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PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

REGIONALĂ/LOCALĂ  

ȘI  

CORELAREA CU POLITICILE 

NAȚIONALE SECTORIALE 



IMPLEMENTAREA POLITICILOR LA NIVEL 

REGIONAL /LOCAL 

Elementul principal 
al unei politici 

eficiente de 
dezvoltare economică 

a regiuni/localități 
este o planificare 

strategică bazată pe 
principii importante 

de participare și 
parteneriat de ”jos în 

sus” și ”de sus în 
jos”. 



PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

• Planificarea este un proces de 

luare a deciziilor prin care 

analizăm Prezentul (situația 

actuală), definim Viitorul dorit 

(unde vrem să ajungem) şi găsim 

Soluțiile pentru a ajunge acolo. 

•  Planificarea servește pentru a 

coordona și direcționa toate 

resursele adecvate și disponibile 

(politice, umane, economice, etc) 

ale unui grup pentru atingerea 

obiectivelor sale.  



TERMENII-CHEIE AI PROCEDURII DE 
PLANIFICARE SUNT:  

Strategia 

 (orientată spre 
scop: CE?) 

Planificarea 

(Cu cine? Cu ce? 
Până când? etc 

atingem acest scop) 

Tactici 

(instrumente și 
tehnici de 

implementare a 
strategiei: Cum?) 



Strategia de dezvoltare locală 

trebuie să fie elaborată pornind de 

la problemele specifice ale 

localității abordate într-un cadru 

integrat, corelate cu obiectivele şi 

cu planurile strategice elaborate 

la nivel regional și naţional, 

subliniind interdependența dintre 

local și național. 



 ETAPELE PROCESULUI DE PLANIFICARE 

STRATEGICĂ LA NIVEL LOCAL  

Etapa 1: 

  

Pregătirea  

 

Etapa 2: 

  

Analiza 

Situaţiei  
 

Etapa 3: 

 

Elaborare

misiunii şi 

viziunii  
 

 Etapa 4: 

 

Formularea 

obiectivelor 

şi 

priorităţilor  
 

Etapa 5:  

 

Întocmirea 
Planului 
Strategic  

Etapa 6: 

 

Monitoriza

rea și 

implement

area 

strategiei  

Etapa 7: 

 

Revizuire
a 

strategiei 
prin 

prisma 
performa
nţelor 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa 1. Pregătirea 

• Procesul  de  planificare  strategică  este  un  exercițiu  de  

schimbare.   

• Se  recomandă  ca  persoanele  care  îndeplinesc  roluri  la  

nivel  de  conducere  să  li se atribuie  sarcinile-cheie.  

• Se recomandă  ca  tuturor  angajaților  să  li  se  atribuie  roluri 

în procesul planificării strategice, nu doar angajaţilor 

considerați cheie.  

• Astfel ca procesul de planificare strategică să fie efectuat într-o 

manieră participativă. 

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa II. Analiza situaţiei actuale 

 

• Analiza socio-economică a localității  

• Profilul Regiunii – caracteristicile regiunii, infrastructurii, 

populaţiei, etc. 

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa 3. Stabilirea viziunii şi misiunii 

 

• Viziunea  strategică  trebuie  să  fie  o  declarație concisă a ceea 

ce se dorește (se așteaptă) să se întâmple ca rezultat  al 

elaborării și implementării planului strategic. 

 

• Misiunea  trebuie să fie o prezentare  scurtă a  scopului,  

rolurilor, competenţelor şi responsabilităţilor principale. 

 

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa 4. Formularea obiectivelor şi priorităţilor  

 

• Scopul descrie o realizare generală, care este împărtăşită şi 
acceptată de toţi participanţii la procesul de planificare 
strategică. 

 

• Un obiectiv descrie o stare finală. Obiectivele, odată 
formulate, trebuie să conducă la îndeplinirea scopului, 
misiunii şi atingerea viziunii comunităţii. 

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa 5. Întocmirea Planului Strategic  

 

• Planul  strategic  reprezintă  modalitatea  concretă  prin  
care  va  fi  realizată  misiunea  și  viziunea  loalității.   

• În  această  etapă,  obiectivele  strategice,  se repartizează  
în  obiective  operaționale, ce vor  fi  detaliate  în  măsuri,  
submăsuri  și  proiecte concrete, iar pentru fiecare proiect 
vor fi stabilite sarcini. 

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

   Etapa 6. Monitorizarea și implementarea strategiei 

 

• Pentru fiecare obiectiv, pentru urmărirea acestuia, în cele 
mai multe cazuri, se alcătuiește o listă de indicatori-cheie, 
deoarece obiectivele nu sunt chiar ușor  de monitorizat cu 
ajutorul datelor obișnuite.    

 



ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

LOCAL 

Etapa 7. Revizuirea strategiei prin prisma performanţelor 

• Circumstanțele s-au schimbat, iar obiectivele nu mai sunt 

adecvate;  

• Obiectivele au fost definite într-un mod nepotrivit, sunt 

neadecvate sau neclare;  

• Obiectivele au reflectat într-un mod neadecvat nevoile 

factorilor interesaţi; 

• Unele obiective au fost realizate şi este necesar să se 

formuleze altele noi în legătură cu oportunităţile create; 

• Condiţiile externe impun revizuirea planului de acţiuni; 

• Performanţele obţinute necesită revizuirea scopurilor trasate. 

 



PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI  
conține un număr de etape şi paşi 



 

CERINȚELE PENTRU O STRATEGIE 

   □Să fie bine documentată. Bazată pe o bună cunoaștere și înțelegere a situației curente și a factorilor de dezvoltare. 

□Să fie relevantă. Corespunzătoare nevoilor și problemelor, punctelor forte și oportunităților de dezvoltare 

□Să fie cuprinzătoare și coerentă. Să răspundă într-o manieră logică și non contradictorie la întrebările: ce trebuie să fie 

realizat? Ce este de făcut? Cine și cum să o facă? 

□Să fie realistă și fezabilă. În termeni tehnici, precum și în ceea ce privește resursele financiare, umane și de timp 

□Să fie orientată spre acțiune 

□Să fie activă. Să fie capabilă de a-și atinge obiectivelor și să aibă un impact real asupra proceselor de dezvoltare, pentru a aduce 

la o schimbare 

□Să fie eficientă. Să asigure o balanță reușită între resursele utilizate și rezultatele obținute 

□Să ofere soluții durabile. Să mențină beneficiile și după finalizarea implementării 

□Să permită monitorizarea. Să ofere bază pentru responsabilitate și transparență 

□Să fie pe termen lung în perspectivă și relativ stabilă, dar în același timp suficientă de flexibilă cu privire la planurile și 

acțiunile pe termen scurt 

□Să fie acceptabilă de către părțile interesate din comunitate cât și din afară ei 

□Să fie autentică și să reflecte situația locală, percepțiile locale și viziunile referitor la dezvoltare. Să utilizeze 

experiența altor țări și regiuni dar să nu o copie 

□Să fie pe înțelesul publicului larg 

□Să fie armonizată cu politicile naționale obiectivele și direcțiile prioritare  să se regăsească în strategia/planul local 



 Importanța 
planificării locale și 

regionale nu constă doar 
în elaborarea 

documentului de  
planificare, dar 

implementarea lui:  

se planifică mult, 

se implementează puțin 
și aproape nimic nu 

este realizat. 

 

CONCLUZII 

электронной почты 



MULȚUMESC! 


