de Legea 

Ucrainei ”Cu privire la autoguvernarea locală în Ucraina”
Definitorii din punct de vedere al mandatului consiliului local (sătesc,  comunal, urban) în dome-

niul planificării este articolul 26:

”Articolul 26. Competența exclusivă a consiliilor sătești, comunale, orășenești
1. Numai în sesiunile plenare ale consiliilor sătești, comunale, orășenești se rezolvă următoarele 

întrebări:
22) aprobarea programelor de dezvoltare social-economică și culturală a unităților administra-

tiv-teritoriale respective, programe cu destinație specială în alte probleme locale;
42) aprobarea, în modul stabilit  a programelor locale de planificare urbană, planurilor generale de 

construcţii și a altor documente de urbanism;
44) înființarea, în conformitate cu legislația, a normelor privind amenajarea teritoriului comuni-

tăţii, menținerea curățeniei și a ordinii în ea...”

După cum se poate observa din acest articol, de fapt, anume consiliul aprobă cele mai importante 
documente de planificare, la rândul lor, proiectele la astfel  de acte sunt elaborate de către organele 
executive ale consiliului, despre care se menționează în secțiunea 2 din Legea respectivă. 

”Articolul 27. Atribuții în domeniul dezvoltării social-economice și culturale, planificării și evi-
denţei

De competența organelor executive sătești, comunale, orășenești aparțin:
a) atribuţii proprii (autoguvernare)
1) pregătirea programelor de dezvoltare social-economică și culturală a satelor, comunelor, orașe-

lor, programelor cu destinaţie specială privind alte probleme locale, prezentarea acestora spre apro-
barea consiliului, organizarea îndeplinirii acestora; prezentarea consiliului rapoartelor privind desfă-
șurarea și rezultatele punerii în aplicare a acestor programe...”

”Articolul 31. Atribuţiile în domeniul construcțiilor
De competența organelor executive sătești, comunale, orășenești aparțin:
a) atribuţii proprii: 
b) pregătirea și prezentarea spre aprobare consiliului local a programelor relevante de planificare 

urbană, planurilor generale de dezvoltare a așezărilor și a altor documente de urbanism;
c) stabilirea pe teritoriul respectiv a modului de utilizare și construcţiilor de teren, în care sunt 

prevăzute activităţi  de construcţii de perspectivă ...”.
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✓ Legea Ucrainei ”Cu privire la reglementarea dezvoltării urbane”

Legea Ucrainei ”Cu privire la reglementarea dezvoltării urbane” este destul de complexă și detalia-
tă. Ea definește abordări pentru planificarea spațiului teritoriului așezării, raionului, regiunii. Astăzi, 
cea mai importantă reglementare juridică pentru unităţile teritoriale  (denumite în continuare UT) 
în această lege sunt cerințele pentru planul general, zonarea teritoriului, planurile detaliate de dez-
voltare.

Odată cu aceasta, există unele probleme cu planificarea întregii UT, deoarece Legea nu oferă astfel 
de documente de urbanism. Cu toate acestea, Legea permite pregătirea acestui tip de documentație 
urbanistică, ca schemă de planificare a unei părți a raionului. O astfel de parte a raionului și poate fi 
o unitatea teritorială.

În acest caz, consiliul raional trebuie să acționeze ca client pentru dezvoltarea schemei de pla-
nificare a UT ca parte a raionului, ceea ce complică foarte mult procesul. De aceea, proiectul Legii 
privind modificarea Legii Ucrainei ”Cu privire la reglementarea dezvoltării urbane” a fost prezentat 
Radei Supreme a Ucrainei (privind extinderea tipurilor de documentație urbanistică la nivel local) 
(înregistrarea Nr. 4390 din 12.04.2016), care prevede introducerea unui nou tip de schemă de docu-
mentație urbanistică – schema planificării unităţii teritoriale. Din ianuarie 2018 acest proiect de lege 
se așteaptă de a fi examinat. 

✓ Legea Ucrainei ”Cu privire la principiile politicii regionale de stat”

Legea Ucrainei ”Cu privire la principiile politicii regionale de stat” a devenit principala lege, care a 
schimbat complet abordările dezvoltării regionale în Ucraina și a definit cu totul altfel scopul Politicii 
Regionale de Stat (denumită în continuare PRS), care este universală și poate fi aplicată politicii de 
dezvoltare și regiunii, și comunități: ”Scopul politicii regionale de stat este de a crea condiții pentru 
dezvoltarea dinamică și echilibrată a Ucrainei și a regiunilor sale, asigurarea unității lor sociale și econo-
mice, creșterea nivelului de trai al populației și respectarea standardelor sociale, garantate de stat pentru 
fiecare cetățean, indiferent de locul de reședință al acestuia”.

De asemenea, Legea a definit sistemul documentelor de  planificare în domeniul PRS: 
1) strategia de stat pentru dezvoltare regională a Ucrainei;
2) planul de măsuri pentru implementarea Strategiei de stat pentru dezvoltarea regională a Ucrainei;
3) strategii regionale de dezvoltare;
4) planuri de măsuri pentru implementarea strategiilor regionale de dezvoltare;
5) programe de investiții (proiecte) destinate dezvoltării regiunilor.
Legea definește detaliat conținutul și procedura de elaborare a Strategiei de stat pentru dezvoltarea 

regională, strategiile regionale și planurile de măsuri pentru implementarea acestora.
De fapt, această Lege creează un cadru pentru planificarea strategică în Ucraina și identifică princi-

palele instrumente pentru implementarea strategiilor și a surselor de finanțare. Legea definește meca-
nismele de finanțare a politicii regionale de stat:

”1) transferurile interbugetare de la bugetul de stat la bugetele locale;
2)  unirea pe bază contractuală a resurselor financiare ale subiecților politicii regionale, partenerilor 

de stat și privați pe principii de  parteneriat public-privat, a organizațiilor internaționale;
3) cheltuielile capitale ale bugetului de stat;
4) programele speciale de stat, inclusiv programele ce vizează dezvoltarea teritoriilor de depresiune 

economică;
5) acordurile privind dezvoltarea regională;
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6) programe și activități, inclusiv programe de investiții (proiecte), realizate din contul mijloacelor 
Fondului de Stat pentru Dezvoltare Regională. 

Una dintre principalele surse de finanțare a activităților de implementare a strategiilor regionale de 
dezvoltare în Ucraina este Fondul de Stat pentru Dezvoltare Regională (în continuare - FSDR), a cărui 
dimensiune este definită de articolul 24-1 din Codul Bugetar al Ucrainei în valoarea echivalentă cu 1% 
din bugetul total al Ucrainei pentru anul curent.

Cadrul de reglementare privind aspectele planificării 
strategice ale Republicii Moldova 

✓ Legea Nr.436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală 

Articolul 14. Atribuţiile  de bază ale consiliilor locale
f. decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere și modernizare a drumurilor, po-

durilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum și a întregii infrastructuri 
economice, sociale și de agrement de interes local;

✓ Legea Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Sarcini și principii:
a) obținerea unei dezvoltări socio-economice echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
b) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare socio-economică a regiunilor și în interiorul acestora;
c) consolidarea capacității financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor;
d) sprijinul activităților autorităților administrației publice locale și a comunităților locale, care vizează dezvol-

tarea socio-economică a localităților, precum și coordonarea cooperării acestora cu strategiile naționale, sectoriale, 
regionale și programele de dezvoltare.

 
✓ Decret Nr. 838 din 09.07.2008 privind constituirea 

Comitetului interministerial pentru planificare strategică.

Comitetul se stabilește în scopul de a coordona procesul de planificare strategică întreprins de Guvern. Comi-
tetul va coordona și supraveghea activitatea Guvernului și a comitetelor sale în dezvoltarea și punerea în aplicare 
a activităților de program ale Guvernului, Strategia Națională de Dezvoltare și prognoza cheltuielilor pe termen 
mediu, integrarea europeană și coordonarea asistenței externe.

 
✓ Fondul Național de Dezvoltare Regională

1) Pentru finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională incluse în documentul 
unic de programare este creat Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Fondul este format din 
creditele anuale ale bugetului de stat pentru o politică de dezvoltare regională, alocat separat în buget, 
precum și din alte surse.

2) Activele fondului nu sunt mai putin de un procent din veniturile bugetului de stat aprobate prin 
Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Fondul este administrat de către Ministerul Adminis-
trației Publice Locale, care alocă fonduri doar după aprobarea prealabilă de către Consiliul Național.
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✓ Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 propune un set 
de măsuri menite să sprijine eforturile autorităților de a promova politici bazate pe principiile coope-
rării intercomunitare și regionalizarea serviciilor publice în vederea îmbunătățirii calității acestora. 
De asemenea, documentul propune un mecanism clar de simplificare și de îmbunătățire a eficienței 
resurselor financiare disponibile din fonduri naționale pe baza principiilor de planificare financiară 
pe termen lung, precum și identificarea proiectelor de infrastructură de investiții pe baza unor ana-
lize detaliate privind necesitatea dezvoltării regionale în următoarele domenii: sprijinirea dezvoltării 
sectorului privat, gestionarea deșeurilor solide, alimentare cu apă și canalizare, creșterea atractivității 
turistice, drumurile regionale și locale.

2.3. Cine și pentru ce elaborează strategia de 
       dezvoltare comunitară?

O strategie corect elaborată trebuie să răspundă la trei întrebări principale:
1. La ce anume trebuie să aspirăm, formând dezvoltarea comunității noastre (care este viziunea 

viitorului)?
2. Care sunt prioritățile noastre (pe ce trebuie să ne concentrăm) referitor la măsurile de realizare 

a statutului dorit (obiective strategice)?
3. În ce mod, cu puterile cui, prin ce mijloace, când, prin aplicarea căror decizii organizaționale 

dorim să ne realizăm intențiile?

Strategia are trei funcții principale:
• Prima funcție este baza pentru activitatea organului autoguvernării locale în acele sfere și di-

recții, care derivă din competențele acestui organ de autoguvernare.
• A doua funcție este influența intermediară (indirectă) (informativă, motivantă, mobilizatoare, 

organizatorică, educativă și auxiliară) asupra subdiviziunilor organului autoguvernării locale, 
astfel încât aceste diviziuni prin activitățile lor să contribuie la realizarea obiectivelor dezvoltă-
rii întregii comunități.

• A treia funcție este instrumentul pentru căutarea și obţinerea resurselor externe (granturi, sub-
venții etc.).

Se poate spune clar că cea mai importantă funcție este prima, deoarece strategia corectă: 
• definește viitorul comunității;
• conturează ierarhia importanței sarcinilor și organizează măsurile care pot fi soluționate, luând în 

considerare necesitatea echilibrării sarcinilor investiționale (așa-numitele ”solide”) și neinvestiționa-
le (așa-numitele „soft”);

• stabilește modalități concrete de realizare a sarcinilor și măsurilor;
• permite asigurarea controlului asupra îndeplinirii sarcinilor acceptate.

Strategia, după adoptarea acesteia, devine cel mai important document de planificare al comunității, un 
plan concret de măsuri, implementarea căruia este sarcina principală a fiecărui guvern local.

Este evident că inițiatorul și conducătorul activității de dezvoltare a strategiei trebuie să fie organul 
local de autoguvernare, cel mai des fiind organul executiv (primarul comunității), cel mai rar - consiliul 
local. Acest lucru rezultă din faptul că autoguvernarea comunității este corpul principal al administrării 
teritoriului și are rolul de a răspunde nevoilor locuitorilor comunității. Organul executiv al primăriei nu 
trebuie doar să planifice sarcini pentru propriile sale unități, dar în același timp să susțină locuitorii, an-
treprenorii și alte entități de afaceri, care promovează dezvoltarea întregii comunități.
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Diagnosticul dezvoltării comunitare și  planul strategic elaborat sunt surse valoroase de informare 
despre situația curentă si planificată a comunității atît pentru locuitori cît și pentru investitorii exis-
tenți si potențiali.

Prezența unei strategii este necesară în cazul căutării de către comunitate a resurselor financiare 
externe. Aproape fiecare aplicație sau formular de cerere al programului de finanțare trebuie să pre-
cizeze sarcinile și activitățile planificate în conformitate cu strategia pentru care dorim să primim 
finanțare. Astfel confirmăm că aceste sarcini și activități sunt elementele unui plan de dezvoltare 
comunitară pe termen lung și sunt importante în ceea ce privește satisfacerea nevoilor locuitorilor 
locali. 

Adesea după acceptarea deciziei despre elaborarea strategiei apare întrebarea - cine trebuie să se 
ocupe de acest document.

• Comunitatea pe cont propriu?
• Experții externi?
• Vor fi implicați locuitorii și, dacă da, la ce nivel?

În prezent, foarte puține comunități dezvoltă strategii pe cont propriu, ceea ce rezultă din lipsa 
formării profesionale adecvate a personalului și necesitatea de a asigura un proces de planificare 
strategică obiectiv, care poate fi garantat doar de experţi competenţi din exterior. 

În același timp, utilizarea asistenței de la experții externi nu exclude posibilitatea  și nevoia impli-
cării locuitorilor.

În abordarea expertă strategia este elaborată independent de un grup de profesioniști, care lucrea-
ză exclusiv în echipă, folosind, dacă este necesar, informații externe,. 

La rândul său, abordarea participativă (abordarea participării) se bazează pe procesul social de 
creare a strategiei, care implică angajații organului executiv și a unităților subordonate, precum și 
reprezentanții publicului.

Mai jos sunt expuse avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni menţionate:

Lipsa armonizării sociale a muncii

Aplicarea ”de sus” a importanței problemelor 
separate

Distanțarea potențialilor implementatori ai 
strategiei de elaborarea ei

În cazul experților interni:
Vederea insuficientă a problemelor ”din exterior”
Nivel insuficient de competențe în domeniul 
planificării strategice

În cazul experților externi:
Lipsa de cunoștințe despre condițiile locale
Uneori costuri de execuție ridicate

Un timp scurt pentru elaborarea strategiei

Cunoștințele și experiența experților

 Ușurința lucrului într-un grup mic

În cazul experților externi:
O abordare mai obiectivă a problemelor

În cazul experților interni:
Dezvoltarea calificărilor
Uneori costuri reduse de execuție

ABORDAREA EXPERTULUI

AVANTAJE DEZAVANTAJE
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Timp lung pentru elaborarea strategiei

Fonduri suplimentare legate de punerea în 
aplicare a abordării participative

Dificultăți asociate cu munca într-un grup 
mare și eterogen

Dacă consultanții externi nu sunt implicați 
în lucrare pot apărea dificultăți în evaluarea 
obiectivă a problemelor, relevanța planificării 
și desfășurarea corectă a întâlnirilor de lucru

Utilizarea capacităților locale

Aprobarea publică

O implementare mai simplă a strategiei

Consolidarea sentimentului de 
apartenență la comunitatea locală

ABORDAREA PARTICIPATIVĂ (ABORDAREA PARTICIPĂRII)

AVANTAJE DEZAVANTAJE

În stadiul inițial de elaborare a autoguvernării autoritățile locale tind uneori să utilizeze o 
abordare expertă, în special în situația în care există un risc de conflict intern în timpul discuțiilor cu 
participarea membrilor consiliului și a locuitorilor. Un exemplu în acest sens sunt unele comunități 
ucrainene, recent formate, unite, în care exista o problemă cu împărțirea fondurilor între așezarea- 
centrul administrativ al unităţii teritoriale și fostele centre ale comunităților afiliate, al căror statut 
s-a schimbat. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, precum și experiența autorilor, se recomandă 
de a oferi cât mai mare participare membrilor comunității locale. (Tehnicile unei astfel de participări 
vor fi prezentate în secțiunile următoare ale acestei publicații). În cazul în care sunt implicați 
experții externi, se recomandă de a fi implicați în toate cazurile, în care există personal insuficient 
de experimentat în comunitate și unde există riscul apariţiei unor conflicte interne în comunitate.

2.4 Etapele (ciclul) de planificare strategică

După cum s-a menționat anteriror, elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare 
comunitară reprezintă etapele principale ale procesului de administrare strategică. Ciclul de elaborare 
și implementare a strategiei include doar patru etape:

1.  Analiza și diagnosticarea stării actuale de dezvoltare a comunității;
2. Planificarea strategică, adică definirea viziunii, obiectivelor strategice, obiectivelor operaționale 

și sarcinilor (măsurilor) de implementare;
3. Implementarea proiectelor;
4.  Monitorizarea implementării și efectuarea modificărilor (actualizarea).

Din punct de vedere grafic, acest ciclu este prezentat în Fig. 2.1
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Fig. 2.1 Ciclul de elaborare și implementare a strategiei de dezvoltare comunitară

Din această schemă rezultă că întregul proces de administrare strategică are caracterul unui ciclu 
infinit:

1. Punctul de plecare este identificarea situației interne și externe existente în comunitate, care 
descrie și evaluează problemele, necesitățile și potențialul localităţii.

2. Pe această bază se determină starea dorită a comunității pe termen lung (de obicei 10-20 ani) 
și, de asemenea, se stabilesc obiectivele, realizarea cărora ar trebui să conducă la atingerea 
rezultatelor dorite.

3. Următorul pas este alegerea metodelor de implementare a planului prin elaborarea unei 
liste de proiecte strategice cu sarcini specifice. În acest fel se determină exact ce și când va fi 
realizat pentru a atinge obiectivele.

4. Planul elaborat trebuie implementat ulterior în mod consecvent.
5. În conformitate cu procedurile stabilite în document, punerea în aplicare a sarcinilor trebuie 

monitorizate în mod regulat pentru a identifica posibilele inconsecvențe și pentru a lua 
măsuri corective.

6. Peste anumite intervale de timp trebuie  să se realizeze actualizarea întregii strategii, astfel 
încât să nu mai fie nevoie de a începe munca de la început.

 Actualizarea 
(posibile 

modificări)

•  Monitorizare

• Implementarea • Proiecte, sarcini, 
activităţi

• Diagnosticarea  situ-
ației în comunitate

• Viziunea, scopuri

Planificarea

Evaluarea
Alegerea 

metodelor de 
realizare
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STRUCTURA-TIP RECOMANDATĂ A 
DOCUMENTULUI DE STRATEGIE3

Cele două elemente-cheie ale elaborării strategiilor sunt analiza și diagnosticul comunității, precum 
și planul strategic specific de dezvoltare a comunității. În plus, documentul de strategie trebuie să 
conțină alte câteva elemente, cum ar fi, de exemplu, descrierea procesului de planificare strategică, 
planul de implementare a strategiei și conformitatea strategiei comunitare cu cerinţele strategiilor de 
nivel superior - raion, regiune, țara.

Structura-tip propusă a unui document de strategie, după conținut, poate fi astfel:

1. Procesul și metodele de elaborare a strategiei.
Această secțiune este în primul rând un scurt raport al întregului proces de elaborare a unui 
document de strategie. Aici este necesar să specificăm modul, în care s-a desfășurat acest proces 
şi care metode de lucru au fost utilizate. În plus, trebuie să specificăm şi motivele pentru care 
comunitatea a decis să înceapă elaborarea unei strategii. De asemenea, este recomandabil, să 
se indice componența grupului de lucru – cine anume a participat la elaborarea strategiei, 
grupurile vizate implicate sau reprezentanții acestora.  

2. Informații generale despre comunitate.
Această secțiune a documentului trebuie să conțină cele mai importante date (în special statistice) 
despre comunitate: istoric (pe scurt), condițiile de mediu, resursele naturale disponibile, statistica 
populației, economia, finanțele etc. Aceste date sunt deosebit de importante pentru subiecții 
externi, care se vor putea familiariza cu comunitatea pentru prima dată anume prin strategie.

3. Structura organizatorică a organului autoguvernării locale și serviciile pe care le oferă.
Aici este necesar să se descrie modul de administrare a comunității - organele sale reprezentative 
și executive, structura executivă și unitățile subordonate acesteia. Este important să existe 
informații despre proprietatea comunală a comunității și serviciile pe care le oferă - infrastructura 
tehnică și socială, activități în sfera educației, culturii, sportului, sănătății, asistenței sociale, 
securității etc.

4. Diagnosticul stării dezvoltării comunității.
Diagnosticul dezvoltării comunității este o evaluare a situației sale interne actuale, precum și a 
impactului apropiat și îndepărtat, actual și potențial al comunității. Poate conține următoarele elemente:

a) Rezultatele unui sondaj sociologic (chestionar) al locuitorilor sau alte forme de studiere a 
opiniei locuitorilor (participare)
Dacă s-au efectuat cercetări sociologice (sondaje) ale locuitorilor sau alte forme de studiu a opiniei 
publice (de exemplu, întâlniri în localitate, interviuri etc., atunci este necesar să se prezinte rezultatele 
acestora. În cazul, în care informațiile primite sunt prea largi și detaliate, în această secțiune trebuie 
prezentate doar cele mai importante concluzii și toate rezultatele trebuie transferate la secțiunea 
Anexele strategiei.
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b) Cele mai importante probleme și nevoi ale comunității și ale locuitorilor acesteia.
Unul dintre elementele secţiunii “Situația generală a comunităţii” este întocmirea listei celor 
mai importante probleme și nevoi. Este necesar ca problemele și nevoile din această listă să 
fie grupate în sfere separate ale vieții autoguvernării și ale locuitorilor.

c) Potențialul local
Potențialul local include elementele care pot fi utilizate la îndeplinirea sarcinilor de satisfacere 
a nevoilor comunității. Este necesar ca prezentarea lor să fie efectuată în direcții separate, de 
exemplu: potențialul administrativ, economic, de mediu și social.

d) Rezumatul diagnosticului - analiza SWOT
Analiza SWOT este un fel de punte între diagnosticul comunității și strategia de dezvoltare. 
Punctele tari și punctele slabe interne identificate, oportunitățile și amenințările externe 
sunt rezultatul situației actuale a comunității și, în același timp, analiza SWOT este punctul 
de plecare în determinarea perspectivelor de dezvoltare a comunității, care trebuie să se 
bazeze pe resursele proprii existente și oportunităţile, ce pot apărea din extern.

5. Viziunea dezvoltării comunitare.
Așa cum am menționat mai sus, viziunea dezvoltării comunitare exprimă imaginea (desenul) 
dorit  al locuitorilor în următorii ani sau, altfel spus, este un fel de ”fotografie” a comunității, 
care arată modul, în care comunitatea trebuie să arate în mod specific, ce funcții trebuie să 
îndeplinească. Viziunea nu are o perspectivă definită de timp. De obicei, se presupune, că 
trebuie să atingă orizontul de cel puțin 10 ani, dar de preferință este o perioadă de 20-25 de 
ani.

6. Obiectivele strategice și operaționale.
Obiectivele strategice au un caracter pe termen lung, de obicei, pentru o perioadă de 10-
15 ani. Ele se bazează pe condiții predefinite de dezvoltare comunitară (beneficiile interne 
existente și posibilele oportunități pentru comunitate care ar apărea, dar iau în considerare 
și cele mai semnificative probleme interne și posibilele amenințări externe) și determină 
principalele direcții pentru dezvoltarea comunitară viitoare. 
La rândul său, obiectivele operaționale sunt obiective mai specifice, acoperind o perioadă 
mai scurtă de timp (de obicei 4-5 ani) și, prin urmare, trebuie să fie  actualizate mult mai des. 

7. Lista proiectelor strategice.
Proiectele  strategice (activități, sarcini) includ în sine sarcini specifice pentru implementarea 
pe un subiect separat (de exemplu, în domeniul dezvoltării rețelei rutiere, susținerea afacerilor, 
securitatea sau îmbunătățirea calității învățării în școală). Acestea reprezintă o parte esențială, 
dar  și cea mai importantă,  a strategiei, deoarece reprezintă baza pentru punerea în aplicare 
a anumitor măsuri, cu definirea persoanelor responsabile, unităților, timpului și a surselor de 
finanțare, care trebuie să conducă la realizarea obiectivelor planificate.

Structura grafică a principalelor elemente ale strategiei este prezentată în Fig. 3.1 și 3.2.
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VIZIUNE

OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

PROIECTE

Fig. 3.1 Structura celor mai importante elemente ale strategiei (1)

Fig.3.2 Structura celor mai importante elemente ale Strategiei (2)

VIZIUNE

Obiectiv 1 Obiectiv 2

Obiectiv 3.1 Obiectiv 3.2 Obiectiv 3.3

Obiectiv 3

Proiect 3.3.1

Proiect 3.3.2.

Proiect 3.3.3.

Obiective operaționale

Obiective strategice
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8. Conformitatea strategiei de dezvoltare comunitară cu documentele strategice de niveluri 
superioare. 
Autoguvernarea comunității, în conformitate cu definiția acesteia, este independentă în 
activitățile sale de autorităţile APL  sau de  organele de stat (executive) de nivele superioare. Cu 
toate acestea, trebuie să ţinem cont, că organele autoguvernării locale își realizează sarcinile 
nu în vid, ci pe teritoriul comunităților sale, situate pe teritoriul unităților administrative de 
nivel mai înalt. Prin urmare, atunci, când se elaborează o strategie trebuie respectat principiul 
conformității ei cu prevederile planurilor existente la nivelurile superioare. De aceea în această 
parte a documentului este necesar să se ajusteze obiectivele și posibilele proiecte ale strategiei 
de dezvoltare comunitară cu prevederile relevante ale strategiilor superioare. Disponibilitatea 
unei astfel de ajustări, prezența conformității, este necesară atunci, când se depun cereri 
comunitare de finanțare externă pentru a pune în aplicare activitățile planificate în strategie.

9. Implementarea strategiei, monitorizarea, evaluarea și actualizarea acesteia.
Ultimul element al unui document de strategie este  planul pentru punerea în aplicare a 
strategiei. Elaborarea și aprobarea ulterioară a strategiei de către consiliul comunitar este doar 
prima etapă a ciclului de administrare strategică a comunității. Următorii pași necesari pentru 
atingerea obiectivelor includ:
• Implementarea eficientă şi cu success a sarcinilor;
• Monitorizarea implementării strategiei și evaluarea realizării sarcinilor;
• Includerea modificărilor necesare și actualizarea planului.

Toate aceste elemente ar trebui să creeze un sistem formal organizat, aprobat prin decizia 
consiliului local sau prin dispoziția primarului.

În secțiunea următoare este descris “pas cu pas” conținutul punctelor de mai sus. 
Materialul poate fi văzut drept un ghid pentru elaborarea unui document strategic de dezvoltare 
comunitară.
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CONȚINUTUL DETALIAT AL SECȚIUNILOR 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE COMUNI-
TARĂ - INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE4

Aceste ”instrucțiuni” trebuie să fie folosite drept instrument pentru pregătirea profesională în 
dezvoltarea comunității, care va include rezultatele unui proces strategic de mai multe luni, compus 
din  analiza detaliată și diagnosticul situației actuale, precum  și planificarea dezvoltării acesteia. 

Desigur, instrucțiunile sunt doar nişte repere, deaceea respectarea minuţioasă a tuturor etapelor 
nu este necesară. Din perspectiva cititorilor (în special locuitori, existenți și potențiali investitori) 
este important ca acest document să fie specific și ușor de citit, astfel încât este nevoie de mai multe 
informații (mai cu seamă la analiză și diagnosticarea situației în comunitate) prezentate în formă de 
tabele, grafice sau scheme.

În secțiunile următoare vor fi detaliate cele mai importante elemente de elaborare a strategiei 
de dezvoltare a comunității, cum ar fi analiza SWOT și planificarea procesului de implementare și 
actualizare a documentului de strategie.

Elemente documentului strategic sunt:

1. Procesul și metodele de elaborare a strategiei

1.1. Geneza (istoria elaborării)
• Cine a fost inițiatorul elaborării strategiei?
• Motive pentru a începe lucrul de elaborare a strategiei (de ce a fost elaborată, ce caracteristici 

trebuie să aibă, pentru ce trebuie utilizată)?
• În cadrul cărui proiect a fost elaborată strategia, din care fonduri au fost finanțate lucrările la 

elaborarea strategiei?

1.2. Procesul de elaborare a strategiei
• Descrierea cronologică a procesului de elaborare a strategiei, care să specifice metodele 

utilizate (ce măsuri au fost puse în aplicare: formare, traininguri, întâlniri, consultări etc.) și o 
descriere a participării cetăţenilor și  publicului la acest proces?

1.3. Structura documentului
• O scurtă descriere a elementelor, care sunt incluse în documentul de strategie (diagnostic, 

viziune, obiective etc.).

1.4. Lista persoanelor care au participat la procesul de elaborare a strategiei
Lista întocmită a persoanelor - membrii grupului de lucru (nume, prenume, funcție, organizație).
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2. Informații generale despre comunitate

2.1. Locație și suprafață
•  Poziția geografică și administrativă:

✓ Ce parte a țării (de exemplu, sud-vest, nord-est), regiunea (Ucraina), raionul (Ucraina, 
Moldova), în apropierea căror obiecte de apă,  lângă care autostrăzi, lângă care căi ferate 
(dacă este valabil) se află?

✓ Cu care comunități se învecinează?
✓ Care sunt distanțele și legăturile de transport cu orașele mari sau cu centrele administrative?

• Suprafața (în km2) și structura utilizării terenului (în procente - suprafața de teren agricol, 
păduri, bazine de apă, în construcție etc.). Este de dorit să se compare cu media din regiune.

• Ce localități fac parte din comunitate (de exemplu, denumirile tuturor localităților și 
caracteristicile lor scurte).

2.2. Istoria și geneza apariției comunității
• Informații succinte despre istoria comunității.
• Geneza apariției comunității - când și în ce circumstanțe a apărut comunitatea (pentru 

unităţile teritoriale ucrainene, inclusiv procesul de unificare, câte unități, și care, au fost unite, 
componența lor).

2.3. Locuitorii comunității și activitatea publică
• Numărul locuitorilor:

✓ Numărul total de locuitori în comunitate și în secțiunea fiecărei localități.
✓ Procentul populației după sex, vârstă, religie, naționalitate. Este de dorit să se compare cu 

media din regiune.
✓ Dinamica populației și structura locuitorilor, inclusiv informații despre posibila migrație 

(cauze, direcții). Este de dorit să se compare cu media din regiune.

• Activitate publică:
✓ Evaluarea generală a activității (în ce măsură este activitatea ridicată, dinamica activității - 

se schimbă sau nu).
✓ Ce fel de organizații lucrează în comunitate?
✓ Care sunt alte forme de activitate publică (de exemplu, zile de salubrizare, grupuri informale, 

organe de auto-organizare a cetăţenilor, asociații locative, grupuri de voluntari etc.)?
✓ Informații despre resursele media locale (presă, radio, televiziune, internet, etc).

2.4. Situația economică din comunitate
• Sursele financiare ale locuitorilor comunității (munca în agricultură, industrie, servicii, 

afaceri, administrație, migrația forței de muncă etc.).
• Cei mai mari angajatori (de exemplu, administrație, firme private - care, domeniul de 

activitate, numărul de locuri de muncă).
• Informații privind agricultura - numărul și specificul gospodăriilor, calitatea solului, 

principalele tipuri de culturi, dacă există zootehnia și caracteristicile acestora.
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2.5. Starea mediului și a mediului cultural
• Care este starea generală a mediului - aer, apă, sol?
• Ce monumente naturale sunt  în comunitate?
• Ce monumente culturale (de exemplu, monumente istorice, arhitectorale) sunt  în comunitate?

2.6. Bugetul comunitar
• Venituri bugetare:

✓ în total și în calcul pentru 1 locuitor în ultimul an;
✓  structura veniturilor pentru ultimul an.

• Cheltuieli bugetare:
✓  în general și în calcul pentru 1 locuitor în ultimul an;
✓  structura cheltuielilor pentru ultimul an;
✓  nivelul cheltuielilor de investiții pentru ultimul an și informații succinte despre investițiile 

realizate în ultimii 3 ani.

• Informații succinte despre posibile datorii (obligații) ale comunității - tipul, nivelul, perioada.

3. Structura organizatorică a organului autoguvernării locale și serviciile pe care le oferă

3.1. Organul executiv (administrația) și consiliu local
• Administrația - numărul de angajați, structura, raportul de gen.
• Consiliul - numărul deputaților, partidelor, comisiilor, raportul de gen.
• Comitetul executiv (pentru Ucraina) - numărul de membri, componența, raportul de gen.

3.2. Starea infrastructurii și serviciilor comunale
• Care sunt indicatorii cantitativi și starea elementelor infrastructurii tehnice:

✓drumuri și infrastructura rutieră (semne și semafoare, trotuare, piste pentru biciclete, 
traversări, parcări, iluminatul stradal etc.);

✓ transportul local (inclusiv intern);
✓ apeduct și canalizare;
✓ colectarea, separarea și înhumarea deşeurilor;
✓ furnizarea de energie electrică și termică;
✓ accesul la Internet.

• Cine oferă aceste servicii, companiile comunale, care este structura lor, cine lucrează la acestea.

3.3.  Instituțiile de învățământ preșcolar și școlar
• Informații generale despre instituțiile de învățământ. Aceste informații pot fi prezentate 

suplimentar în formă de tabel (tabelul 3.1.)
• Evaluarea generală a funcționării educației, statutul instituțiilor de învățământ și dotarea 

acestora.
• Planuri posibile de schimbare / optimizare în educație.
• Informații despre instituțiile de învățământ, care sunt în comunitate, dar nu sunt subordonate 

comunitatii.
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Denumirea, nivelul 
instituției de învățământ

Introduceți numărul necesar 
de casete.

Anul 
construcției sau 

reviziei

Numărul 
de locuri 

(programat sau 
estimat)

Numărul 
efectiv de elevi 

/ copii de vârstă 
preșcolară

Numărul de 
profesori / 
educatori / 

personal tehnic

Denumirea instituției 
culturale, tip

Introduceți numărul necesar 
de rînduri.

Anul 
construcției sau 

reviziei

Capacitatea 
de proiectare 

(numărul de locuri 
în sala principală)

Numărul de 
angajați

Тabelul 3.1

Тabelul 3.2

Informații generale despre instituțiile comunitare de Învățământ

Informații generale despre instituțiile de cultură

3.4. Cultura
• Informații generale despre instituțiile culturale. Aceste informații pot fi prezentate suplimentar 

în formă de tabel  (tabelul 3.2.) 
• Informații generale și evaluarea funcționării în domeniul culturii (ce activităţi se desfățoară în 

fiecăre instituție), starea echipamentului şi obiectelor culturale.
• Planuri posibile de schimbare / optimizare în domeniul culturii.
• Informații despre instituțiile culturale, care activează în comunitate, dar care nu se află în 

gestionarea locală.
• Cele mai importante activități culturale tradiţionale din comunitate.

3.5. Sportul și odihna activă
• Informații despre facilitățile sportive și obiectele de odihnă activă pe teritoriul comunităților, 

evaluarea stării lor.
• Activitatea sportivă - informații despre cluburile, secțiunile și cluburile existente.

3.6. Ocrotirea sănătății
• Organizarea serviciilor de ocrotire a sănătății în comunitate - care instituții funcționează, 

activitățile desfăurate, evaluarea stării și echipamentului, numărul angajaților, structura 
și nivelul profesional (inclusiv cele, care nu sunt în subordinea comunității).

• Informații privind starea generală a sănătăţii locuitorilor, dacă există boli specifice, 
informații statistice și evaluarea situației cu alcoolismul / dependența de droguri în 
rândul populației.
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3.7. Asistență socială
• Organizarea asistenței sociale pe teritoriul comunității - care instituții funcționează, domeniile 

de activitate, statutul și echipamentul lor, numărul angajaților, structura și nivelul profesional 
(inclusiv cele, care nu sunt în subordinea comunității).

• Ce categorii de persoane beneficiază mai frecvent de asistență socială, din ce motive.

3.8. Securitatea publică
• Ce unități de poliție și pompieri sunt în comunitate, structura lor și numărul de angajați.
• Care este starea generală a securităţii  în comunitate, care sunt principalele tipuri de încălcări 

de drepturi și infracțiuni.
• Ce alte unități de securitate au fost create sau care intenționează să fie create (poliția 

municipală, pompieri voluntari etc.).

4. Diagnosticul stării dezvoltării comunitare

4.1. Rezultatele sondajului locuitorilor (dacă a fost efectuat)
• Cele mai importante concluzii ale sondajului.

4.2. Cele mai importante probleme și nevoi ale comunității și ale cetăţenilor
• În domeniul serviciilor oferite de organele administrației publice locale.
• În domeniul infrastructurii, serviciilor comunale și mediului.
• În sfera publică - educație, cultură, sport, odihnă activă, ocrotirea sănătății, sferă socială, 

activitate publică etc.
• În sfera economică, antreprenoriat (inclusiv sfera turismului) și piața muncii (ocuparea forței 

de muncă).

4.3. Potențialul local
• Potențialul comunității în domeniul administrării (activitatea administrației locale sau a 

organelor sale executive).
• Potențialul economic și natural (inclusiv turistic).
• Potențialul public.

4.4. Rezultatele diagnosticului - analiza SWOT
• Punctele forte și punctele slabe (mediul intern) al comunității trebuie prezentate cel puțin în 

următoarele domenii:
✓ organul de autoguvernare locală (organele sale executive);
✓ infrastructura și amenajarea teritoriului;
✓ economia și antreprenoriatul;
✓ mediul, resursele naturale și turismul;
✓ locuitorii și resursele umane (publice).

• Oportunităţi și amenințări externe (care pot apărea în afara comunității, dar au impact asupra 
acesteia).
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5. Viziunea dezvoltării comunitare

• În această secțiune trebuie să oferiți o viziune a dezvoltării comunității și apoi să adăugați un scurt 
comentariu care va explica, detalia și demonstra esența viziunii.

• Viziunea descrie imaginea dorită a locuitorilor comunității în cea mai apropiată perspectivă, ori pe 
termen lung (20-30 ani) şi este o ”fotografie” a comunității.

• Viziunea răspunde la următoarele întrebări:
✓ Cum ne imaginăm comunitatea pe termen lung? Cum vrem ca ea să arate?
✓ Ce trebuie să ne deosebească de alte comunități?
✓ Cum trebuie să fie comunitatea pentru generațiile viitoare?

• Trebuie să ținem minte că viziunea trebuie să fie cât mai individuală, adecvată specificului comunității 
noastre. 

6. Obiective strategice și operaționale

• Obiectivele strategice reiese direct din viziune. Ele definesc în mod specific direcțiile de dezvoltare 
comunitară. În același timp, ele permit o divizare clară a strategiei în direcții strategice separate. 
Implementarea lor în perspectiva adoptată trebuie să conducă la nivelul dorit de dezvoltare 
comunitară schițat în Viziune.

• Obiectivele operaționale sunt obiective strategice detaliate, concretizate și sunt mai înguste decît 
cele strategice. Implementarea lor aduce comunitatea mai aproape de atingerea obiectivelor 
strategice relevante. Obiectivele operaționale sunt grupate în proiecte, care sunt legate tematic de 
sferele specifice ale vieții comunității sau de activitățile organului de autoguvernare.

• În secțiunea 6 trebuie să specificați o listă a obiectivelor strategice și operaționale, precum și un 
scurt comentariu, care ar explica de ce au fost Identificate anume aceste obiective.

7. Lista proiectelor strategice

• Proiectele sunt măsuri concrete, implementarea cărora duce la realizarea obiectivelor relevante 
și, prin urmare, apropie realizarea stării-țintă, indicată în Viziunea comunității.

• În secțiunea 7 indicăm doar lista proiectelor strategice, iar în Anexa la strategie vom include 
un tabel detaliat al proiectului. Un exemplu de tabel de proiect este disponibil în anexele 
acestei ediții.

• Proiectele strategice trebuie să includă sarcini specifice ale planului. Adică, nu este nevoie să 
creați proiecte pentru care nu aveți idei concrete și fezabile. În timpul ulterioarelor  actualizări 
ale strategiei va fi posibil să adăugaţi noi proiecte, iar cele deja implementate – să le excludeți 
din strategie. Numărul de proiecte nu trebuie să fie mai mare de 20, dar acestea pot fi şi mai 
puține.

• Fiecare proiect trebuie să includă informații despre:
✓ Obiectivele realizării;
✓ Organizații/instituții responsabile pentru implementarea proiectului;
✓ Beneficiarii (pentru care acest proiect este implementat, cine va folosi rezultatele acestuia);
✓ Sarcinile concrete, care alcătuiesc proiectul;
✓ Indicatorii de produs pentru fiecare sarcină;
✓ Rezultatele planificate ale fiecărei sarcini;
✓ Timpul de implementare a sarcinilor concrete;
✓ Sursele de finanțare.
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•  Indicatorii de produs sunt rezultate măsurabile, numerice, imediate ale unui proiect care pot fi măsurate, 
de exemplu:
✓ 1 clădire, cu suprafața de 500 m², a fost renovată.
✓ A fost creat un centru pentru servicii administrative în comunitate.
✓ Au fost construite 2 locuri de joacă pentru copii.
✓ 2 kilometri de drum au fost construiţi pe str. _________.
✓ A fost elaborată o analiză a sistemului de educație comunitară.
✓ Au fost instruiți 10 angajați.

• Rezultatele trebuie să răspundă la întrebarea pentru ce are loc realizarea acestei sarcini, ce beneficiu va 
aduce comunității locale și locuitorilor săi, de exemplu:
✓ Furnizarea unui loc confortabil și atractiv pentru dezvoltarea personală și petrecerea timpului liber 

(datorită Casei de cultură renovate).
✓ Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale membrilor administrației locale (datorită creării Centrului 

pentru furnizarea serviciilor administrative).
✓ Crearea unui loc confortabil pentru petrecerea timpului liber cu copiii (datorită construcţiei unui 

teren de joacă pentru copii).
✓ Îmbunătățirea condițiilor de deplasare, reducerea timpului de călătorie (datorită construcției 

drumului).
✓ Obținerea de cunoștințe despre situația curentă în domeniul educației și disponibilitatea unui plan 

de optimizare (datorită realizării analizei sistemului de educație în comunitate).
✓ Îmbunătățirea calității de deservire a clienților (datorită instruirii angajaților).

• Termenele de punere în aplicare a sarcinilor concrete sunt de obicei indicate în ani.
• Finanțarea proiectelor se realizează din bugetele locale și sursele externe (de exemplu, subvenții / dotații 

de la bugetul de stat, granturi în cadrul unor concursuri ale fundatiilor și donatorilor, etc.).

8. Ajustarea strategiei de dezvoltare a comunităților cu strategiile de nivel mai înalt

• Prevederile strategiei de dezvoltare locală trebuie să respecte prevederile strategiilor oficiale 
ale raioanelor, regiunilor și țărilor.

• În secțiunea 8 trebuie indicate aceste conformități – să ajustaţi  viziunea, obiectivele strategice 
și operționale și să le indicați pe cele asemănătoare (în funcție de structura documentelor).

• Este mai bine să faceți o ajustare sub forma unui tabel, unde prima coloană indică obiectivele 
strategiilor de nivel superior, iar cealaltă - obiectivele Strategiei locale.

9. Implementarea strategiei, monitorizarea, evaluarea și actualizarea acesteia

9.1. Implementarea strategiei, monitorizarea și evaluarea acesteia
• Trebuie să se stabilească cine va fi responsabil pentru realizarea activităților legate de 

implementarea strategiei și care va verifica corectitudinea implementării - de exemplu, un grup 
special creat.

• Dacă se creează un grup de lucru, în această secțiune trebuie să răspundeți la următoarele întrebări:
✓ Cine va fi inclus în acest grup?
✓ Care vor fi atribuţiile grupului?
✓ Care este repartizarea sarcinilor în grup?
✓ Cât de des se va întruni grupul?
✓ Care va fi procesul de luare a deciziilor în cadrul grupului?
✓ Cui și în ce mod va raporta grupul cu privire la rezultatele activității sale?
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9.2. Procedura de actualizare a strategiei
• Trebuie remarcat faptul cât de des va fi actualizată strategia.
• Este necesar să se planifice cine va fi angajat în actualizarea strategiei (de exemplu, grupul 

descris mai sus) și cum va avea loc procesul de actualizare - cine va participa la ea, care va fi 
participarea membrilor comunităţii.

9.3.  Informarea comunității  despre strategie și implementarea acesteia
• La acest punct trebuie să precizați modul în care locuitorii vor fi informați despre strategia 

comunității,  adoptată de consiliul local și despre elementele sale cheie (de exemplu, prin 
intermediul paginii web a comunității, presei locale, pliante, întâlniri cu locuitorii, etc.). 

• De asemenea trebuie să se decidă dacă rapoartele periodice privind punerea în aplicare a 
strategiei vor fi publicate și, dacă da, cât de des și în ce mod.
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ANALIZA SWOT5
5.1 Definirea analizei SWOT

Denumirea SWOT provine din limba engleză și înseamnă: 
✓ S – Strengths (avantaje, puncte forte)
✓ W – Weaknesses (probleme, puncte slabe)
✓ O – Opportunities (oportunităţi)
✓ T – Threats (amenințări, riscuri).

Crearea analizei SWOT se face prin compararea:
1) Factorilor interni:
• Punctele forte ale comunității
• Punctele slabe ale comunității
2) Factorilor externi:
• Oportunităţi
• Amenințări.

Contribuie la 
atingerea obiectivelor

Interne
(caracteristicile 

comunității)

Externe
(caracteristicile 

mediului)

Opportunities
(oportunități )

Threats
(amenințări, riscuri)

Strengths
(avantaje, puncte 

forte)

Weaknesses
(probleme, puncte 

slabe)

Împiedică atingerea 
obiectivelor

Fig. 5.1 Matricea SWOT (1)



Analiza SWOT 31

+ Avantaje

Aici
Interne

Acolo
Externe

Punctele forte
Caracteristici pozitive, 

care diferențiază această 
comunitate de altele și 

dau un avantaj competitiv 
distinctiv

Oportunităţi
Tendințe utile în mediul 

extern al comunității, care 
în cazul utilizării adecvate 
pot fi un impuls esențial 

pentru dezvoltare

Punctele slabe
Caracteristici negative 
ale comunității, care 

în general sunt resurse 
limitate într-un sens larg

Amenințări
Fenomene externe 

periculoase, care pot fi  
obstacole serioase pentru 
dezvoltarea comunității

- Dezavantaje

Fig.5.2 Matricea SWOT (2)

Fig. 5.3 Locul analizei SWOT în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare comunitară

5.2 Locul analizei SWOT în procesul creării strategiei de dezvolta-
re comunitară și motivele pentru desfășurarea acesteia

DIAGNOZA

ANALIZA SWOT

STRATEGIA
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Analiza SWOT este un fel de tranziție de la raportul privind starea comunității la strategia sa de 
dezvoltare.

Punctele forte și slabe specifice, oportunitățile și amenințările reprezintă evaluarea finală a situației 
actuale în comunitate, și, în același timp, iniţierea în determinarea perspectivelor de dezvoltare a 
acesteia, care trebuie să se bazeze pe avantajele proprii existente și oportunităţile, care apar în mediul 
extern.

Analiza datelor colectate permite identificarea atât a avantajelor (punctele forte ale comunității), 
cît şi a dezavantajelor și problemelor (punctele slabe).

Ele devin bază pentru procesul de planificare, deoarece avantajele sunt elementele, pe care este 
necesar de bazat, planificând dezvoltarea în continuare a comunității.

La rândul său, eliminarea sau nivelarea oricăror defecte și probleme este o sarcină, a cărei punere 
în aplicare trebuie să conducă la o mai bună satisfacere a nevoilor locuitorilor și vizitatorilor, iar prin 
urmare la îmbunătățirea atractivității comunității.

Fig.5.4 Concluzii din analiza SWOT

Sursele de informare pentru analiza SWOT sunt:

1. 1. Raportul cu privire la starea comunității:
✓ Colectarea datelor statistice
✓   Colectarea datelor din comunitate și subdiviziunile sale
✓   Observații proprii

2. Interviuri cu locuitorii comunității şi liderii de opinie

3. Cercetarea sociologică – sondajul locuitorilor. 

Se bazează pe punctele 
forte

Eliminarea, 
minimalizarea punctelor 

slabe

Evitarea, minimalizarea 
amenințărilor

Profitarea de 
oportunitățile, care apar 
în mediul înconjurător

SWOT
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Fig. 5.5 Analiza factorilor interni

5.3  Tipuri de analiză SWOT și procesul de elaborare a acestora

A. Analiza SWOT simplă
     Aceasta este lista generală de factori ale:

• Punctelor forte
• Punctelor slabe
• Oportunităţilor
• Amenințărilor.

Factorii sunt enumerați în ordinea definiției lor sau în ordine ierarhică pe baza viziunii  autorilor 
de analiză.

B. Analiza SWOT dezvoltată
Se efectuează separarea cu privire la anumite aspecte ale funcționării administrației publice 

locale, de exemplu, administrare, finanțe, infrastructură tehnică, infrastructură socială, situația 
economică, educație, cultură, sport, sănătate, asistență socială, etc.

În cadrul secțiunilor sus-menționate factorii sunt enumerați sau într-o ordine ierarhică, sau pe 
baza viziunii autorilor de analiză.

C. Analiza SWOT ierarhică
Se efectuează ierarhia importanței factorilor individuali, si anume, se determină, care dintre 

punctele forte și punctele slabe sunt mai importante și care sunt mai puțin importante.

Indicator Semnificație
(0-100%)

Evaluare
(1-10) Ponderea

1.

2.

3.

4.

5.

Evaluare de ansamblu 100%

Procesul de completare a tabelului în Fig. 5.5 arată astfel:

1. Realizarea analizei factorilor interni cumulativi pentru toate sferele vieții comunității în formă 
de tabel. Această analiză se efectuează separat pentru fiecare domeniu (de exemplu, separat 
pentru administrarea comunității și finanțelor, infrastructura tehnică, infrastructura socială, a 
educației, culturii, sportului, sănătății, asistenței sociale, economice și situația antreprenorială 
etc). 
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2.  Punctele tari și punctele slabe sunt analizate în tabele separate.

3.  Factorii determinaţi (punctele forte sau punctele slabe) se încadrează în prima coloană.

4.  În cea de-a doua coloană se identifică importanța fiecărui factor în comparație cu alți factori, 
dându-i fiecăruia o anumită pondere procentuală. Suma valorilor procentuale  pentru toate 
liniile trebuie să fie 100%.

5.  În a treia coloană se face o evaluare pe o scală de la 1 la 10 din puterea (intensitatea) influenței 
factorului dat. În cazul punctelor forte - cu cât este mai mare estimarea, cu atât mai tare 
acest factor are impact asupra situației din comunitate. De exemplu, puterea determinată a 
comunității este bogată în resursele naturale. Dacă dăm acestei puteri o estimare de 10, atunci 
credem că aceste resurse sunt foarte mari (de exemplu, există o ofertă largă pentru recreere în 
aer liber, un parc național etc.), și dacă vom da o estimare de 2, atunci aceasta înseamnă, că 
aceste resurse naturale doar există, dar nu sunt foarte dezvoltate. În cazul evaluării punctelor 
slabe - cu cât este mai mare estimarea, pe care o determinăm, cu atât mai mult această parte 
slabă are o influență mai mare asupra vieții comunității.

6. În coloana a patra pentru fiecare rând, valoarea celor două precedente - importanța și 
evaluarea - se înmulțește și astfel se obține o estimare medie, care arată valoarea reală pentru 
fiecare factor. Cu cât această estimare măsurată este mai mare, cu atât acest factor este punctul 
forte sau puncrul slab mai important. În acest mod obținem ierarhia de factori. Cele mai 
importante puncte forte trebuie folosite în elaborarea unei strategii comunitare, în timp ce 
cele mai importante puncte slabe trebuie să fie depășite sau minimizate, în primul rând. 

În mod similar se completează tabelul pentru factorii externi - aparte pentru oportunități și aparte 
pentru amenințări. Singura diferență este că în a doua coloană se face o comparație între factorii 
concreţi, în ceea ce privește probabilitatea apariției acestora.

 O atenție deosebită trebuie acordată separării clare a factorilor externi și interni. Factorii externi 
sunt factorii, asupra cărora comunitatea dată nu au influență reală, ci poate și trebuie să-i urmărească și 
să prevadă modificările. Reacțiile la factorii externi pot fi:

 - Folosirea - în cazul oportunităților externe;
 - Depășirea sau minimizarea - în cazul amenințărilor externe.

De exemplu, factori externi pot fi:
 - resursele financiare de dotații, granturi; 
 - activitățile comunităților învecinate, în condițiile, în care comunitatea încearcă să atragă cât 

mai mulți turiști sau investitori în comunitatea sa;
 - schimbările climatice;
 - instabilitatea politică;
 - criza economică;
 - modificări ale legislației.

Factorii externi nu sunt, de exemplu:
 - alocarea investițiilor în comunitate;
 - dezvoltarea infrastructurii turistice;
 - îmbunătățirea nivelului de educație în școlile comunității.

Toți acești factori sunt planuri, nu oportunităţi, care există în mediul extern al comunității.



Analiza SWOT 35

O altă modalitate de a analiza factorii externi, care au un impact asupra comunității este prezentată 
în tabelul din Fig. 5.7. Aceasta este o metodă de evaluare a tendințelor de dezvoltare, care elaborează 
mai multe opțiuni posibile (previzibile) pentru schimbările factorilor externi și impactul lor asupra 
situației din comunitate.

1.  Prima coloană indică cei mai importanți factori externi.

2.  În a doua coloană pentru fiecare dintre factori se indică prin una din săgeți:
 - Prima săgeată (în sus) înseamnă tendința schimbărilor pozitive ale acestui factor extern 
pentru comunitate;

 - Cea de-a doua săgeată (orizontală) înseamnă că tendința este neutră, adică nu produce nici 
o schimbare;

 - A treia săgeată (în jos) înseamnă tendința schimbărilor negative.

3.  În a treia coloană se estimează pe o scară de la -5 pînă la +5 cât de mult schimbarea previzibilă 
(aparte în plus, minus și neutru) afectează situația din comunitate. Menținerea nivelului 
actual al oportunităţii de a obţine finanțare externă de dotație sau grant este, de asemenea, 
pozitivă, dar într-o măsură mai mică. Prin urmare,  vizavi de a doua săgeată ar trebui să se 
indice evaluarea +1. În același timp, reducerea posibilităților de a obține finanțări externe de 
dotație sau grant (a treia săgeată) va fi fără echivoc negativă pentru comunitate, iar acest lucru 
poate fi estimat, de exemplu, la -4.

4. Ultima coloană determină probabilitatea apariției fiecăruia dintre scenariile de mai sus, adică 
pentru modificări în plus, modificări în minus și lipsă de modificări. Pentru fiecare factor 
determinabil suma celor trei probabilități trebuie să fie 100%.

Fig. 5.6 Analiza factorilor externi

Indicator Probabilitate 
(0-100%)

Evaluare
(1-10) Ponderea

1.

2.

3.

4.

5.

Evaluare de ansamblu 100%
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Fig. 5.7 Analiza tendințelor în mediul înconjurător

Fig. 5.8 Scenarii: optimiste, pesimiste, cele mai realiste, neașteptate

Datele obținute ne permit să construim mai multe scenarii de schimbări previzibile în comunitate. 
Pentru a face acest lucru, puteți utiliza tabelul din fig. 5.8:

1.  Scenariul optimist se formează prin introducerea în tabel a datelor de pe liniile, unde tendința 
este pozitivă - săgeţile în sus;

2. Scenariul pesimist se formează prin introducerea în tabel a datelor de pe liniile, unde tendința 
este negativă - săgeţile în jos;

3. Cel mai probabil scenariu se formează prin intorucerea în tabelul de date de pe liniile, unde 
probabilitatea apariției factorilor concreţi în mediul înconjurător este cea mai mare; 

4. Scenariul neașteptat se formează prin introducerea datelor din tabele de pe liniile, unde 
probabilitatea apariției factorilor concreţi în mediul înconjurător este cea mai mică.

Domeniu Factori Puterea de 
influenţă

Puterea 
medie de 
influenţă

1

2

3

4

5

Factori externi Tendinţa
Puterea de 
influenţă
-5 Do +5

Probabilitate
0 – 100

1.

2.

 

3.
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Fig. 5.9 Matricea SWOT

D. Analiza combinată SWOT/TOWS 
Aceasta este analiza încrucişată a posibilului impact al anumitor factori, care au un efect pozitiv 

sau negativ (de exemplu, utilizarea punctelor forte poate fi atenuată de influența externă negativă, iar 
oportunitatea externă nu poate fi folosită din cauza deficiențelor interne).

Datorită determinării cantitative a influenței anumitor factori interni și externi asupra situației 
din comunitate devine posibilă evaluarea confruntării importanței tuturor forțelor, care contribuie 
şi care împiedică dezvoltarea comunității, și, ca urmare, permit să ajungă la dimensiunea necesară a 
strategiei de dezvoltare comunitară, care se potrivește cel mai bine situaţiei concrete.

Etapele analizei:
1) Indicarea factorilor, care determină dezvoltarea comunității:
• Factori interni: punctele forte și punctele slabe ale comunității
• Factori externi din punctul de vedere al comunității: oportunităţi și amenințări

2) Studierea relațiilor care au loc între punctele forte/slabe și oportunităţi /amenințări pe 
principiul „din interior spre exterior“ și „din exterior spre interior“

а) Matricea SWOT (fig. 5.9) este folosită pentru studierea influenței factorilor interni asupra 
celor externi, ceea ce poate fi tradus într-o încercare de a răspunde la următoarele întrebări:

А. Vor permite punctele forte folosirea oportunităţilor care pot apărea?
B. Nu vor deveni punctele slabe motivul de a nu folosi oportunităţile posibile?
C. Vor permite punctele forte contracararea posibilelor amenințări?
D. Nu vor duce punctele slabe la consolidarea acțiunii posibilelor amenințări?

Matricea SWOT
Factorii externi

Oportunităţi Amenințări

Factorii interni
Punctele forte А C

Punctele slabe B D
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*Un exemplu al municipiului Srem situat în Voievodatul Wielkopolskie al Republicii Polonia, la 40 km de centrul regional - 
orașul Poznan, populația de aproximativ 40 de mii de oameni, din care 30 mii - locuitorii orașului și 10 mii - locuitorii satelor.

Fig. 5.10 Exemplu de matrice SWOT

Matricea
SWOT*
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Locație profitabilă în Metropola Poznan 2 2 2 2 1 9 1 0 2 2 1 6 15

Numeroase atracții naturale 1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 9
Dezvoltare socio-economică rapidă a 
comunității în ultimii ani

1 2 2 0 1 6 2 0 2 2 2 8 14

Teren disponibil pentru construcții rezidențiale 
și industriale

1 2 2 1 1 7 2 0 2 1 2 7 14

Echipare bună cu infrastructură comunală 0 2 2 0 0 4 1 0 1 2 2 6 10

Ofertă crescută de petrecere a timpului liber 0 1 2 1 2 6 0 0 0 1 2 3 9

Activitatea socială înaltă a locuitorilor 1 0 1 1 2 5 1 1 0 2 1 5 10

Total 6 10 13 6 9 44 7 1 7 11 11 37 81
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Lipsa căii ferate și a drumurilor naționale 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 10

Imaginea externă nesătisfăcătoare a comunității 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3

Acoperire incompletă a comunității cu planul de 
dezvoltare a teritoriului

1 2 2 1 0 6 1 0 1 2 1 5 11

Dezvoltarea inegală a celor două părți ale orașului 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2 5

Starea nesatisfăcătoare a rețelelor de drumuri 0 2 2 1 1 6 1 0 1 2 1 5 11

Cadrul local insuficient al instituțiilor de cultură 
și sport

0 1 2 1 2 6 1 0 0 0 2 3 9

Curățenie insuficientă (gunoi, poluarea lacurilor, 
emisii)

0 1 1 1 2 5 1 0 0 2 1 4 9

SUMA 1 10 11 4 6 32 4 0 6 8 8 26 58

TOTAL 7 20 2 10 15 76 11 1 13 19 19 63 139
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Fig. 5.11 Matricea TOWS

b) Matricea TOWS (fig. 5.11) 
Corespunde abordării „din exterior spre interior“ și dă răspunsuri la întrebările:
A. Consolidează oare oportunităţile punctele forte?
B. Depășesc oare oportunităţile punctele slabe?
C. Slăbesc oare amenințările punctele forte?
D. Amplifică oare amenințările punctele slabe?

Matricea SWOT
Factori interni

Puncte forte Puncte slabe

Factori
externi

Oportunităţi А C

Amenințări B D
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*Exemplul comunei Srem

Fig. 5.12 Exemplu de matrice TOWS
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TOWS*
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Posibilitatea de a obține fonduri externe 2 2 2 2 2 2 2 14 14 2 1 2 2 1 2 12 26

Creșterea capitalului extern 1 0 2 1 1 1 1 7 7 2 0 1 1 1 1 6 13

Creșterea numărului de locuitori 0 0 2 1 0 1 2 6 6 1 0 1 1 1 1 6 12

Colaborareaea în cadrul Metropolei 
Poznan 2 1 2 1 1 2 2 11 11 1 1 1 1 1 1 8 19

Interesul tot mai mare a publicului în 
diferite forme de petrecere a timpului 
liber

0 1 0 0 0 2 2 5 5 1 0 1 0 2 2 6 11

Total 5 4 8 5 4 8 9 43 43 7 2 6 5 6 7 38 81

A
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ri

Fonduri limitate pentru realizarea sarcinilor cres-
cute ale Autorității  dministrației publice locale 0 1 2 1 1 2 1 8 8 1 2 2 2 2 2 13 21

Sistemul juridic instabil în ceea ce privește 
Autoritatea administrației publice locale 0 0 1 2 0 0 1 4 4 0 1 0 1 0 2 5 9

Criza economică - activitatea mai 
scăzută a întreprinderilor, mai mică 
plata taxelor

0 0 2 0 1 2 1 6 6 1 1 2 2 2 2 12 18

Degradarea mediului înconjurător din 
cauza activității umane 1 2 2 1 0 0 1 7 7 1 0 0 1 0 2 4 11

Plecarea locuitorilro în comunități mai 
mari și în străinătate 0 0 2 0 0 1 2 5 5 1 0 1 0 1 0 3 8

SUMA 1 3 9 4 2 5 6 30 30 4 4 5 6 5 8 37 67

TOTAL 6 7 17 9 6 13 15 73 73 11 6 11 11 11 15 75 148
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Fig. 5.13 Matricea de opțiuni strategice (exemplu)

Fig. 5.14 Valoarea în puncte a anumitor tipuri de strategii (exemplu)

În tabele și TOWS, pe intersecțiile respective de rânduri și coloane, expunem cifrele în funcție de 
relațiile dintre perechea de factorii, luați în considerare. Pentru a determina relația dintre factorii în 
perechi, puteți utiliza un sistem cu trei etape: 0 - nicio conexiune, 1 - dependența slabă, 2 - dependență 
majoră.

c) După determinarea relațiilor, care apar între elementele individuale, vom rezuma numerele 
din bare și linii. Astfel obținem o ierarhie a anumitor factori în cadrul fiecăreia dintre grupurile 
„puncte forte“, „puncte slabe“, „oportunităţi“, „amenințări“, iar de aici răspunsul la întrebarea „care 
factori sunt cel mai importanți?”. Acest raspuns trebuie să luați în considerare la  dezvoltarea planului 
comunității.

d) Determinarea (pe baza rezultatelor obținute în etapa anterioară) unei dintre cele patru 
strategii.

Totalitatea interacțiunilor identificate (porțiunea „A“ din matricea SWOT + porțiunea „A“ din 
matricea TOWS etc.) și compararea sumelor obținute prin alegerea strategică a matricei ne permite 
să obținem raportul situației din comunitate (prin specificarea porțiunilor dominante și postulatelor 
cu caracter strategic de dezvoltare). Rezultatele obținute se înscriu în tabelul sumar comparativ, 
modelul căreia este prezentat mai jos.

Matricele de opțiuni 
strategice

Puncte
forte

Puncte
slabe

Oportunităţi

Strategie dinamică
(altfel: agresivă)

(maxi-maxi)

Strategie competitivă 
(mini-maxi)

Utilizarea oportunităților cu 
ajutorul punctelor forte

Depășirea punctelor slabe 
cu scopul de a utiliza 

oportunitățile

Amenințări

Strategie conservatoare 
(maxi-mini)

Strategie defensivă 
(mini-mini)

Utilizarea punctelor forte 
pentru a face față amenințărilor 

sau pentru a le evita

Refuzul unor evenimente, 
supraviețuire

Numărul total de puncte

De apărare

Conservatoare

St
ra

te
gi

i

Concurențială

Dinamică

63

67

70

87
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METODE DE ASIGURARE A PARTI-
CIPĂRII PUBLICULUI LA PROCE-
SUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ6

6.1 Parteneriatul
Sarcinile din cadrul strategiei, planificate pentru implementare trebuie, în primul rând, să rezolve 

problemele-cheie și să satisfacă cele mai importante nevoi ale cetăţenilor. De aceea astăzi este dificil să 
ne imaginăm pregătirea unei strategii fără implicarea largă a populaţiei. Cetaţenii trebuie să participe la 
toate etapele procesului, pornind de la etapa de diagnosticare a situaţiei, parcurgînd întregul proces de 
planificare pînă la etapa de actualizare a strategiei.

O strategie calitativă se bazează pe cunoştinţele reprezentanţilor APL, locuitorilor și, eventual, a 
experților externi implicați. Evident,  că nu la toate etapele de lucru este necesară participarea largă a 
locuitorilor. Uneori este mai eficientă implicarea doar a celor mai activi reprezentanți ai comunității.

Este important de a fi creat un grup de lucru pentru planificarea strategică, care să devină organul 
decizional  în procesul de elaborare a strategiei. Grupul trebuie să includă reprezentanți a tuturor 
grupurilor comunitare interesate, și anume:

 - reprezentanți ai puterii executive a comunității - conducătorul, deputații/consilierii, secretarul 
consiliului local;

 - angajați ai organului executiv, responsabili de anumite domenii de funcționare APL (educație, 
cultură, sport, investiții, gospodăria comunală, companii de asigurare a utilităților (servicii de 
alimentare cu apă/canalizare, managementul deșeurilor, drumuri, asistență socială, evidenţa 
locuitorilor, promovarea comunității etc.) - în funcție de structura organizatorică a comitetului 
executiv;

 - deputații consiliului - președintele consiliului și a comisiilor de specialitate;
 - aleşii locali;
 - managerii întreprinderilor și instituțiilor din comunitate;
 - directorii instituțiilor de învățământ;
 - directorii instituțiilor culturale (case de cultură, cluburi și biblioteci);
 - directorii instituțiilor medicale și de asistență socială;
 - reprezentanți ai poliției, poliției municipale, serviciului de pompieri/ Departamentului  Situații 
Exepţionale;

 - antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor bancare;
 - reprezentanți ai altor întreprinderi și instituții (de exemplu, serviciul de gaze, energie electrică etc.) 
(după caz);

 - reprezentanți ai organizațiilor publice, asociației de locatari, altor grupuri formale și non-formale;
 - reprezentanți ai tinerilor/elevilor;
 - reprezentanți ai structurilor raionale şi comunităților vecine (după caz).

Din punct de vedere practic un grup nu trebuie să numere mai mult de 40 de persoane. Este 
evident, că structura grupului trebuie să fie formată în conformitate cu principiile egalității (inclusiv 
abordarea de gen). Componența grupului de lucru trebuie să fie aprobată oficial de către primarul 
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comunității și este necesar să se elaboreze Regulamentul privind activitatea acestui grup de lucru.
Principala sarcină a grupului de lucru este de a realiza un proces de planificare strategică coerent, 

prin organizarea unui şir de reuniuni de lucru, în care se vor lua decizii cu privire la conținutul și 
esența elementelor strategiei. Aceste reuniuni vor fi precedate de discutarea și aprobarea rezultatelor 
şedinţelor,  care au avut loc între reuniuni. Tot procesul de elaborare a strategiei, de obicei,  durează 
cîteva luni. Un exemplu de Dispoziţie privind crearea și Regulamentul de activitate a unui grup 
de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare, în baza  actelor elaborate în unitatea teritorială 
urbană  Bobrîneț (Ucraina),  este prezentat în Anexa 2.

Formele de participare a publicului în elaborarea strategiei pot fi foarte diverse și depind de 
numeroși factori, cum ar fi perioada de elaborare a strategiei, resursele financiare disponibile, 
prezența organizațiilor societăţii civile în comunitate sau chiar decizia autorităților locale cu privire 
la nivelul și formele de implicare a locuitorilor. Cele mai comune și mai eficiente forme ale acestei 
implicări sunt:

6.2 Participarea publicului la diagnosticarea situației în comunitate
Participarea cetăţenilor la etapa de diagnosticare este necesară și obligatorie pentru a realiza o 

evaluare  calitativă a funcționării diferitelor aspecte ale vieții în comunitate. Posibile modalități de 
participare a publicului pot fi:

• chestionarea (sondajul) locuitorilor comunității;
• interviu cu liderii opiniei publice;
• consultări cu specialiștii responsabili de anumite domenii ale organului executiv și ai unităților 

subordonate;
• ședințe plenare, discuții.

Despre realizarea sondajului şi iinterviului, mai amănunțit, veţi afla ceva mai jos. În ceea ce privește 
consultările cu persoanele responsabile pentru anumite domenii ale vieții comunitare, acestea sunt 
deosebit de utile în cazul, în care sunt necesare informații suplimentare pentru diagnostic, în special, 
în ceea ce privește cauzele anumitor situații sau evenimente.

Şedințele plenare cu locuitorii servesc, în acelaşi timp, pentru a prezenta rezultatele diagnosticului 
și pentru a discuta domeniile de dezvoltare a comunității. Acestea trebuie să fie deschise,  astfel încât 
să poată participa orice cetăţean. 

6.3 Participarea publicului la etapa de planificare 
Formele de participare a cetăţenilor la etapa de formare a strategiei de dezvoltare comunitară, 

adică formularea obiectivelor și activităților de dezvoltare în viitor, pot fi următoarele:
• chestionarea locuitorilor comunității (concomitent cu diagnosticul);
• intervievarea  liderilor opiniei publice (concomitent cu diagnosticul);
• întâlniri de lucru deschise cu populaţia privind subiectele de planificare strategică;
• întâlniri de lucru pentru elaborarea proiectelor cu consilierii, șefii de departamente și instituții, 

reprezentanții organizațiilor publice, antreprenorii, etc .;
• audieri publice privind proiectul de strategie.

Aici merită de menţionat rolul reuniunilor de lucru, care au loc pentru elaborarea detaliată a 
proiectelor strategice concrete. Acestea sunt efectuate după finalizarea diagnosticului și după sesiunile 
plenare, cu privire la aprobarea  viziunii, obiectivelor strategice și operaționale ale strategiei. La aceste 
şedinţe sunt implicaţi, în primul rând, membrii grupului de lucru. În caz de necesitate la reuniunile 
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de lucru sunt invitaţi și specialiști din domenii specifice, în care cunoștințele și experiența lor sunt 
necesare pentru formularea unor sarcini și activități specifice.

6.4 Chestionarea (sondajul)
Chestionarea ca formă de cercetare sociologică este foarte importantă pentru a obține punctele de 

vedere ale rezidenților cu privire la condițiile de viață în comunitate (etapa diagnosticului) și despre 
opiniile pentru a îmbunătăți aceste condiții (etapa de planificare strategică). Există o mulțime de 
metode pentru a efectua sondajul. Alegerea metodei este întotdeauna un compromis între resursele 
financiare disponibile pentru acest lucru, timpul necesar desfăşurării și rolul așteptat al rezultatelor 
studiului în procesului ulterior de dezvoltare a strategiei.

Cele mai frecvente metode de sondaj sunt:
• interviul-sondaj realizat în timpul unei întâlniri personale cu respondentul (cel mai des direct 

la domiciliul ultimului);
• chestionarul completat de respondent:

 - livrat prin poștă/curier/operator;
 - postat în presa locală, buletine de informații oficiale ale comunității;
 - în timpul apelurilor către administrație/organul executiv al comunității;
 - în cadrul unei ședințe plenare privind pregătirea strategiei sau în timpul altor reuniuni;
 - transmis prin elevi către familii, părinți, vecini, cunoscuţi;
 - prin intermediul site-ului oficial al comunității;
 - prin intermediul rețelelor sociale;
 - este plasat în locuri publice (primăria, magazine, instituții educaționale și culturale, etc.).

De multe ori, în cadrul unui sondaj,  problema nu este modul,  în care chestionarul ar trebui să 
ajungă la respondent, ci cum să obțineți chestionarul completat inapoi, de la respondent. În acest 
scop, este posibil de a prepara cutii mici (de exemplu, sub formă de cutii de carton) și plasate în mai 
multe locuri publice,  accesibile cetăţenilor (primăria, poşta, magazinul, etc).

O modalitate eficientă este de a transmite elevilor chestionare ca temă pentru acasă, iar alte 
chestionare, suplimentare, pot fi completate, de exemplu, de rude sau de vecinii elevului.

Forma chestionarului nu trebuie să fie voluminoasă - maximum 2 pagini (de exemplu, 1 foaie de 
hârtie A4 cu imprimare față-verso). Excepția poate fi făcută numai la sondajele realizate personal 
de către un expert - sociolog de specialitate sau cercetarea profesioanală efectuată de experți-
profesionişti.

Un model de chestionar, folosit adesea în sondajele din comunele poloneze, este prezentat în Anexa 
3. El cuprinde șase întrebări, care includ o evaluare a condițiilor de viață ale membrilor comunității, 
elemente ale analizei SWOT (punctele forte și punctele slabe ale comunității) și întrebări privind 
cele mai importante nevoi ale comunității, satelor din cadrul comunei, cu o divizare în obiective 
investiționale  și non-investiționale.

6.5 Interviurile cu liderii opiniei publice
Interviurile au menirea de a obține informații mai precise de la reprezentanții desemnați 

ai comunității locale despre atitudinea lor privind direcțiile și modalităţile de implementare a 
schimbărilor. Interviurile ar trebui să aibă loc cu reprezentanți ai diferitelor sectoare și grupuri sociale, 
precum și a diverselor organizații și instituții din comunitate (membri ai comunității, antreprenori, 
reprezentanți ai organizațiilor societăţii civile, elevi de liceu, etc.). Beneficiul exclusiv al interviului este 
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faptul, că acesta are un caracter specific, individual (de obicei are loc  individual sau în grupuri mici), astfel 
încât interlocutorii să furnizeze o mulțime de răspunsuri şi opinii, care nu pot fi obținute din chestionare 
sau în cadrul ședințelor plenare. Prin urmare, cel mai bine este ca astfel de interviuri să fie efectuate de 
persoane antrenate din afara comunității, adesea de către experți externi. Bineînțeles, respondenți a unor 
astfel de interviuri, deseori, sunt chiar membrii grupului de lucru pentru elaborarea  planului strategic. De 
obicei, se organizează  20-30 de interviuri.

Lista propusă de subiecte discutate în cadrul interviului cuprinde:
1. O scurtă evaluare generală a condițiilor de trai în comunitate din punctul de vedere al 

respondentului – ce îi place, ce nu îi place;
2. Viziunea vizată a comunității - modul în care comunitatea ar trebui să arate peste 10-20 de ani;
3. Cele mai importante sarcini pentru realizare în comunitate în vederea atingerii stării stabilite în 

viziune;
4. Oferă propuneri pentru schimbări organizaționale și optimizarea activității APL în ansamblu și 

în mod direct la unitățile, unde lucrează respondentul (întrebarea se adreseaza doar persoanelor 
angajate în comunitate). 

6.6 Discutarea publică a proiectului de strategie. Aprobarea strategiei.
Discutarea  publică a proiectului de strategie este o etapă importantă în procesul participativ al 

planificării strategice, care poate fi considerată drept o adoptare publică a acestui proces.
Este important ca această discuție să corespundă cîtorva criterii:

 - posibilitatea tuturor membrilor comunității de a participa la această discuție;
 - posibilitatea tuturor membrilor comunității de a se familiariza cu proiectul de strategie;
 - posibilitatea tuturor membrilor comunității  de a-și prezenta propunerile la proiectul de 
strategie.

Procesul de discutare a proiectului de strategie trebuie să fie în concordanță cu procedurile interne 
existente în cadrul comunității pentru desfășurarea audierilor publice, care urmează să fie aprobate prin 
decizia consiliului sau prin dispoziţia primarului. În absența unor astfel de documente, este necesar să se 
ia o decizie separată, care să stabilească procedura de dezbateri publice a proiectului de strategie.

Pentru dezbateri publice este, de obicei, propus nu întregul document de strategie (din cauza volumului 
mare), ci doar părțile lui principale - viziunea, obiectivele strategice și operaționale, o listă de activități sau 
proiecte strategice. Anume  aceste secțiuni conțin cele mai importante, concrete și practice informații cu 
privire la direcțiile planificate de dezvoltare comunitară şi prezintă un interes sporit pentru toţi cetățenii.

Formele de dezbateri pot fi foarte variate și sunt definite atât de specificul comunității, cât și de 
oportunitățile de implementare eficientă a acestui proces. 

1. Anunțarea desfășurării audierilor publice.
Scopul acestei etape este de a anunţa locuitorii despre organizarea procesului de dezbateri publice, şi 

totodată, a-i invita să participe la acţiune.
Formele acestui anunț pot fi:

 - anunțuri în presa locală;
 - anunțuri pe site-ul oficial al comunității;
 - anunțuri pe paginile comunității din rețelele sociale;
 - anunțuri în sediul APL, departamentele şi întreprinderile municipale, etc;
 - anunțuri plasate în locurile publice (instituții culturale, de educație, îngrijire medicală, stații de 

transport public etc.).
Este necesar ca anunțul să conţină informații clare despre perioada de discuție, unde se poate  
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familiariza cu proiectul strategiei, locul și ora întâlnirilor, cui şi în ce formă pot fi prezentate 
propunerile de modificare a strategiei.

2. Asigurarea familiarizării cu proiectul de strategie.
Locuitorii comunității trebuie să aibă posibilitatea de a se familiariza cu strategia elaborată într-o 

modalitate comodă. Cert este faptul,  că proiectul nu poate fi imprimat pe hîrtie pentru fiecare 
locuitor, prin urmare, este necesar să se stabilească suficiente locuri și forme de familiarizare. Astfel 
de forme pot fi:

 - plasarea proiectului strategiei pe site-ul oficial și pe paginile comunității, în rețelele sociale 
(dacă este necesar);

 - disponibilitatea proiectului de strategie imprimat la careva din persoanele responsabile  
pentru a discuta strategia (personalul APL, conducători ai unităţilor subordonate).

Este de dorit ca persoanele responsabile, care realizează familiarizarea cu proiectul de strategie, 
să aparțină grupului de lucru pentru planificarea strategică, şi, astfel, ar putea oferi şi consultanță 
calitativă cu privire la conținutul proiectului de strategie.

3. Asigurarea posibilității de a întroduce propuneri și schimbări.
Este important ca dezbaterile publice să identifice în mod clar toate propunerile și schimbările 

posibile, care vor veni din partea locuitorilor. Tot odată, astfel de propuneri trebuie să fie clare şi 
realiste pentru a fi luate în considerare ulterior. Prin urmare, se recomandă elaborarea și aprobarea 
unui formular pentru a colecta astfel de propuneri, care să conţină, de exemplu, următoarele 
informații:

 - cine face propunerea (numele, prenumele, patronimul, datele de contact ale persoanei, 
adresa de reședință, etc.)

 - conținutul propunerii: la ce secțiune se fac modificările, conținutul modificărilor, 
justificarea. 

 
4. Desfășurarea calitativă a întâlnirilor cu locuitorii.

Se recomandă, ca întâlnirile cu locuitorii să fie organizate astfel încât să atragă cât mai mulți 
participanți. Iată de ce, aceste întâlniri trebuie să aibă loc nu numai în clădirea APL, ci și în toate 
instituţiile din comunitate. Este posibilă organizarea unei serii de întâlniri în instituții și organizații 
comunitare, care să asigure implicarea angajaților acestor instituții.

În cadrul întâlnirilor se prezintă proiectul de strategie și etapele de elaborare a acestuia. Este 
important ca prezentarea să fie realizată  de un membru al grupului de lucru pentru planificarea 
strategică, care va putea să explice detaliat şi competent secțiunile și activitățile planificate ale 
proiectului de strategie. După aceea, se discută despre proiect, se înregistrează sugestiile, comentariile, 
se fac modificările parvenite. La finalul întâlnirii se desfășoară votul pe baza proiectului de strategie 
și a propunerilor făcute. Toate şedinţele vor fi protocolate.

Uneori după o serie de întâlniri, se organizează o reuniune finală pentru întreaga comunitate, care 
discută rezultatele și propunerile exprimate în timpul discuțiilor.

5. Adunarea și analiza rezultatelor discuţiilor publice.
Toate propunerile, care au fost făcute în timpul dezbaterilor publice trebuie adunate și analizate. Acest lucru se 

face, de obicei, la întâlnirea finală a grupului de lucru pentru planificarea strategică, care are loc după încheierea 
perioadei de dezbateri publice.

La această întâlnire se efectuează o analiză a tuturor propunerilor și sistematizarea lor pe categorii. De exemplu:
 - Propuneri,  care nu pot fi luate în considerare (de exemplu, ele depășesc competența comunității);
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 - Propuneri, care sunt eficiente, dar sunt deja incluse în strategie sub forma unor programe sau 
măsuri integrate (de exemplu, a fost făcută o propunere de iluminare la casa nr. 1 din strada 
Soborului și această propunere a fost deja inclusă ca obiectiv operațional nr. 2.3 ”Finalizarea 
iluminatului stradal al comunității”);

 - Propuneri, care nu pot fi luate în considerare pentru includerea în strategie. Aceste propuneri 
trebuie să devină noi obiective sau măsuri ale proiectului de strategie.

La ședința finală a grupului de lucru toate aceste propuneri sunt discutate și grupul decide ce să ia 
în considerare pentru modificări în strategie, și ce - nu.

Ulterior grupul de lucru adoptă proiectul general de strategie și îl transmite consiliului pentru 
aprobarea finală la sesiune.

După aprobarea deciziei consiliului comunitar, strategia de dezvoltare este considerată adoptată 
și începe implementarea ei.
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În secțiunea 1 a acestei ediții s-a menționat că elaborarea  diagnosticului situației existente în 
comunitate, iar în continuare și a strategiei de dezvoltare a comunităţii, sunt două etape ale procesului 
de planificare strategică. După punerea în aplicare a acestor două etape începe cea mai dificilă fază 
de implementare -  punerea în aplicare a strategiei, odată cu care începe procesul de monitorizare a 
strategiei. Următoarii paşi  sunt întroducerea schimbărilor, care constau în posibile modificări și, ca 
urmare, actualizarea strategiei în ansamblu. Aceste elemente trebuie să creeze împreună un sistem 
organizat, care urmează să fie aprobat prin decizia consiliului local sau prin dispoziția primarului.

În această secțiune toate elementele de planificare strategică, menţionate mai sus, vor fi descrise 
pe rînd.

7.1  Organizarea implementării strategiei
Strategia aprobată trebuie să fie un document ”viu”, un plan de bază al activității comunității, 

care definește domeniile-cheie de dezvoltare a acesteia și modalitățile de realizare a obiectivelor. Pentru ca 
strategia comunitară adoptată de consiliu să fie pusă în aplicare, este nevoie de un organ de lucru responsabil 
pentru procesul de implementare a strategiei. Adesea acest organ este un organ executiv,  care realizează 
aceste sarcini prin intermediul grupului de implementare a strategiei, creat prin decizia corespunzătoare.

Grupul de implementare a strategiei poate fi înființat pe baza grupului de lucru, ce a elaborat strategia. 
Practica arată că trebuie analizată componenţa acestui grup, astfel încît el să fie redus la  15-20 de persoane, 
care vor putea să participe activ la noua sarcină.

Grupul de implementare a strategiei va gestiona un proces coerent de implementare a strategiei, și anume 
implementarea, monitorizarea și pregătirea modificărilor necesare la documentul de strategie. Membrii 
grupului trebuie să reprezinte diferite domenii de implicare profesională și civică, precum și să aibă abilităţile  
și experiența corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă și integrată a procesului strategic, în 
special punerea în aplicare a proiectelor strategice. Grupul trebuie să fie gestionat de către coordonatorul 
grupului, care va distribui sarcinile între toţi membrii în conformitate cu sarcinile din hărțile proiectelor 
strategice.

7.2  Monitorizarea implementării strategiei
Monitorizarea este un proces de colectare și analiză periodică a informaţiilor legate de implementarea 

strategiei. Ea trebuie să răspundă la întrebarea "ceea ce a fost planificat, a fost îndeplinit?". Monitorizarea 
se efectuează, în primul rând, prin realizarea unor sarcini de proiect.  Pentru fiecare sarcină sunt definiţi 
"indicatorii produsului", deci, în primul rând, obiectul de monitorizare este tocmai realizarea acestor 
indicatori.

Monitorizarea este un fel de semnalizare, ce se declanşează atunci,  când punerea în aplicare a strategiei 
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nu se întâmplă conform planului.
Datorită monitorizării sunt posibile:

• luarea deciziilor administrative;
• ajustarea planului;
• minimizarea rezultatelor și impactului situațiilor neprevăzute. 

Regulamentul cu privire la grupul de implementare a strategiei ar trebui să definească condițiile 
și formele ei de muncă. În primul rând, este necesară stabilirea procedurilor de monitorizare. 
De exemplu, se poate observa faptul, că un grup de două ori pe an, pregătește raportul privind 
punerea în aplicare a strategiei (de exemplu, până la sfârșitul lunii septembrie – rezultatele privind  
monitorizarea primului semestru al anului și până la sfârșitul lunii martie -  monitorizarea anului 
precedent, în ansamblu). Un astfel de raport poate include informații privind sarcinile îndeplinite, 
sarcini în etapa de punere în aplicare și sarcini a căror punere în aplicare nu a început din cauza 
posibilelor întârzieri. Aceste date pot fi furnizate într-un formular special, împreună cu unitățile, 
care sunt enumerate în harta strategică de proiect, ca fiind responsabile de executarea proiectelor 
specifice. În cazul identificării unor probleme semnificative în îndeplinirea oricăror sarcini (ceea ce 
poate conduce la eșecul total sau parțial al acestei sarcini sau la întârzierea acesteia), coordonatorul 
grupului va raporta un astfel de fapt primarului pentru a fi discutată această situație și pentru a lua 
decizii administrative adecvate. Drept consecință  a informațiilor incluse în raport poate fi propunerea 
de a modifica strategia, de exemplu, modificarea perioadei de realizare a  sarcinilor, excluderea sau 
adăugarea sarcinilor specifice. În viitor acest raport trebuie prezentat de către coordonatorul de grup 
sau de primar  la şedinţa consiliului local.

7.3  Evaluarea rezultatelor implementării strategiei 
Evaluarea este o analiză a implementării strategiei în ceea ce privește atingerea rezultatelor 

planificate. Evaluarea trebuie să răspundă la întrebarea ”Ceea ce am făcut, a fost făcut calitativ?”. 
Evaluarea trebuie să se realizeze pe tot parcursul și la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a 
strategiei.

Drept consecințe ale unei evaluări negative în timpul implementării strategiei pot fi:
 - finalizarea anumitei sarcini mai devreme decât era planificată;
 - schimbarea sarcinii;
 - schimbarea modalităților de realizare a sarcini date.

La rândul său, evaluarea finală nu afectează strategia în timpul implementării, dar poate deveni 
bază pentru formarea de noi proiecte în strategia ulterioară. Ea este, în primul rând, o metodă de a 
acumula experiență și generalizarea  concluziilor pentru viitor.

Rezultatele planificate sunt înregistrate pentru fiecare sarcină concretă din  cadrul proiectelor. 
Acestea sunt necesare pentru a evalua la timp implementarea strategiei. La rândul său, pentru 
evaluarea finală trebuie adoptat un set separat de indicatori comuni, care să demonstreze într-o 
manieră cuprinzătoare schimbările, ce au avut loc, ca urmare a implementării strategiei. Astfel de 
indicatori pot fi:

1) numărul de locuitori ai comunității;
2) partea de locuitorii de vârstă activă în structura generală a populaţiei;
3) nivelul venitului propriu al comunității calculate pe 1 locuitor;
4) partea cheltuielilor investiționale  în totalul cheltuielilor comunității;
5) lungimea drumurilor construite cu acoperire dură, piste de biciclete, trotuare, etc.;
6) numărul de locuitori, care beneficiază de asistență socială;
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7) numărul de încălcări de lege și infracțiuni;
8) suprafaţa comunității, inclusă în planurile de amenajare spațială;
9) numărul de entități economice înregistrate;
10)  numărul persoanelor neangajate în cîmpul muncii;
11)  procentul și numărul de copii din învățământul preșcolar;
12) numărul de turiști, care au vizitat comunitatea, etc.
În evaluarea rezultatelor implementării strategiei în următorii câțiva ani este necesar să se ia în consi-

derare următoarele:
 - indicatorii 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 și 12 trebuie să fie în ascendenţă.
 - indicatorii 6, 7 și 10 trebuie să fie în descendenţă.

Grupul de implementare a strategiei poate fi, de asemenea, responsabil de evaluarea rezultatelor 
strategiei, care va pregăti și transmite raportul de evaluare (împreună cu raportul de monitorizare) 
primarului și apoi, consiliului local.

Deoarece punerea în aplicare a strategiei ar trebui să conducă la o îmbunătățire a nivelului de 
satisfacere a nevoile locuitorilor comunității, cel mai bun mod de evaluare a rezultatelor și a efectului 
de implementare a strategiei este de a afla opinia locuitorilor comunității. Acest lucru se poate face, de 
exemplu, prin efectuarea periodică de chestionare sau sondaje ale locuitorilor, comparând rezultatele 
obţinute.

7.4  Ajustarea strategiei și actualizarea acesteia
Strategia trebuie să aibă un caracter permanent. Conținutul strategiei nu trebuie să fie aprobat 

o dată pentru totdeauna. După un anumit timp, aceasta trebuie revizuită și poate fi ajustată sau 
modificată în dependenţă de schimbările în mediul intern sau extern. Tot odată trebuie întroduse noi 
proiecte în cadrul strategiei, сauzate de apariția noilor oportunități (de exemplu, resurse financiare 
suplimentare) sau de noi nevoi din comunitate.

Motive pentru actualizarea strategiei pot fi:
1.  Timpul - strategia trebuie, după un anumit timp, să fie supusă  actualizării în conformitate 

cu procedura aprobată;
2. Schimbări semnificative interne și, în special, externe, care trebuie luate în considerare în 

strategie;
3. Începutul cadenței următoare a organului de autoguvernare - noul guvern dorește adesea să-și 

facă o strategie cu viziune proprie  de dezvoltare comunitară.
În secțiunea strategiei pentru implementarea și actualizarea acesteia trebuie descrise procedurile 

de modificare a documentului - cine, când și cum le vor realiza. 
Cel mai des,  actualizarea strategiei are loc la fiecare 2 sau 4 ani.
Rolul  de a coordona procesul de actualizare a strategiei, cel mai des, îl execută grupul de 

implementare a strategiei. El colectează propuneri de schimbare din partea conducătorilor de 
subdiviziuni sau instituții din comunitate, a deputaților/consilierilor și a comisiilor de deputaţi/
consilieri, discută aceste propuneri la ședința  grupului și înaintează anumite propuneri primarului. 
O sursă valoroasă de informații pot deveni sondajele sau chestionările cetăţenilor.  

7.5  Informarea publicului 
Strategia elaborată și aprobată de consiliul local trebuie pusă în aplicare prin executarea eficientă 

a sarcinilor și proiectelor incluse în ea. Acestea sunt menite să ofere locuitorilor din comunitate cele 
mai bune condiții de viață, muncă și odihnă. Punerea în aplicare a strategiei ar trebui să servească 
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locuitorilor, care trebuie să fie informați cu privire la mersul realizării acestei strategii. 
Prin urmare, acest document ar trebui să fie nu numai un plan de acţine pentru  autoguvernare, 

dar și un act de informare a locuitorilor. Locuitorii trebuie să cunoască care anume măsuri din 
strategie vor fi realizate de APL și subdiviziunile subordonate ei pe parcursul următorilor ani.

Strategia trebuie să stabilească şi modalitățile de informare a locuitorilor despre starea ei. Acestea 
s-ar putea realiza prin:

• publicarea versiunii complete a strategiei pe site-ul oficial al comunității;
• publicarea celor mai importante teze ale strategiei pe prima pagină  al site-ului comunității;
• publicarea informațiilor în mijloacele mas media locale (de exemplu, interviuri cu primarul 

într-un ziar sau radio, extrase de strategie etc.);
• publicații în rețelele sociale - pe paginile comunității sau în grupurile relevante.

De asemenea, este important să informăm publicul în mod periodic cu privire la mersul 
implementării strategiei, în special, prin publicarea sintezei rapoartelor anuale.
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EXPERIENȚA DE PLANIFICARE STRA-
TEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA CO-
MUNITĂȚILOR ÎN ȚĂRILE GRUPULUI 
VIȘEGRAD

8
8.1 Experienţa de planificare strategică în Republica Populară 
Polonă

Informații despre țară:
Republica Populară Polonă  este  republică unitară parlamentară şi include  în componența sa 16 

voievodate.
Polonia este o ţară industrial-agrară. Baza economiei poloneze o crează  industria (constructoare 

de mașini, metalurgică, minieră și chimică). Un rol important îl are agricultura - țara este producător 
important de cartofi, grâu, mere și hamei.

Populația constituie circa 38 milioane de oameni.
Suprafata ţării constituie 312 679 km2.
Polonia este cel de-al nouălea stat din Europa după suprafață și al optulea - după numărul  populației. 

Aproximativ 61% din populație locuieşte în orașe, cele mai mari fiind Varșovia, Cracovia, Lodz, Wroclaw 
și Poznan.

Polonia este membră a organizațiilor internaționale: ONU, FMI, Uniunii Europene, NATO, OSCE, 
Consiliului Europei și altele.

Aspecte ale dezvoltării regionale: 
În urma reformei sistemului administrației publice locale, efectuat în anii 1990-1999, Polonia are 

trei niveluri administrative, autonome unul de altul, avînd active și resurse financiare proprii.
Specificul de dezvoltare locală și regională a Poloniei, în mare măsură, este determinat  de 

repatizarea  funcțiilor și competențelor între diferite niveluri ale administrației publice locale, 
care posedă importante atribuții în stabilirea priorităților de dezvoltare a teritoriilor subordonate. 
Sistemul modern  al autoadministrării locale din Polonia se caracterizează printr-un nivel înalt de 
descentralizare, lipsa subordonării ierarhice și repartizarea clară a funcțiilor, atribuțiilor și finanțelor 
între diferite niveluri ale organelor APL.

Nivelul regional este reprezentat de 16 voievodate, pe teritoriul cărora locuiesc de la 1 pînă la 5 
mln de locuitori (rata medie de 2,4 milioane locuitori). În sfera de responsabilitate a voievodatului se 
includ elaborarea și punerea în aplicare a politicii de dezvoltare regională, al cărui obiectiv principal 
este utilizarea optimă a capitalului uman și a resurselor materiale pentru asigurarea dezvoltării 
regiunii pe termen lung.

Reforma a schimbat poziția administrațiilor publice teritoriale. Voievodul, președintele organului 
administrativ regional, deţine mandatul de reprezentant al guvernului în regiune, de aceea, în sfera de 
aplicare a mandatului său au fost incluse supravegherea activității comunităţilor (gmina), județelor 
(poviat)  și voievodatului. Voievodul nu este responsabil pentru planificarea dezvoltării regionale, 
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dar realizează controlul  legislativ și financiar asupra utilizării fondurilor publice în proiectele și 
programele de asistență pentru dezvoltare regională, implementate de autoritățile administrației 
publice locale.

Noua structura administrativă și de gestionare a organelor administrației publice regionale a creat 
oportunități de formare și implementare a politicii regionale actuale.

Una din funcţiile  importante ale voievodatului se referă la faptul, că acesta acționează drept 
operator principal în distribuirea mijloacelor primite în cadrul proiectelor, programelor și granturilor 
Uniunii Europene, inclusiv planificarea și alocarea fondurilor structurale.

Poviat (judeţ) este al doilea nivel al administrației publice locale. În sfera lui de responsabilitate 
se includ furnizarea de servicii locale și, uneori, la scară subregională, care, în conformitate cu 
principiile subsidităţii și proporționalității nu pot fi transferate la nivel de comunitate (gmina). În 
Polonia există 308 gmine rurale, și 65 urbane (orașe mari), care deţin atribuţii de poviat  (judeţ) 
(îndeplinesc funcții judeţene, au infrastructură și atribuţii  bugetare de nivel judeţean).

Nivelul de bază al autonomiei locale îl constituie gmina (comunitatea). În conformitate cu 
Legea cu privire la autonomia locală, care a fost adoptată în 1990, "gmina - este unitatea de bază 
a administrației publice locale a Republicii Polone". Funcțiile gminei din Polonia sunt similare 
funcţiilor unităţii teritoriale din Ucraina şi satelor/comunelor din Republica Moldova.

Gminele  sunt rurale, urban-rurale și urbane. Astăzi, în Polonia există 2479 gmine, dintre care 
306 - urbane, 602 - urban-rurale și 1571 - rurale.

În sarcina gminei se include gestionarea tuturor treburilor publice din comunitate.

Informații privind strategia națională:
Prima variantă a Strategiei Naționale de dezvoltare regională a cuprins perioada anilor 2001-2006. 

Guvernul de atunci al Poloniei a elaborat o strategie cu scopul de a armoniza politica de stat a Poloniei 
cu cerințele UE. Documentul final a fost adoptat în decembrie 2006.  Justificarea suplimentară pentru 
acest document a fost formulată  în Actul cu privire la Principiile de susținere a dezvoltării regionale.

Anume în această perioadă, în conformitate cu legislația în vigoare, noile autorități regionale au 
fost obligate să dezvolte propriile lor strategii de dezvoltare a regiunii. Munca în această direcție a 
fost efectuată complet independent, fără de cooperare între regiuni și instrucţiuni clare din partea 
autorităților publice centrale. Regiunile nu aveau experiență în pregătirea planurilor de acest tip, dar 
nici careva instrucțiuni nu existau. Ca urmare, 16 strategii regionale de dezvoltare s-au dovedit a fi 
foarte diferite. În special acest lucru a devenit vizibil în perioada de desfășurare a negocierilor cu 
puterea centrală pentru operarea programelor voievodale.

Un pas important a guvernului în următoarea etapă a constituit-o elaborarea planului Național 
de dezvoltare pe anii 2000-2002. În baza acestui document au fost adoptate strategiile sectoriale, iar 
mai târziu şi direcțiile, ce au fost incluse în Strategia Națională, în special, direcţiile, orientate spre 
consolidarea social-economică coerentă în cadrul pregătirii Poloniei pentru aderarea la UE, prin 
planificarea strategică a fondurilor UE alocate pentru pregătirea la aderare. Cu toate acestea, pentru 
a sprijini dezvoltarea regională, au fost folosite nu numai resursele UE. Activitatea în această direcție, 
de asemenea, a fost sustinuta şi prin alocarea mijloacelor bugetare.

Cadru legal pentru planificare strategică în Polonia este Actul cu privire la politica de dezvoltare.
Conform acestui act, există trei tipuri de strategii de dezvoltare:
1. strategia pe termen lung (până la 15 ani);
2. strategia pe termen mediu (4-10 ani);
3. alte strategii.
Implementarea acestor strategii a fost finanțată prin programele operaționale, co-finanţate de UE 

și programele de dezvoltare, susţinute doar din bugetul național.
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Comitetul de coordonare a politicilor de dezvoltare a pregătit cercetarea strategiilor guvernamentale. 
Ca rezultat al activității Comitetului a fost elaborat raportul "Planul de coordonare a strategiilor de 
dezvoltare", care a fost adoptat de Guvern în luna noiembrie 2009. (Poland, 2030, Report). 

Acest raport a devenit baza reducerii numărului de documente strategice, care anterior au fost 
de 42 la număr. În conformitate cu aceste documente, toate  strategiile ar trebui să fie structurate în 
jurul a 9 strategii integrate, care sunt elaborate în baza analizei și recomandărilor Raportului "Polonia 
2030":

– Inovare și strategie economică eficientă;
- Dezvoltarea capitalului uman;
- Strategia de dezvoltare a transporturilor;
- Securitatea energetică și mediul;
- Un stat eficient;
- Strategia de dezvoltare a capitalului social;
- Strategia de țară privind dezvoltarea regională;
- Strategia națională de securitate.
Astăzi, sistemul polonez de management strategic are trei niveluri:
1. Pe termen lung Strategia de dezvoltare a Poloniei - Polonia 2030 (elaborată de consilierii 

strategici a prim-ministrului)
2. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a Poloniei până în 2020, scopul căreia este de a facilita 

gândirea pe termen lung  și pregătirea către dezbaterile interne din UE privind bugetul pe anii 2014 
- 2020. Ea este în concordanţă cu programul Național de reforme UE 2020. Pentru elaborarea acestei 
strategii este responsabil Ministerului dezvoltării regionale.

3. Nouă strategii integrate, pentru care este responsabil Comitetul de Coordonare. 

Programe regionale disponibile:
Principalele programe regionale și fundații, care sprijină planificarea strategică și dezvoltarea 

administrației publice locale sunt:
1. INTERREG - se referă la controlul de frontieră, cooperarea transnațională şi internațională.
2. EQUAL - se referă la cooperarea internațională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare pe piața muncii.
3. LEADER - se referă la dezvoltarea rurală.
4. URBAN - se referă la dezvoltarea economică și socială a renașterii orașelor și zonelor urbane, 

precum și a activității inovative, care sprijină dezvoltarea prin punerea în aplicare a proiectelor-pilot 
și schimbul de experiență între regiuni. 

Cele mai bune practici de planificare strategică pentru dezvoltare comunitară:
Una dintre cele mai elocvente practici de succes la elaborarea strategiei de dezvoltare în Polonia 

este orașul Poznan.
Procesul de formare și implementare a strategiei de dezvoltare a orașului Poznań se realizează 

cu elaborarea prealabilă a planului metodologic, ținând cont de atragerea publicului la procesul de 
elaborare și implementare a Strategiei.

În plan metodologic unul dintre cele mai importante aspecte de elaborare și implementare a 
Strategiei de dezvoltare a orașului sunt consultările publice. Adică, lucrîndu-se asupra Strategiei, 
maximal sunt luate în considerare opiniile și dorințele locuitorilor. Strategia Poznan este efortul 
comun al experților,  consultărilor și dezbaterilor cu membrii comunităţii. Pentru aceasta se 
organizează seminare speciale, servicii de internet-forumuri, întâlniri cu reprezentanți ai diferitor 
grupuri sociale, sondaje de opinie publică.
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Tocmai de aceea, "Strategia de dezvoltare a orașului Poznań" reprezintă o listă consolidată, 
structurată de abordări pentru dezvoltarea durabilă a orașului prin atingerea  următoarelor obiective 
strategice:

1. Dezvoltarea inovatoare a economiei și ridicarea atractivității investiționale a orașului: 
1. Îmbunătățirea condiţiilor de infrastructură și a aspectelor administrativ-legale pentru 
întreprinderile inovatoare.
2. Creșterea competitivității întreprinderilor inovative prin colaborarea cu universități și 
instituții de cercetare. 

2. Creșterea importanței orașului drept centru de învăţământ, cultură, turism și sport:
1. Consolidarea poziției or. Poznan ca centru științific european și academic prin 
internaționalizarea educației.
2. Extinderea ofertelor de agrement și sport pentru locuitorii și oaspeții orașului.
3. Obținerea recunoașterii ca centru internațional de cultură și turism. 

3. Îmbunătățirea calității vieții, precum și a spațiului urban și arhitectura orașului 
1. Gestionarea rațională a resurselor naturale și a deșeurilor.
2. Îmbunătățirea atractivității spaţiilor publice.
3. Revitalizarea zonelor degradate.
4. Creșterea conștiinței cetăţenilor în domeniul sănătății publice.
5. Dezvoltarea capitalului social și dezvoltarea societății civile.

4. Crearea metropolei Poznan. 
1. Promovarea or. Poznan printre metropolele europene.
2. Consolidarea integrității metropolei prin integrarea spațial-funcțională  a orașului cu 
comunităţile sub-urbane. 

8.2 Experienţa de planificare strategică în Republica Cehă

Informații despre țară:
Republica Cehă este o republică parlamentară. Ea este divizaţă în  14 regiuni (kraje) și orașul Praga 

ca o zonă metropolitană. Regiunile, la rândul lor, sunt divizate în 77 de districte (okres), în care sunt 
incluse 6242 localități.

Cehia este o ţară industrial-agrară, care dispune de o bază  energetică și resurse minerale  limitate. 
Ramurile principale ale  industriei sunt: combustibil și energie, metalurgia feroasă, construcția de 
mașini, chimică, ușoară și alimentară.

Populația constituie aproximativ 10 de milioane de oameni, dintre care circa 95%  o constituie 
etnicii cehi. De asemenea, în Republica Cehă locuiesc slovaci, ucraineni, germani, ruși, polonezi.

Suprafata ţării este de 78864 km2.

Aspecte ale dezvoltării regionale și informații cu privire la strategia națională:  
Una din trăsăturile extinse ale implementării politicilor de dezvoltare regională a Republicii Cehe 

este atragerea la scară largă a publicului. Cehia a atins  schimbări pozitive în dezvoltarea regională 
datorită unor  metodologii de succes în elaborare și implementarea strategiilor locale de dezvoltare, 
ce încurajează  implementarea sistemică a managementului strategic în activitatea autorităților 
locale, amplificarea autoguvernării, sinergiei comunitare  și consolidarea societății civile.

Cele mai frecvente tehnici se referă la participarea publicului în procesul de elaborare a strategiei 
de dezvoltare a unitatilor teritoriale. Acesta este un proces prin care cetățeni contribuie la soluţionarea 
problemelor,  care îi preocupă. Metodologia de participare a publicului constă în faptul că membrii 
comunității, care vor fi direct interesați de politică și de activitatea guvernului, pot contribui direct cu 
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experiența și cunoștințele sale, care, în final,  duce la obtinerea unor rezultate mai stabile și durabile.

Această metodă de a atrage publicul este oarecum diferită de metodele tradiţionale, întrucît ea 
este orientată spre lucrul cu societatea, nu numai la etapa inițială de elaborare a strategiei, dar și în 
procesul de realizare a acesteia și atragerea publicului la implementarea politicii de stat în general. 
Este cunoscut faptul, că legitimitatea activității statului, adoptarea de noi legi şi acte normative este 
amplificată în cazul, cînd la acest proces participă şi societatea.

Un avantaj semnificativ al modelului ceh de dezvoltare este faptul că în această țară s-a reușit 
evitarea  "producției de documente cu privire la regiuni", care, evident, o diferențiază de multe state 
post-socialiste. Cele mai importante acte normativ-regulatorii, îndreptate spre  dezvoltarea regională 
de perspectivă în Republica Cehă sunt:

1. Politica de dezvoltare pe termen lung,;
2. Strategia de dezvoltare regională;
3. Programul național de dezvoltare regională (pe termen mediu).
Aceste documente sunt armonizate cu actele similare ale UE și prevăd, pe lîngă strategiile locale, 

programe de dezvoltare a unor teritorii aparte.
Unul dintre documentele fundamentale a devenit Programul de implementare a Planului Național 

de Dezvoltare, care în mod clar a stabilit prioritățile, obiectivele, direcțiile și nivelurile de dezvoltare 
regională, precum și mecanismele de sprijin unităților administrativ-teritoriale locale. 

Programe regionale disponibile:
Destul de multe contradicții apar în Republica Cehă cu privire la schema de ajutorare a teritoriilor 

depresive, cât și a celor active. În prezent instrumente directe de sprijin pentru regiunile din Republica 
Cehă sunt identificate doar trei:

1. Subvenționarea (inclusiv subvenționarea  forței de muncă);
2. Împrumuturi cu % mic sau împrumuturi destinate dezvoltării prioritare a teritoriului sau 

teritoriilor cu statut preferenţial;
3. Retur de ajutor financiar.
Un asemenea set de instrumente este oarecum diferit de ceea ce există în alte țări ale UE, și, în 

primul rînd, prin concretizarea, care permite de a evita dispersarea bugetul de stat, incapacitatea de a 
forma scheme de "consum" din partea regiunilor depresive, precum și pentru a maximiza susținerea 
teritoriilor, care se dezvoltă în mod activ.

De asemenea, Republica Cehă mizează pe un sprijin substanțial pentru multe proiecte prin 
sistemul fondurilor structurale ale UE.

Cel mai esenţial sprijin regiunile cehe au primit și primesc din fondurile structurale (Fondul 
Social European, Fondul European de management și Oferire de garanții pentru producția agricolă, 
Fondul European regional de producție, Mecanismul financiar de dezvoltare a pisciculturii și altele).

Cele mai bune practici locale de planificare strategică pentru dezvoltarea comunității:
Un exemplu elocvent de atragere a publicului la procesul de formare a strategiei de dezvoltare a 

societății este orașul Dobrany. La elaborarea versiunii actualizate a planului Strategic de dezvoltare a 
orașului în anul 2014 au fost utilizate următoarele forme de participare a publicului: sondaj de opinie 
(prin chestionare imprimate, interviuri telefonice, chestionar online), forumuri de discuții, ședințele 
grupului de lucru, întruniri publice, dezbateri publice.

Primul document cu privire la dezvoltarea orașului Dobrany a fost elaborat în anul 2006 cu 
participarea experţilor pentru dezvoltare strategică, cât și a cetățenilor. În 2014, administrația 
orașului a decis să actualizeze acest document și la un  nivel mai înalt să atragă la participare cetățenii 



Experienţa de planificare strategică pentru dezvoltarea comunităţilor în ţările grupului Vișegrad 57

și alte grupuri locale interesate.  Orașul este situat în apropierea orașului Plzeň și în ultimii opt ani 
s-a dezvoltat dinamic.

Asociația obştească Agora CE, în 2006, deja a colaborat cu administrația orașului în procesul de 
elaborare a planului strategic Dobrany. În același timp, procesul a fost inițiat de un grup de tineri din 
adunarea oraşenească, care au început o discuție amplă despre viitorul orașului. La sfârșitul anului 
2013, consiliul orășenesc, inspirat de succesul din 2006, din nou a decis să actualizeze documentul cu 
privire la dezvoltarea orașului Dobrany în colaborare cu cetățenii. Întrucît  formarea documentului 
strategic este o activitate strict specializată, pe lîngă Agora, care a fost responsabilă pentru implicarea 
cetățenilor, la participare a fost antrenată şi Agenția de dezvoltare regională din regiunea Plzen. 
Aceştea  au fost responsabili pentru pregătirea  documentului din exterior. Ambele structuri au 
colaborat strîns pentru a armoniza elementele procesului de participare a publicului și de elaborare 
a documentului de către experți. 

În ianuarie 2014, a fost creat Comitetul de organizare a procesului de elaborare a planului 
strategic. Din componența Comitetului fac parte reprezentanți ai administrației locale, alte instituții 
și organizații publice a orașului Dobrany.

La început, Comitetul a elaborat procedura de participare a cetățenilor, și apoi a început să lucreze 
la efectuarea sondajului de opinie. În chestionar au fost incluse atît aspecte cu privire la problemele 
actuale, cât și probleme de dezvoltare în perspectivă. Au fost utilizate mai multe forme de desfășurare 
a studiului: formularul a fost difuzat în toate gospodăriile din oraş, pe site-ul administrației locale a 
fost publicată versiunea online; chestionarul a fost oferit chiar şi elevilor din cl.  8 și 9. În total au fost 
colectate circa 200 de chestionare tipărite, 261 - online, și 84 de la absolvenții şcolilor.

În afară de localnici, la sondaj au participat diverse grupuri țintă, inclusiv antreprenori și 
proprietari de întreprinderi, organizații locale şi asociaţii obștești, precum și tineri. În luna martie 
2014 pentru aceste grupuri au fost efectuate forumuri de discuții. Oamenii de afaceri și reprezentanții 
organizațiilor locale au fost atraşi în discuții în formatul  "Dialog-cafenea". Discuțiile s-au desfășurat 
în grupuri mici pentru mese separate de negocieri. La fiecare masă se discutau cîte un subiect aparte. 
În cadrul acţiunii au fost organizate trei grupuri de discuții la temele: situația actuală în oraș, riscurile 
de dezvoltare și oportunitățile de dezvoltare. Fiecare discuţie se diviza în trei runde. Fiecare dintre 
participanți şi-a ales cîte o temă în fiecare rundă de discuții, trecînd apoi la o altă masă. Către sfârșitul 
discuției, toți participanții au vizitat toate trei mese de discuţii. Ei au modelat procesul de luare a 
deciziilor în oraș. Iniţial, participanții la întâmplare au fost repartizaţi în mici discuții de grup (fiecare 
grup a simulat o şedinţă a adunarii municipale şi şi-a ales un "primar"). Apoi, vorbind în calitate 
de membri ai adunării publice, ei trebuiau să definească problemele şi prioritățile de perspectivă. 
Ei au discutat problemele și în formulare speciale au consemnat toate ideile. Participanților le-au 
fost repartizate stickere, pe care ei  au prioritizat problemele  după gradul de importanță. Printre  
aceste priorități au fost marcate  petrecerea timpului liber (îndeosebi sportul),  securitatea publică  și 
turismul.

În cea de a doua rundă, în detalii au fost discutate prioritățile, care participanții le-au prioritizat 
cu ajutorul stickerelor. Aici ei nu au mai simulat adunarea municipală,  dar au fost în rolul de experți. 
Sarcina lor a fost de a efectua o analiză mai detaliată a subiectelor discutate (de exemplu, a analiza 
punctele forte și punctele slabe) și de a oferi soluții proprii.

Pe parcursul realizării  sondajului în rîndurile cetățenilor, ei, de asemenea, au fost invitaţi la cele 
mai mari întruniri publice. Şedinţa  a avut loc în martie 2014, la care au participat circa de 70 de 
persoane. Agenda de lucru a fost creată în felul următor: La început au fost prezentate rezultatele 
studiului și analizei socio-economice a orașului. Apoi, în mini-grupuri,  participanții au discutat 
despre situația actuală în oraș, problemele existente și soluțiile posibile. După care au fost abordate 
chestiuni de viitor al orașului, bazîndu-se pe conceptul, selectat de către aceștia la început. Discuția 
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a fost plină de viață și la sfârșitul întâlnirii au fost create grupuri de lucru, care s-au concentrat pe 
detaliile  viziunii şi direcțiile de dezvoltare: calitatea vieţii, transport și securitate, viața urbană, 
dezvoltarea economică. Membrii Comitetului au moderat activitatea grupurilor, iar rezultatele au 
fost prezentate la şedinţa finală.

8.3 Experienţa de planificare strategică în Republica Slovacă

Informații despre țară:
Republica Slovacă - stat unitar, divizat în 8  unității administrativ-teritoriale (kraj), care la rândul 

lor sunt împărțite în 79 de districte (okres). Forma de guvernare a Republicii Slovace - republică 
parlamentară, cu largi drepturi a şefului de stat - președinte.

Slovacia – stat dezvoltat industrial.
Populația țării este de aproximativ 5, 4 milioane de oameni.
Suprafata este de 49 035 km2.

Aspecte ale dezvoltării regionale și informații cu privire la strategia națională: 
Dezvoltarea regională a Slovaciei este în mare măsură determinată de politica regională a Uniunii 

Europene. După aderarea Slovaciei la UE în 2004, a devenit mai intensă desfășurarea proceselor 
social-economice în țară.

Legea fundamentală, în cadrul căreia se realizează armonizarea legislației naționale cu cerințele 
actelor normative ale UE și permite aplicarea pe deplin a principiilor de politică regională a Republicii 
Slovace, este Legea 503/2001 "Privind sprijinul pentru dezvoltare regională".

În ea sunt definite conceptele de bază ale politicii regionale, obiectivele principale ale susținerii 
dezvoltării regionale, organizarea financiară de sprijin și de atribuţii ale autorităților de diferite 
niveluri privind sprijinul pentru dezvoltare regională a ţării.

În plus, a apărut necesitatea elaborării unui document, care să permită atragerea de resurse 
financiare de la fondurile structurale UE. În acest sens, au fost elaborate Planul și Programul de 
susținere a comunității, care reprezintă un acord între comisia Europeană și Guvernul Republicii 
Slovace "cu privire la direcțiile prioritare de utilizare a fondurilor structurale 2004 - 2006", continuat 
pe parcursul perioadei 2007 - 2013, și apoi - pentru anii 2014-2020.

În calitate de document de bază pentru a atrage resurse financiare din fondurile structurale UE, 
a fost elaborată Strategia Națională. Ea este un document strategic, care are drept scop determinarea 
abordării strategice și include:

• identificarea capacităților interne și stabilirea unei posibile competivități;
• stabilirea obiectivelor strategice și a priorităților de dezvoltare.

Cele mai bune practici locale de planificare strategică pentru dezvoltarea comunitară:
Orașul Koşiţe (Kosice) - al doilea după mărime oraș din Slovacia, centrul regiunii Koşiţe, important 

centru comercial și industrial.
Orașul deţine trei documente , interconectate, drept instrumente de gestionare a  dezvoltării:
1. Planul de urbanism;
2. Programul bugetar al orașului;
3. Programul de dezvoltare a orașului Koşiţe pe perioada 2015 - 2020, estimat până în anul 2025.



Experienţa de planificare strategică pentru dezvoltarea comunităţilor în ţările grupului Vișegrad 59

Programul de dezvoltare a orașului Koşiţe 2015 - 2020 (2025)  este un document strategic deschis, 
public și periodic  actualizat, flexibil la oportunități și schimbări în mediul intern și extern.

Însaşi documentul, dar şi toate etapele de pregătire, s-au bazat pe principiul de participare a 
factorilor interesaţi - oameni şi organizații ale căror interese sunt asociate cu acest oraș și ale căror 
resurse permit să influențeze dezvoltarea acestuia. De menţionat că factorii interesaţi sunt nu numai 
participanţii din cadrul comunităţii, dar și din mediul extern (în raport cu această comunitate). 
Conexiunea cu diverşi factori  a fost pusă în aplicare prin intermediul site-ului orașului Koşiţe pe 
baza metodelor de feedback, și, de asemenea, prin apelarea  directă a  persoanelor și organelor,  
consultanță individuală din partea experţilor.

Programul de dezvoltare a orașului Koşiţe pentru anii 2015 – 2020:
1. folosește potențialul, oportunitățile reale, ține cont de tendințele și amenințările externe, oferă 

o soluție pentru problemele prioritare și nevoile de dezvoltare a orașului;
2. corespunde părţii obligatori a actualului plan al orasului, la momentul de dezvoltare a acestuia;
3. definește mecanismele de implementare, fiind un document flexibil, capabil să răspundă la 

schimbările mediului;
4. oferă și ţine cont de specificul  împrejurimilor orașului Koşiţe.
Punctul de plecare în planificarea dezvoltării orașului Koşiţe este viziunea:
1. Coşiţe este un oras pentru a crea noi locuri de muncă, cu accent pe aspectul de dezvolatare "orașe-

vecine", care folosește potenţialul industrial și educațional existent al orașului și împrejurimilor sale, 
și, în același timp, formarea lor nu are un impact negativ asupra stării mediului din oraș.

2. Coşiţe este un oraș, care contribuie la dezvoltarea creativă, ca o premiză pentru inovaţii în 
zonele urbei. Orasul este membru al rețelei orașelor de creație UNESCO în categoria Mass-Media şi 
Arta.

3. Coşiţe este un oraș sigur ân aspectul securității publice, nu numai în spațiile publice. El este 
un  oraș, unde sănătatea și bunurile populației sunt protejate 24/24 ore. Oraşul  este gata să reziste la 
dezastre tehnogene și naturale.

4. Coşiţe este un oraș cu o rețea dezvoltată de parcări, plasate în apropierea locurilor de trai.
5. Coşiţe este un oraș, care acordă sprijin celor, ce au nevoie cel mai mult: persoanelor în vârstă, 

persoanelor cu handicap, persoanelor,  ce  beneficiază de îndemnizaţii sociale, precum și membrii 
familiilor în situații de criză. Nivelul serviciilor sociale ajută să consolideze funcțiile familiei ca 
element de bază al societății.

6. Coşiţe este un oraș, unde este asigurată educaţia inovatoare pentru copii și tineri. Pentru copiii și 
elevii cu cerințe educaționale speciale, adică supradotați și talentați; copiilor și elevilor cu dizabilități, 
precum și copiilor și elevilor din familiile social vulnerabile, se aplică o abordare comună față de 
procesul educațional.

7. Coşiţe este un oraş  verde și curat. Infrastructura verde și albastră în spațiile publice corespund 
nu numai criteriilor de ordin estetic, dar, mai ales,  celor funcționale. Locuitorii orașului și vizitatorii 
sunt expuşi minim la zgomot, praf, boli alergice sau alte riscuri, care afectează în mod negativ 
starea de sănătate. Municipalitatea Coşiţe este un exemplu de reducere a consumului de energie la 
instalațiile sale, care influenţează în mod pozitiv calitatea mediului orașului. Fondurile economisite 
sunt investite în modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii.

8. Coşiţe este un oraș al sentimentelor, în care locuitorii și oaspeții folosesc intens o gamă largă de 
atracţii culturale, sportive, divertisment, oportunități de recreere. Oraș integrat în reţeaua orașelor 
europene a sportului.

9. Coşiţe este orașul  cooperării, care este un vecin și partener de încredere pentru comunitățile și 
orașele din jur, pentru instituții de stat, sectorul non-profit și de afaceri la nivel regional, național și 
internațional. Autonomia urbană funcționează pe principiile de deschidere pentru public, folosind 
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un serviciu electronizat performant. Tehnologiile informaționale și de comunicare se implementează  
în procesele de management și de luare a deciziilor pentru a îmbunătăți eficiența autoguvernării.

Un rol important în dezvoltarea economică a orașului Coşiţe îl are antreprenoriatul. În mod 
deosebit se evidenţiază îmbunătățirea nivelului competivității acestuia, în primul rând, în domeniul 
tehnologiilor avansate, biotehnologii, tehnologii informaționale și telecomunicații. Este vizibil  
accentul asupra componentei inovaţionale în sfera afacerilor.

În planul strategic, un loc special îl ocupă instituțiile de învățământ superior. Atenția se 
concentrează pe o gamă largă de beneficii pentru dezvoltarea locală, care pot fi obținute din activitatea 
universităţilor:

1. crearea unei noi proprietăţi intelectuale și comercializarea ei;
2. pregătirea cadrelor;
3. atragerea și menținerea tinerilor;
4. contribuția economică;
5. asigurarea infrastructurii.
Este necesar de a acorda o atenţie majoră la consolidarea aspectului economic extern în 

planificarea dezvoltării orașului. La baza acestui proces stă globalizarea economiei, care se manifestă 
în internaționalizarea relațiilor economice. Ea este însoțită de o rată ridicată de creștere a investiţiilor 
europene directe. Investițiile joacă un rol cheie în transferul de tehnologii, restructurare industrială, 
crearea de întreprinderi la nivel global.

Odată cu trecerea la elaborarea și punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare durabilă  se 
actualizează problema menținerii calității mediului. Introducerea componentei de mediu la nivel 
major în planurile de dezvoltare socio-economică a teritoriului este susţinută de actualizarea 
componenței indicatorilor de performanţă, utilizaţi în planificare și monitorizare.

Trăsăturile caracteristice ale  planificării strategice ale orașului Coşiţe sunt:
— orientare spre domeniile-cheie de dezvoltare a orașului;
— parteneriatul drept premiză în elaborarea și punerea în aplicare a planului;
— combinarea  viziunii pe termen lung cu acțiunile imediate concrete;
— actualizarea permanentă a planului. 
De exemplu, Programul de dezvoltare a orașului Coşiţe pe anii 2015-2020 este una din principalele 

contribuții la crearea unui nou plan de utilizare a terenurilor, având în vedere măsurile specifice, 
activitățile și intențiile proiectului. Viziunea   și componentele obligatorii  ale acestuia sunt baza 
pentru actualizarea Planului de Dezvoltare a oraşului pentru următoarea, după anul 2020, perioadă.

Exemple de proiecte strategice pentru dezvoltarea oraşului în domeniile cultură și sport a orașului 
Coşiţe, pentru perioada anilor 2013 - 2021:

•Capitala culturală a Europei - 2013;
• Orașul european al sportului - 2016;
• UNESCO Creativ Art-City - 2018;
• Capitala europeană a voluntariatului - 2019;
• Campionatul mondial de hochei pe gheață - 2019;
• festivalul olimpic European de tineret (EYOF) - 2021;
• Stadionul de fotbal, Stadionul Naţional de tenis.
• Maratonul International al pacii - cel mai vechi din Europa și al doilea din lume.
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8.4 Experienţa de planificare strategică în Ungaria

Informații despre țară:
Ungaria (Magyarország) - stat unitar, împărțit în 19 judeţe (megye) și capitala Budapesta. Forma 

de guvernare - republică parlamentară.
Ungaria este o ţară industrial-agrară, pentru economia cărei sunt caracteristice ramuri strict 

specializate.
Populația țării este de aproximativ 10 milioane de persoane.
Suprafata - 93 030 km2.

Aspecte ale dezvoltării regionale și informații cu privire la strategia națională: 
În perioada 2011-2014 în procesul de reformare al  sistemului de guvernare al  Ungariei au avut loc 

schimbări semnificative. Complexul de reforme, inclusiv o nouă Lege cu privire la autonomia locală, 
a dus la reorganizarea sistemului de control de stat în direcția centralizării. Drept urmare, autoritățile 
administrației publice locale sunt înzestrate doar cu împuterniciri de a rezolva problemele locale și 
furnizarea de servicii de interes local, toate celelalte funcţii fiind transmise în competența autorităților 
publice centrale. Autonomia financiară a autorităților locale a scăzut în mod semnificativ în ultimii 
ani. 86% din cheltuielile pentru sănătate, educație și securitate socială, care anterior aparțineau 
organelor locale, au fost transmise autorităților centrale.

Această reorganizare a avut scopul de a crea condiții pentru furnizarea serviciilor de calitate 
uniform  în toate zonele țării și a realiza economii bugetare.

Principalul document strategic al Ungariei este Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă. Cu 
toate acestea, planificarea strategică a țării mai include şi o serie de strategii sectoriale, planuri si 
programe.

Prima Strategie Națională de dezvoltare durabilă, adoptată de Guvern în 2007, a fost axată pe 
elaborarea priorităților de dezvoltare durabilă în diferite domenii de politică.

A doua,  Cadrul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Ungariei în perioada 2012-2024 e creată pe 
prezentarea stării resurselor naționale, stabilirea procedurilor  de recunoaștere a "datoriei" faţă de 
generațiile viitoare, precum și definirea conceptului de sistem instituțional, care va contribui la 
asigurarea corespunzătoare a resurselor.

Conform abordării Cadrului Strategic  scopul major în vederea trecerii la durabilitate  este 
asigurarea permanentă a bunăstării populaţiei. Permanența de resurse pe termen lung ar trebui să 
devină baza pentru asigurarea posibilităților de înaltă calitate a vieţii locuitorilor, unui management 
corespunzător, respectarea legalității și a managementului, care pot fi echilibrate în conformitate 
cu interesele pe termen scurt. Politica de dezvoltare durabilă trebuie să fie orientată spre oameni și 
societate, spre deosebire de abordarea precedentă, centrată doar pe domeniile politice.

Obiectivul general al politicii naționale constă în asigurarea condițiilor de adaptare permanentă 
la dezvoltarea socio-umană-economică naturală a mediului extern și de a îmbunătăți calitatea de 
adaptare culturală necesară.

În Cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Ungariei se propune:
• să contribuie la dezvoltarea unui acord comun cu privire la determinarea durabilităţii;
• să contribuie la determinarea primilor pași de trecere la durabilitate;
• să determine pregătirea și adoptarea de decizii privind politica de stat;
• să asigure capacitatea durabilităţii Ungariei de a concura cu succes cu alte țări;
• să contribuie la protecția patrimoniului natural și cultural pentru generațiile viitoare;
• să asigure creșterea corespunzătoare a resurselor, care pot fi multiplicate. 
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Strategia definește responsabilitatea  pentru perioada de până în 2024. Strategia distinge 34 de 
obiective strategice și 77 de activități (instrumente), în sferele umană, socială, naturală și economică.

Cele mai bune practici locale de planificare strategică pentru dezvoltarea comunității:
Una dintre cele mai eficiente forme de planificare strategică de dezvoltare a teritoriilor ungare 

este formarea și punerea în aplicare a planurilor strategice, programelor și proiectelor din cadrul 
inițiativei LEADER (Liaison Entre Actions pour le Development de łEconomie Rurale).

Cum funcționează un LEADER?
1. Din mai multe comunităţi teritoriale vecine (uneori cartiere) reprezentanții mediului de afaceri, 

a publicului și a autorităților administrației publice locale se unesc într-o structură de dezvoltare a 
teritoriului rural, creând așa-numitul grup de acţiune.

2. Grupul de acţiune evaluează condițiile locale, problemele, oportunitățile  strategiei de dezvoltare 
existente, stabilind prioritățile și obiectivele pentru grupul unităţii teritoriale în cadrul noilor planuri 
și programe strategice.

3. Grupul de acţiune elaborează și implementează programe și proiecte de dezvoltare a teritoriului, 
cu sprijinul financiar extern  sau resursele interne.

 
Principiile inițiativelor programului LEADER:
1. Strategia de dezvoltare locală acoperă tot  teritoriul rural, nu numai în cadrul comunității;
2. Cooperarea locală din sectorul public și privat (în formatul grupuri de inițiativă);
3. Abordarea "de jos în sus" în procesul de luare a deciziilor;
4. Elaborarea și punerea în aplicarea multisectorială a strategiei, care este determinată de 

interacțiunea dintre diferiți actori economici din diferite sectoare ale economiei locale;
5. Întroducerea de inovații;
6. Punerea în aplicare a proiectelor comune ale reprezentanților mediului de afaceri, autorităților 

și a publicului;
7. Rețea de cooperare între partenerii locali. 
Potențiale rezultatele ale inițiativelor LEADER:
1. Dezvoltarea rețelei de cooperare între comunitățile vecine.
2. Conștientizarea  capacităților și resurselor teritoriului, plasate în preajma comunităţilor.
3. Formarea capacității de dezvoltare complexă a teritoriilor adiacente comunități.
4. Schimbarea paradigmei.
5. Viziunea promovării mediului rural.

Caracteristic procesului de planificare strategică pentru dezvoltarea teritoriilor din Ungaria, în 
cadrul realizării procesului de planificare strategică, sunt următoarele componente:

I. Componentele de bază ale  dezvoltării locale durabile
Dezvoltarea locală durabilă înseamnă orientarea spre viitor a activităţii comunităților locale 

pentru realizarea unei calități înalte de viaţă a populației. Ea se bazează pe gândire sinergică, utilizarea 
echilibrată și complexă a resurselor naturale, umane și economice locale, precum și pe procesele 
democratice.

Principalele componente ale dezvoltării durabile sunt resursele locale:
1. Resursele naturale;
2. Resursele umane;
3. Economia locală;
4. Procesul (modul de realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă).
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II. Părțile interesate de dezvoltarea  locală
Principalele părți interesate de dezvoltare durabilă la nivel local sunt: localnicii, organizațiile 

non-formale, autoritățile și antreprenorii locali. La baza fiecărei strategii de dezvoltare locală se află 
cunoștințele și înțelegerea de către comunități a potenţialului local; sunt precizate nevoile, ideile, 
planurile comunităților și se stabileşte în comun viziunea viitorului comunității. Energia și tipurile 
de activitate ale părților interesate este cel mai important instrument și sursă de acţiune în domeniul 
dezvoltării.

III. Instrumente democratice ale procesului de dezvoltare durabilă la nivel local

3.1 Parteneriatul 
Parteneriatul - cooperarea grupurilor de entități, care au decis să-și asume angajamentele cu 

privire la procesul de dezvoltare locală. Parteneriatul orizontal presupune  colaborarea partenerilor 
la nivel local.

3.2 Abordare teritorială 
Abordarea teritorială înseamnă că teritoriul este considerat ca un tot întreg social-economic, 

format din oameni, resurse, know-how, etc.
Abordarea teritorială capătă o nouă prezentare "globală" asupra domeniilor de activitate, oferind 

bază pentru a determina strategiile și proiectele locale, care să răspundă nevoilor specifice teritoriului.

3.3 Abordarea "de jos în sus"
Deși abordările "de jos în sus", "bazată pe o largă participare", "democrația locală" și altele,  sunt 

asemănătoare, totuşi  nu sunt echivalente, dar sunt  variante ale procesului colectiv local, prin care 
comunitatea  poate să-și asume responsabilitatea pentru viitorul teritoriului său. Este o abordare, 
care permite populației și participanților locali să-şi exprime gândurile și să ajute la determinarea 
cursului de dezvoltare a societății, în conformitate cu propriile lor opinii, așteptări și planuri.

IV. Crearea potenţialului local pentru un viitor stabil
Studiind atitudinea comunităților rurale, de multe ori se dovedește că un șir de aceste comunități 

se opun cu greu condițiilor determinate de circumstanțe externe. Aceste comunități se caracterizează 
printr-un stil tradițional de viață comunitară, unitate culturală puternică și un puternic sentiment 
de "apartenență la comunitate". În aceste sate mereu era  cineva, care sprijină spiritul comunităţii, 
chiar şi atunci, când toți agenții locali au încetat să funcționeze. Acolo întotdeauna există o persoană,  
care ridică starea de spirit a locuitorilor, organizează viața comunităţii sau creează relaţii formale şi 
non-formale de cooperare.

Acest lucru înseamnă, că rolul persoanelor locale, care colaborează este de maximă importanță.

V. Analiza situației în societate - etapa de bază pentru pregătirea strategiei locale
Scopul evaluării situației în societate - de a stabili un parteneriat viabil cu autoritățile locale, 

populaţia, antreprenori și organizații non-profit cu scopul de a pregăti cea mai realistă analiză de 
dezvoltare economică, socială și culturală.

Procesul de pregătire  a evaluării situației în comunitate trebuie să se bazeze pe o metodologie, 
care ar atrage toţi localnicii să participe la procesul creativ.

Evaluarea trebuie să fie privită nu ca o analiză externă, ci mai degrabă,  ca şedinţă  locală strategică 
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la "o masă rotundă" și unirea eforturilor pentru o sarcină comună. În plus, este necesar de a identifica 
resursele locale, cum ar fi mediul, turismul, stiinta, cultura și valorile sociale, împreună cu specificul 
local. Este important, ca astfel de caracteristici locale să stabilească o viitoare strategie prin stabilirea 
clară a priorităţilor în evaluarea situației, de exemplu, accent pe turism sau mediul înconjurător.

VI. Ghid de planificare strategică pentru grupuri de lucru 
Următorul pas după pregătirea datelor pentru a evalua situația în comunitate este realizarea 

analizei, care permite pregătirea unei viziuni  realiste de perspectivă, strategia și planul de acțiuni 
pentru comunitate.

Planificarea strategică stabilește direcția de activitate a comunităţii pe următorii câțîva ani, cum se 
va ajunge la obiectivele stabilite, precum și modul, în care se va urmări punerea în aplicare a sarcinilor. 
Planificarea strategică înseamnă definirea clară a obiectivelor de către comunitate și stabilirea unor 
scopuri  și obiective realiste, ce corespund misiunii,  pentru implementare în anumite perioade de 
timp, reieşind din posibilitățile locale.

Elaborarea planului strategic, în mare măsură, ajută la clarificarea planurilor organizaţiei și asigură 
funcționarea liderilor-cheie conform "unui scenariu" comun.  Un document mai valoros decît planul  
strategic este însăşi  procesul de planificare strategică.

În procesul de planificare strategică există o multitudine de perspective, modele și abordări. 
Modalitatea de a dezvolta un plan strategic va depinde de tipul conducerii organizației, cultura 
organizațională, complexitatea mediului organizației, mărimea ei, competențele profesionale ale 
persoanelor implicate în planificare, etc.

Etapele principalele de planificare strategică  (în baza experienței din Ungaria):

1. Formularea misiunii 
Formularea misiunii trebuie să asigure un sistem permanent de management și concentrarea 

atenţiei asupra planurilor și activităților. Formularea misiunii este o descriere succintă a obiectivului 
comun al societății. Ea răspunde la întrebarea: de ce există această comunitate? Este necesar ca 
răspunsul să se axeze asupra unui obiectiv comun. Formularea misiunii trebuie să fie scurtă şi să 
conţină nu mai mult de una sau două propoziții.

2. Formularea viziunii
Formularea viziunii este o imagine foarte atractivă, cu ajutorul căreia societatea va gestiona planul 

strategic. Aceasta imagine reprezintă modul cum comunitatea va arata peste zece ani. Formularea 
viziunii reprezintă  un răspuns inspirat şi convingător la întrebările:

1. Care sunt așteptările Dvs cu privire la ceea ce va deveni comunitatea în viitor?
2. Care scenariu de viitor îl  preferați?
3. Cum comunitatea Dvs. se va deosebi  de celelalte?
Chiar dacă întrebările poartă un caracter practic, imaginea ar trebui să fie scrisă în mod convingător 

și cu inspirație. 

3. Formularea obiectivelor concrete la care comunitatea ar trebui să ajungă conform unei anumite 
misiuni și viziuni, și, de asemenea, va fi capabilă să rezolve problemele de bază. Obiectivele elaborate 
trebuie să corespundă modelului SMART.
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4. Definirea strategiei
Definirea strategiei constă în formarea de abordări și metode ale activităților pentru atingerea 

obiectivelelor propuse.  

5. Stabilirea priorităților 
Selectați prioritățile dintr-o lista de obiective, dar nu mai mult de 12-14. Ce trebuie să realizaţi  în 

perspectiva următorilor doi ani? Rețineți trei componente ale durabilităţii.

6. Formarea planului de acțiuni 
Uniţi  prioritățile cu activitățile, în special cu cele programate pentru anul viitor. În planurile de 

acțiuni trebuie să fie specificat cum vor fi realizate obiectivele strategice și însăşi strategiile. Planurile 
ar trebui să includă o varietate de sarcini, care trebuie să fie puse în aplicare pentru a atinge fiecare 
obiectiv. Se specifică cu exactitate cine este responsabil, cine și ce anume trebuie să facă pentru a 
atinge aceste obiective, precum și intervalul de timp necesar pentru  realizarea acestor activități.
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Anexa 2

Model  de Dispoziție cu privire la Regulamentul şi Componenţa grupului strategic
(modelul   unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ, Ucraina)

«____» ________ 2018.                                                                                   №___

Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței
grupului de lucru pentru elaborarea Planului Strategic
de dezvoltare a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ

Pentru a asigura o bună dezvoltare a orașului și satelor din unitatea teritorială urbană, 
corespunderea intereselor pe termen lung ale societății, cu scopul de a elabora Planul Strategic de 
dezvoltare a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ, călăuzindu-se de punctul 20 alineatul 4 al articolului 
42 din Legea Ucrainei "Cu privire la autonomia locală în Ucraina":

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru elaborarea Planului Strategic de 
dezvoltare a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ (anexa 1).

2. Se aprobă componența grupului de lucru pentru elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a 
unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ (anexa 2).

3.Controlul îndeplinirii acestei dispoziții mi-l asum.

Primar         
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Anexa 1 
La dispoziția primarului

№ ____ din  ____________

Regulamentul 
despre grupul de lucru pentru pregătirea Planului Strategic de dezvoltare a  

unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ

I. Dispoziții generale
Grupul de lucru este creat cu scopul de a dezvolta și pune în aplicare Planul Strategic de dezvoltare 

a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ. Grupul de lucru este format din reprezentanți ai organelor 
executive, structurilor de busines, organizaţiilor obștești, religioase și de tineret, partidelor politice 
de diferită orientare, specialiști în planificarea dezvoltării.

Componența grupului de lucru se aprobă prin dispoziția primarului. Grupul de lucru activează  
permanent, în bază de voluntariat, dăruire de sine și altruism. În cadrul  grupului de lucru pot fi 
formate sub-comisii. 

II.Funcţii
Grupul de lucru în procesul de activitate:
• elaborează proiectul viziunii dezvoltării strategice  a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ;
• elaborează obiectivele strategice și operaționale ale Strategiei de dezvoltare a  unităţii 

teritoriale urbane Bobrîneţ;
• definește direcțiile și prioritățile sale de activitate;
• elaborează planul de acțiuni pentru realizarea Planului strategic;
• definește problemele și posibilitățile de dezvoltare socială și economică a comunității;
• efectuează studii economice și analiza financiar-tehnică;
• efectuează analiza punctelor forte și slabe, oportunitățile și amenințările în dezvoltarea 

unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ;
• determină direcțiile prioritare de dezvoltare economică și socială;
• poate participa la dezvoltarea de proiecte inovatoare și efectuează propuneri privind 

problemele ce țin de dezvoltarea socio - economică a unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ în 
cadrul Planului strategic;

• organizează distribuirea planului de acțiuni ale grupului și efectuează  sondaje de opinie în 
rândul locuitorilor din comunitate cu scopul de a acumula propuneri pentru a fi incluse în 
Planul strategic;

• generalizează și evaluează rezultatele sondajelor de opinie cu scopul de a fi incluse în planul 
strategic al grupului de acțiune;

• organizează activitatea de pregătire a documentelor informaţionale cu enumerarea și 
descrierea proiectelor privind întocmirea și realizarea Planului Strategic;

• organizează lucrul cu mass-media;
• elaborează conceptul de viziune strategică a direcțiilor  pentru atingerea obiectivelor  pe 

termen lung şi scurt;
• organizează întocmirea Declarației grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic;
• formează componenţa  comisiilor de lucru pe direcțiile strategice de dezvoltare a societății;
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• elaborează regulamentul de lucru a subgrupurilor, comisiilor și organizează activitatea lor;
• aprobă temele social-psihologice de cercetare;
• atrage în activitatea sa experți și specialiști în domeniile abordate;
• participă la elaborarea și depune proiectul Planului strategic spre aprobare consiliului 

orășenesc. 

III. Atribuțiile grupului de lucru
Activitatea grupului de lucru este organizată de către președintele grupului de lucru și adjunctul 

acestuia.
Președintele convoacă și conduce ședințele de grup, dă însărcinări membrilor grupului, 

reprezintă grupul în relațiile cu autoritățile, asociațiile de cetățeni, întreprinderi, instituții și 
organizații. Organizează activitatea privind punerea în aplicare a concluziilor și recomandărilor 
grupului de lucru. În caz de absență a președintelui sau de imposibilitate de a-şi îndeplini 
atribuțiile,    atribuțiile acestuia sunt preluate de vicepreședinte sau de unul dintre asistenţii lui.

Şedința grupului de lucru este deliberativă, dacă la lucrări participă nu mai puțin de jumătate 
din componenţa totală a grupului. În urma examinării și studierii problemelor, grupul de lucru 
pregătește concluzii și recomandări. Concluziile și recomandările grupului de lucru se iau de 
comun acord a membrilor grupului (prin consens), care iau parte la ședință și sunt sub-semnate de 
către președintele, iar în cazul absenței acestuia - de vicepreședintele grupului de lucru sau de unul 
dintre asistenții preşedintelui.

Protocolul ședințelor grupului de lucru se semnează de către președintele și secretarul grupului.
Grupul de lucru are dreptul de a:
• obține informațiile de care are nevoie pentru a dezvolta Planul Strategic din organizații și 

instituții, indiferent de subordonare departamentală, forma de proprietate și de gospodărire;
• să efectueze sondaje în rîndurile cetăţenilor sau alte activități de studiere a opiniei publice, 

potrivit Planului Strategic;
• să efectueze lucrul de lămurire în rândul locuitorilor din comunitate în probleme de 

elaborare și implementare a Planului Strategic și importanţa lui;
• să facă propuneri comitetului executiv pentru examinarea problemelor, care trebuie 

rezolvate, cu scopul de a îmbunătăți situația social-economică în  procesul de elaborare și 
implementare a Planului Strategic;

• să participe la pregătirea și desfășurarea audierilor publice asupra proiectului Planului 
Strategic de dezvoltare socio-economică a comunităţii;

• să elaboreze și să coordoneze proiectele de contracte, legate de elaborarea Planului Strategic. 

IV. Atribuțiile grupului de lucru
Membrii grupului de lucru îndeplinesc sarcinile înaintate  de președintele grupului, în limitele 

obiectivelor Planului Strategic de dezvoltare a comunității. Membrii grupului de lucru poartă 
răspundere personală pentru veridicitatea și prelucrarea în timp util a documentelor și materialelor 
informaţionale și de evidență ce țin de îndeplinirea sarcinilor primite pentru elaborarea şi 
implementarea  planului Strategic.

Secretarul comitetului executiv   
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Anexa  2
La Dispoziţia primarului

№ ____  din ______________

Componenţa grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic  de dezvoltare a 
unităţii teritoriale urbane Bobrîneţ

Preşedintele grupului de lucru

(Nume, prenume) − (funcţia)

Vice-preşedintele grupului de lucru

(Nume, prenume) − (funcţia)

Secretarul grupului de lucru

(Nume, prenume) − (funcţia)

Membrii grupului de lucru:

(Nume, prenume) − (funcţia)

(Nume, prenume) − (funcţia)

(Nume, prenume) − (funcţia)

(Nume, prenume) − (funcţia)

(Nume, prenume) − (funcţia)
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Anexa 3
Modelul  chestionarului pentru sondaj

Strategia de dezvoltare în comunitatea   _______________________

Stimați cetățeni!
Comunitatea noastra _______________________________________ a început lucrul  la 

crearea documentului de planificare - Strategia de dezvoltare durabilă pentru perioada 2018-2030 
ani.

Una dintre cele mai importante forme de participare a publicului în elaborarea strategiei este 
efectuarea cercetărilor sociologice. Datorită lor dorim să aflăm părerea Dvs despre condițiile de 
viață în comunitatea noastră și propunerile cu privire la domeniile, pe care le considerați prioritare 
pentru dezvoltarea micii noastre patrii. Deaceea, Vă rugăm să acordați câteva minute pentru 
completarea acestui chestionar. Pentru noi este foarte important să aflăm opinia fiecărui locuitor. 
Chestionarul este anonim și rezultatele lui vor fi prelucrate exclusiv în baza indicatorilor comuni.

Vă mulțumim pentru participare! 

(Primarul  comunității) 
(Membrii grupului strategic)

I. Cum apreciați condițiile de viață în comunitatea noastră? 
Vă rugăm să daţi un răspuns (bifat cu X) pe fiecare linie după următoarea grilă:

5 - foarte bine 4 - bine 3 - mediu, 2 - slab, 1 - foarte prost, N/S – nu ştiu.

Item 5 4 3 2 1 N/S

Starea infrastructurii rutiere 

Starea infrastructurii adiacente drumurilor (cărări 
pietonale, piste velo, iluminat stradal)
Starea sistemului de aprovizionare cu apă 
(disponibilitate, presiunea apei, calitatea apei) 
Starea rețelei de canalizare 

Starea reţelelor de comunicaţii (telefon mobil) 

Starea mediului 

Accesibilitatea la cultură și odihnă

Accesibilitatea la infrastructura sportivă și de 
agrement
Accesibilitatea și calitatea instruirii în grădinițe

Accesibilitatea și calitatea instruirii în școli
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Accesibilitatea și calitatea activităţilor extrașcolare 
(cercuri, secții, cluburi, etc.)
Accesibilitatea la magazine și servicii pe teritoriul 
comunității
Accesibilitatea la servicii medicale pe teritoriul 
comunității
Securitatea  publică pe teritoriul comunității

Posibilitatea de a obține un loc de muncă

Posibilitatea de a începe propria afacere, lansarea 
afacerii
Transportul public  în interiorul comunității

Transportul public în afara comunității 

Estetica, spațiile verzi în comunitate

Promovarea comunității în mass-media (ziar, radio, 
TV)
Deservirea cetănilor în administrația comunității

Bunăvoința locuitorilor și relațiile de bună vecinătate

(Întrebări individuale, de exemplu, cu privire la 
activitatea instituțiilor comunale)

II. Vă rugăm să indicaţi DOUĂ dintre cele mai pozitive elemente de viață din 
comunitatea noastră:

1

2

III. Vă rugăm să indicaţi DOUĂ probleme principale (cele mai negative 
caracteristici ale vieții din comunitatea noastră:

1

2
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IV. Vă rugăm să indicați TREI dintre cele mai importante acţiuni 
investiționale (construcții, reparații, reconstrucții) în unitatea teritorială, 
pentru care trebuie, în primul rând, să se aloce fonduri bugetare:

1

2

V. Vă rugăm să indicați TREI dintre cele mai importante acţiuni ne-
investiţionale (culturale, sportive, sociale) pe teritoriul întregii unităţi 
teritoriale, pentru care trebuie, în primul rând, să se aloce fonduri bugetare:

1

2

VI. Vă rugăm să indicaţi TREI acţiuni importante, care trebuie realizate 
nemijlocit în localitatea, în care locuiți:

1

2

ALTE OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI / SUGESTII
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GHID METODOLOGIC

Această publicaţie este elaborată în cadrul proiectului ”Buna guvernare a comunităților locale: 
experiența în planificarea strategică a țărilor din grupul Vişegrad pentru țările Parteneriatului 

Estic”, implementat de asociația obștească "Euroregiunea "Nistru" cu sprijinul Fondului 
Internațional Vişegrad şi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos

Informaţii despre proiect:

Proiectul ”Buna guvernare a comunităților locale: experiența în planificarea 
strategică a țărilor din grupul Vişegrad pentru țările Parteneriatului Estic”

www.v4foreapgg.weebly.com

Asociația obștească ”Euroregiunea ”Nistru”
E-mail: euroregiondniester@gmail.com

21000, Ucraina, or. Viniţa, str. Soborna, Nr.85
Tel: +38 0432 56 27 29
Fax: +38 0432 56 26 09

www.dniester.eu

Fondul Internaţional Vişegrad
www.visegradfund.org

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos
www.minbuza.nl

Educație

Medicină

 Infrastructură

 Economie

Ocuparea forței 
de muncă

Securitate

Cultură

Sport

Turism

Calitatea vieții

Amenajare

Drumuri

Ecologie

Antreprenoriat

Meşteşuguri

Agricultură


