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Ghid de proceduri 

pentru implementarea proiectului  

       „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a judetului Alba”,  

                                                                                                                    finantat prin P.O.D.C.A. 

 

,,Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita 

capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. [.....] Pentru ca dezideratul dezvoltării 

durabile să poată fi atins, protectia mediului va constitui parte integrată a procesului de dezvoltare şi nu 

poate fi abordată indepedent de acesta.” 
1
 

Conceptul de dezvoltare durabilă porneşte de la premiza că civilizaţia umană reprezintă un subsistem 

al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de stabilitatea şi capacitatea ei 

de autoreglare. În acest sens, politicile publice care sunt elaborate pornind de la această viziune, precum 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, vizează restabilirea şi menţinerea unui echilibru 

raţional, pe termen lung, în relaţia dintre dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural. Conform 

Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030, pentru 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă este singura perspectivă raţională ce 

poate avea ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin armonizarea factorilor economici, 

sociali şi de mediu .  

Cu ocazia desfaşurării Consiliului European din 23-24 martie 2000 a fost lansată Strategia Lisabona. 

În cadrul acestei manifestări, şefii statelor membre UE, s-au angajat să creeze ,,până în anul 2010, cea mai 

competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume”
2
. 

Acest document are ca drept scop revigorarea politicilor comunitare, pornind de la două elemente 

principale: globalizarea şi dezvoltarea într-un grad accelerat a societăţii informaţionale.  

Strategia de la Lisabona este fundamentată pe 3 piloni principali (figura nr. 1.1.
3
), aceştia fiind: 

competitivitatea economică, incluziunea socială şi protejarea mediului înconjurător. Intervenţia în cadrul 

acestor domenii vizează o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru 

                                                           
1
 Declaratia asupra Mediului si Dezvoltarii, Rio de Janeiro, 1992 

2
 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_8/index_ro.htm 

3
 www.comunitati-miniere.ro/.../Modul_1_Dezvoltarea_parteneriatelor.doc 
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Economie 

Societate  Mediu   

DEZVOLTARE  

DURABILĂ   

Figura nr. 1.1. Triunghiul dezvoltării  

cele viitoare. Această perspectivă este tangibilă doar în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele 

în mod raţional şi eficient şi descoperind 

potenţialul ecologic al economiei, asigurând 

prosperitate, protecţia mediului şi coeziune 

socială. 

Strategia Lisabona, varianta revizuită, este 

aplicabilă la nivelul întregului spaţiu european, în 

acest sens venind cu propuneri privind mijloace de 

îmbunătăţire a cooperării cu stakeholderii aferenţi, 

respectiv: nivelul guvernamental şi ceilalţi factori 

de decizie, ONG-urile şi cetăţenii, entităţi care 

trebuie să îşi unească eforturile pentru dezvoltare 

durabilă. Din punct de vedere guvernamental politicile abordate trebuie să vină în complementarea 

politicilor derulate de către statele membre. 

 

Metodele de planificare participativă vizează consultarea cetăţenilor, identificarea necesităţilor, 

stabilirea obiectivelor specifice ca în final politicile de dezvoltare să satisfacă necesităţile cetăţenilor. În 

acestă manieră planurile de dezvoltare trebuie construite „de jos în sus”, adică dispre local înspre naţional iar 

de la un nivel administrativ la altul, nivelul superior urmând să integreze necesitatile comune. 

 

Principala ţintă a este de a transfera abilităţi in planificare strategică  şi de a utiliza  instrumente 

programatice, înspre angajaţii autorităţilor locale şi înspre liderii comunităţilor, fiind singura modalitate 

pentru asigurarea unor rezultate durabile. De asemenea vor fi însuşite metodele de lucru participative care 

vor trebui să devină o practică frecvent utilizată în procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor 

publice. 
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Localităţile ce au fost selectate ca urmare a unei evaluări anterioare sunt in număr de 15, și reprezentate 

astfel: 
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ASPECTE METODOLOGICE GENERALE 

A face dezvoltare economică locală înseamnă şi a ridica competitivitatea economică a unei arii locale în 

scopul îmbunătăţirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi îmbunătăţirea 

competitivităţii sunt cruciale, deoarece succesul comunităţilor depinde de adaptarea lor la schimbările care 

au loc în mediul extern. 

Fiecare comunitate prezintă condiţii locale unice care favorizează sau frânează dezvoltarea economică. 

Aceste atribute locale stau la baza formulării strategiei de dezvoltare economică care este elaborată pentru a 

îmbunătăţii competivitatea locală. Pentru a crea competitivitate, fiecare comunitate trebuie să stabilească 

care sunt problemele actuale (punctele slabe), problemele potenţiale (generate de ameninţările identificate 

care pot proveni din mediul extern), punctele de sprijin în abordarea viitorului (punctele tari) şi condiţiile 

favorabile ce merită a fi exploatate (oportunităţile). 

Astfel metodologia a urmarit următoarele elemente cheie: 

• Obţinerea unor documente complexe realizate cu respectarea criteriilor cheie de calitate utilizate în 

evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanţă,  eficienţă,  consecvenţă şi coerenţă, 

pragmatism,  sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare. 

• Existenţa proprietăţii locale asupra strategiei şi asupra tehnicilor şi metodologilor utilizate la 

încheierea proiectului, astfel încât, personalul însărcinat cu implementarea ulterioară, va dispune de atât de 

un grad de înţelegere avansat cu privire la conţinut, dar şi de cunoştinţe şi abilităţi ridicate în domeniul 

planificării strategice, acumulate pe perioada elaborării documentului, datorită implicării active a acestuia 

alături de echipa de experţi; 

• Participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi a comunităţii prin crearea unor structuri 

locale ale dezvoltării (comitet de initiativa / comitet de dezvoltare locala) implicat în procesul de planificare 

strategică, pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării ulterioare şi stimularea construirii 

de relaţii de parteneriat adresării în comun a unor probleme de importanţă majoră pentru comunitate. 

• Raportarea strategiei de dezvoltare locală la sursele de finanţare existente, disponibile şi prin 

accesarea de finanţări. 
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Comunitatile au fost abordate initial prin intermediul chestionarelor in vederea identificarii perceptiei 

asupra situatiei existente, respectiv asupra perspectivelor de dezvoltare. Au fost identificați stakeholderii 

principali ce vor fi invitati sa constituie un Comitetul de Dezvoltare Socio-Economică. Au fost prezentate 

stadiile evolutiei si consultate rezultatele acestora comunitatii locale prin intermediul unor intalniri publice 

tematice. 

 

1. Stabilire Esantion 6. Seminarul contradictiilor 

2. Intalnire publica si constituire Grup Local de 

Dezvoltare Socio-Economica 

7. Seminarul directiilor strategice 

3. Documentare prealabila 8. Seminarul implementarii 

4. Analiza SWOT 9.Elaborarea documentelor strategice 

5. Seminarul viziunilor 10. Validarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

 

Obiectivul general al 

proiectului 

 

Creșterea capacității administrative la nivelul autorităților publice locale din 

județul Alba pentru elaborarea și utilizarea instrumentelor programatice 

realizate participativ, îmbunătățirea actului decizional bazat pe prioritățile 

comune ale cetățenilor. 

Scopul proiectului Dezvoltarea abilităților de planificare și implementare a strategiilor 

participative pentru personalul primariilor și consiliului județean Alba, 

dezvoltarea abilităților de antrenare a publicului în planificare și identificare 

de proiecte comune locale și regionale. 

INSTRUIRE  Proiectul  a format actori locali care să se implice în implementarea 

conceptului “de guvernare participativă” și de integrare a priorităților “de jos 

în sus”. Prima componentă a proiectului, cea de instruire a vizat îmbunătățirea 

cunoștințelor teoretice în vederea elaborării și gestionării instrumentului 

programatic – strategia de dezvoltare și apoi în vederea implementării 
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proiectelor programate. 

Cursuri propuse: 

 Planificare strategica participativa si modalitati de crestere a 

participarii publicului la actul decizional 

 Politici publice 

 Parteneriat public-privat 

 Dezvoltare durabilă 

 Egalitatea de șanse 

 Managementul proiectelor 

 Achiziții publice 

 Management financiar și analizacost – beneficiu 

Rezultate: 120 de angajați,  funcționari și personal contractual ai 

primăriilor și Consiliului județean Alba vor fi instruiți și vor acumula 

cunoștințe si competențe suplimentare, in domeniul planificării strategice 

participative. 

 

PLANIFICARE 

STRATEGICĂ 

Asistența și suportul comunităților  în elaborarea strategiilor locale de 

dezvoltare au creat abilitățile practice în ce privește planificarea. 

Au fost fi asistate 15 localități pilot în elaborarea/ actualizarea participativă a 

strategiilor. Strategia județeană a fost actualizată realist ca urmare a 

proceselor participative derulate in localități. 

Rezultate:Proces participativ de planificare strategică derulat în 15 

localități.  Priorități comune identificate pentru actualizarea strategiei 

județului. 
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    STABILIRE STAKEHOLDERS ȘI  CONSTITUIRE GRUP DE LUCRU LOCAL  

REZULTATE 

EXEMPLE 

Stakeholder-ul este „acel individ sau un grup care poate influenta o anumitã politica sau 

care este afectat de aceasta”
4
 Sunt persoane cheie care au un anumit interes în elaborarea 

documentelor strategice. Aceste persoane trebuie identificate cât mai devreme cu putinţă, în 

vederea stabilirii unui canal de comunicaţii. Nu toate persoanele implicate în procesul 

elaborare a documentelor strategice au aceleaşi motivaţii. 

Grupul de Lucru Local are in componență reprezentanți ai administratiei publice locale. 

Componența acestuia este reprezentată: Coordonator de Lucru Comunitar, Asistent Grup de 

Lucru Comunitar și Responsabil activități comunitare.  Grupul Local Comunitar va respecta 

reglementările aferente anexelor A1 și a subanexelor aferente. 

 

Stabilirea grupului țintă pentru aplicarea instrumentelor de investigare precum și potențialii 

membrii ai Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică. 

 

 

 

Stakeholderi: 

- Membrii administrației publice locale, consilieri sau funcționari, acordând 

asistență de specialitate și consultanþã privind modul în care sistemul funcționeazã în 

prezent și felul în care ar putea fi realizate schimbãrile sau privind formularea politicii de 

dezvoltare în limitele legii etc. 

- Grupurile de interese constituite în jurul unui singur interes sau domeniu de interes precum 

cel educațional, medical,societatea civilă ș.a.; 

- Firmele și industria localã, care formeazã baza economicã a comunitãții, au un rol major în 

managementul social, economic și de mediu al comunitãții; 

- Reprezentanți ai comunității locale. 

                                                           
4
 Întarirea capacitatii UCRAP si a retelei nationale de modernizatori”, suport de curs realizat în cadrul proiectului de înfratire 

institutionala RO03/IB/OT/01. 
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În vederea asigurării transparenței decizionale cât și a  implicării  

participative a membrilor comunității  în procesul de elaborare a 

documentelor strategice, se impune realizarea unei întâlniri publice. In  

cadrul acestui eveniment se anunță demersul dorit a fi realizat precum si 

constituirea Comitetului de Dezv oltare Socio-Economica. Dimensiunea 

CDSE trebuie sã fie suficient de mare  pentru a permite reprezentarea cât  

mai multor sectoare,  fãrã ca forma țiunea sã fie imposibil  de condus.  

Comitetul  în ansamblul sãu poate fi mare, însã trebuie ca acesta sã  poatã 

fi împãrț it  în grupuri de lucru mai mici, de exemplu  pe domenii de 

activitate.  Este important ca CDSE sã aibã un regulament  propriu de 

funcționare sau mãcar un set de reguli de bazã,  care sã stabileascã cât de 

des vor avea loc întrunirile, dacã  acestea vor fi  publice sau nu, cine va 

prezida întrunirile,  cine va întocmi procesele verbale, dacã acestea vor fi 

oferi te publicitã ții ,  cum urmeazã a fi încheiate în țelegerile, cum vor fi 

tratate problemele la care nu s -a ajuns la un acord etc.  Funcționarea CDSE 

se rea lizează conform anexei A2 si  a subanexelor aferente.  

 

In urma acestei activități comunitatea va fi caracterizată de un grad crescut de 

conștientizare a demersului de urmează a fi implementat precum și un Comitet de 

Dezvoltare Socio-Economică constitnuit. 

 

 

Anexa 2. 

  

ÎNTÂLNIRE PUBLICĂ  ȘI CONSTITUIREA CDSE 

REZULTATE 

EXEMPLE 
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Principalele studii care furnizeaza informatii pentru fundamentarea stiintifica a strategiei 

(modalitati de fundamentare) sunt: 

- studiul de diagnosticare (ofera strategiei informatii referitoare la punctele forte si slabe 

ale comunitatii, dar si recomandarile pentru amplificarea potentialului de viabilitate 

economica si sociala); 

- studiul de marketing (evidentiaza si ofera strategiei cerintele populatiei, necesitatile 

actuale si viitoare ale comunitatii locale, precum si modalitati de promovare a acesteia 

pentru o dezvoltare ulterioara); 

- studiu de prognoza (resurse si surse de finantare, termene si avantajul competitiv 

oferit de conditiile locale) 

In urma chestionarii populației aferente comunitații, datele vor fi procesate și vor 

reprezenta un fundament în elababorarea participativă a strategiei de devoltare socio-

economică a arealului vizat. 

 

Dupã parcurgerea celor douã etape, oamenii din grupul de lucru au înțeles mult mai 

bine:  

- de ce este nevoie de o strategie de dezvoltare și planuri de acțiune;  

- de ce este nevoie de participarea comunitãții; 

- de ce este nevoie de a fi concreți și punctuali. 

Diagnoza primara a comunității in ceea ce privesc urmatoarele elemente: Areal vizat și 

caracteristicile geografice; Cadru natural; Populația și nevoile sociale; Infrastructura de 

transport; Dotari tehnico-edilitare; Economia; Mediul inconjurător; Sănătate; 

Învățământ; Cultură. 

 

   Anexa 3. 

 

DOCUMENTARE PREALABILĂ 

REZULTATE 

EXEMPLE 
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In aceasta etapă este convocat Comitetul de Dezvoltare Socio-Economică în vederea 

realizării analizei SWOT. Analiza SWOT este o tehnică prin care se pot identifica 

punctele tari și slabe și se pot examina oportunitățile și amenintarile reflectate in 

arealul geografic ce face obiectul documentelor strategice. Aceasta poate fi utilizată și  

ca element de realizare a bilanțului localității. 

Strenghts - Punctele tari fac referire la aspectele pozitive interioare ale comunității. 

Pentru a identifica punctele tari din analiza SWOT trebuie să găsim raspunsul la 

urmatoarele întrebări: Care sunt avantajele comunității respective? Ce reprezintaă 

atuuri ale comunității comparative cu celelalte localități limitrofe? Ce vad cei din jur 

ca fiind punctele tari ale localității respective?  

Weaknesses - Punctele slabe  fac referire la aspectele negative interioare ale 

localității Intrebari ajutătoare pentru identificarea punctelor slabe din analiza SWOT 

sunt urmatoarele:  Ce ar putea fi imbunatatit în cadrul localității? Ce văd cei din jur ca 

fiind punctele slabe ale comunității respective?  

Opportunities – Oportunități fac referire la conjuncturile exterioare pozitive pentru 

localitatea abordată. Astfel de oportunități pot fi considerate schimbarile politice, 

sociale si chiar cele economice ș.a.. Întrebări pentru a identifica astfel de oportunități 

pentru documentul programatic: Care sunt conditiile favorabile dezvoltarii 

comunității existente acum pe piata? Care este avantajul concurential al comunității?  

Threats – Amenințări fac referire la conjuncturile externe negative pentru localitatea 

aferentă. Pentru a identifica aceste amenințări pot fi identificate răspunsuri la 

urmatoarele întrebări: Care sunt obstacolele existente in dezvoltării localității 

respective? Care sunt schimbarile globale care pot afecta evolutia socio-economică a 

localității?   

ANALIZA SWOT 
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Prin intermediul acestei analize va fi realizata o diagnoza aprofundata a comunitatii pe 

urmatoarele principale teme: 

- Analiza SWOT a resurselor naturale; 

- Analiza SWOT a resurselor fizice; 

- Analiza SWOT a resurselor umane; 

- Analiza SWOT a resurselor sociale; 

- Analiza SWOT a resurselor financiare. 

 

 Prin intermediul acestui document factorii de decizie trebuie să in ce parametrii 

dezvoltarea localității poate fi atinsă având în vedere rezultatele analizei. Factorii de 

decizie devin astfel o componentă cheie al acestui proces, complexitatea şi exactitatea 

analizei efectuate depinzând în totalitate de nivelul de cunoaştere, experienţa, 

implicarea şi colaborarea acestor factori. 

 

MEDIU SI RESURSE 
PUNCTE TARI 

- Existenta padurilor ;  

- Terenul este utilizat pentru pasunat si fanete;  

- Aerul este curat;  

- Existenta izvoarelor Pleasa, la Bradesti si 

Cheia;  

- Existenta unui bazin de apa sub munti;  

- Existenta acvilelor;  

 
 

PUNCTE SLABE 

- Izvoarele nu sunt intretinute;  

- Nu exista un sistem de colectare a 

deseurilor din cauza starii precare a 

drumurilor;  

- Existenta terenurilor nelucrate datorita 

veniturilor mici si a gradului de 

imbatranire a populatiei;  

- Lipsa unei structure asociative pentru 

pasunat si fanete;  

 
 

OPORTUNITĂȚI 

- legislaţie: adoptarea şi implementarea 

legislaţiei privind zonele protejate - legea 

Fondului de Mediu 293/2002;  

- Aderarea României la unele convenţii 

internaţionale în domeniu.  

- produse agricole ecologice care pot fi 

valorificate corespunzător;  

 
 

RISCURI 

- Lipsa programelor şi resurselor ce 

vizează protecţia mediului, poate conduce 

pe termen mediu la scăderea/înrăutăţirea 

calităţii factorilor de mediu  

- Lipsa unor instalaţii şi sisteme de 

prevenire a poluării şi calamităţilor 

naturale  

- lipsa unor programe de informare şi 

instruire a populaţiei şi investitorilor 

despre agenţii naturali şi sintetici care ar 

putea polua zona  
 

 

REZULTATE 

EXEMPLE 



 
 

15 
 
 
 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                            GUVERNUL ROMÂNIEI                                                Inovație în administrație                                          
Fondul Social European                              Ministerul Administrației și Internelor                                      Programul Operațional                                                      Consiliul Judetean Alba                                                                                                   
                                                                                                                                                              „Dezvoltarea Capacității Administrative”                                                                        
 

 
 

„Administrații locale eficiente pentru dezvoltarea durabilă a județului Alba”  

Proiect finanțat prin PODCA 

 

 

Viziunea comunitarã reprezintã o descriere sau o imagine a ceea ce comunitatea, prin 

CDSE, dorește sã se creeze sau sã se întâmple, într-un viitor îndepãrtat, în comunitatea 

respectivã. Viziunea privește atât aspectele de mediu, cât și alte probleme pe care 

comunitatea le considerã importante pentru viitorul localitãții, cum ar fi dezvoltarea 

economicã, învãțãmântul, serviciile administrației publice, calitatea vieții etc.  

Intrebări ajutătoare: 

- mediul natural: Existã tendințe, cum ar fi epuizarea unor resurse naturale sau 

creșterea poluãrii, care ar putea fi inversate ? 

- folosința terenurilor: În prezent este echilibratã distribuția terenurilor pentru o 

folosințã industrialã, comercialã, agriculturã, locuințe, spații verzi etc. ? Pot unele 

trernuri sã capete o altã folosinþã în viitor ?  

- infrastructurã: Ce tip / nivel de servicii credeți cã poate oferi localitatea ? Existã 

probleme actuale de infrastructurã pe care va trebui sã le corectați ? Dacã prevedeți o 

creștere a populației, ce noi servicii sau instalații vor fi necesare ?  

- crețtere economicã: Doriți sã atrageți noi societãți comerciale în localitate ? De ce 

tip ? Ce resurse pot fi alocate / dezvoltate pentru atragerea unor societãți comerciale 

? Cum puteți încuraja o dezvoltare economicã nedãunãtoare sau chiar prielnicã 

mediului ? 

- sãnãtate publicã: Aveți de soluționat probleme de sãnãtate sau de acces la serviciile 

de sãnãtate ? Cum se comparã nivelul de sãnãtate din localitate cu cel național sau 

județean? 

- calitatea vieții: care este viziunea în domenii ca: bunãstarea economicã și socialã, 

siguranța, activitãțile recreative și culturale, estetica și simțul comunitar ? 

- autoritãțile și instituțiile locale: ar trebui sã schimbați dimensiunile, rolul sau 

structura conducerii locale în limitele permise de lege ? Pot acestea sã-și asume sau 

sã renunțe la unele rãspunderi ?
5
 

  

                                                           
5
 Agenda Locală 21 

SEMINARUL  VIZIUNILOR 
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EXEMPLE 

 

In urma acestui seminar, CDSE are definit tabloul viitor al localității așa cum cetățenii 

și l-ar imagina și îl doresc, cu mențiunea de a încerca realizarea unui tablou realist,  

ținând cont de ceea ce se va putea înfăptui. 

 

 

 

 

 

  

ZONA 

TURISTICA 

AMENAJATA 

ALTERNATIVE 

ECONOMICE 

DEZVOLTATE 

INFRASTRUCTUR

A DE TRANSPORT 

REABILITATA 

UTILITATI 

REALIZATE 

SERVICII 

SOCIALE 

REALIZATE 

TRADITII  

PROMOVATE 

ACTIVITATI 

RECREACTIONALE 

LOCALE INFIINTATE 

Trasee 

turistice 

amenajate 

Centru de 

colectare si 

procesare a 

laptelului 

functional 

Drumurile Aiud-

Ramet, Valea 

Manastirii-Aiud, 

Ramet – Salciua, 

Ramet – Livezile 

reabilitate 

Iluminat 

public 

asigurat 

Servicii de 

ingrijire a 

persoanelor 

varstnice 

Inventarierea 

si promovarea 

valorilor si 

traditiilor 

specifice 

Traseu de motociclism 

Pensiuni 

agroturistice 

Intitiative in 

stuparit 

 Colectarea 

deseurilor 

 Camin 

cultural 

Ramet 

functional 

Alpinism 

Inventariere

a si 

promovarea 

specificului 

local 

Brutarie    Programe si 

activitati de 

transmitere a 

traditiilor 

specifice in 

randul 

tinerilor 

(seminarii, 

tabere 

tematice s.a.) 

Tabere elevi 

 Structura 

asociativa 

agricola 

functionala 

   Amenajarea 

unui muzeu 

etnografic 

specific 

 

 Parteneriate 

publice private 

dezvoltate 

     

 Microferme 

dezvoltate 

     

REZULTATE 
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EXEMPLE 

 

Acest seminar are ca scop identificarea obstacolelor ce stau în calea realizării viziunii 

localității  în perioada vizată în planul strategic. In aceeasi maniera ca si la seminarul 

viziunilor, participantii au formulat idei care sa exprime obstacole, piedici care ar putea 

sta in calea realizarii viziunilor. 

 

 

 

Rezultatul acestui seminar este reflectat intr-un tablou al blocajelor ce stau în calea 

atingerii viziunii de dezvoltare conturate în cadrul seminarului anterior. 

 

 

 

 

RESURSE 

INSUFICIENTE 

PENTRU 

REALIZAREA 

PROIECTELOR 

OPORTUNITATI 

LIMITATE DE 

DEZVOLTARE A 

MEDIULUI DE 

AFACERI SI 

OCUPAREA 

FORTEI DE 

MUNCA 

MENTALUL 

COLECTIV 

DEFICITAR 

SITUATIA 

NEFAVORABILA 

A MEDIULUI 

NATURAL 

MIGRATIA 

POPULATIEI SI SPOR 

DEMOGRAFIC IN 

SCADERE 

MEDIATIZAREA 

SI PROMOVAREA 

INSUFICIENTA 

Resurse financiare 

insuficiente pentru 

realizare 

obiectivelor 

Spirit antreprenorial 

insuficient sustinut  

Implicare scazuta a 

populatiei 

Fertilitatea scazuta a 

solului 

Migrarea populatiei 

tinere  

Surse neidentificate 

de informare 

Surse 

neidentificate de 

finantare pentru 

intocmirea 

studiilor de 

fezabilitate 

Infrastructura 

precara 

Mentalitatea oamenilor Amenajarea 

deficitara a cursurilor 

de apa 

Tendinta de depopulare 

a comunitatilor 

Mediatizare 

dificitara a 

oportunitatilor 

comunei 

Incapacitate de 

cofinantare a 

proiectelor 

Masurilor de 

reconversie 

profesionala 

deficitare 

Slaba conservare a 

valorilor locale 

Existenta poluarii 

apelor 

Natalitate in scadere Fonduri insuficiente 

pentru activitati de 

promovare 

Mentinerea unei 

atractivitati 

scazute a zonei 

Absenta asociatiilor 
de  

producatori si 

crescatori 

Sector ONG deficitar  Personal necalificat 

pentru scriere de 

proiecte 

 

Necesar baza de 

date cu programe 

de finantare 

Surse de finanatare 

limitate 

  Populatie imbatranita  

SEMINARUL  CONTRADICȚI ILOR 

REZULTATE 
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  Direcţiile de dezvoltare strategică - ca instrument de planificare şi implementare - 

conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat 

cu scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie.  

          În Direcţiile de dezvoltare strategică, orice măsură ce se concretizează într-un 

program, sub-program ori proiect, trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: 

 concordanţa dintre ţintele fixate, programe, sub-programe, proiecte cu obiectivele 

generale cuprinse Strategia de Dezvoltare Locală; 

 existenţa unor resurse financiare limitate, condiţie ce influenţează modalitatea de 

finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un program, sub-program sau 

proiect. (de ex. împrumut bancar, împrumut extern, obligaţiuni municipale, concesiune, 

vânzare, închiriere, parteneriat public-privat întemeiat pe un set de contracte de 

concesiune, etc.); 

 evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune economică) potrivit căruia o creştere a 

cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a investiţiilor private, în 

condiţiile în care resursele sunt limitate. Autoritatea publică trebuie să evalueze 

permanent oportunitatea realizării unei investiţii, nu numai în raport cu resursele sale 

financiare prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel 

încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală, precum şi parteneriatul 

în realizarea unui proiect de dezvoltare locală; 

 gradul de popularizare (cunoaştere publică) al unui program, sub-program, proiect, 

prin diseminarea informaţiei în cadrul comunităţii locale. În acest sens, PLA va trebui să 

cuprindă mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor şi sub-programelor ce 

urmează a fi realizate; 

 implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, sau proiect; 

 norme de reglementare versus norme de supra-reglementare. Autoritatea locală va 

avea în vedere că sunt situaţii în care organizaţiile nonprofit sau asociaţiile profesionale 

ale oamenilor de afaceri pot fixa reguli pe baze voluntare în situaţia realizării unui proiect 

fără intervenţia autorităţii publice, prin reglementări. De aceea este bine să se evite supra-

SEMINARUL  DIRECȚI ILOR STRATEGICE 



 
 

19 
 
 
 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                            GUVERNUL ROMÂNIEI                                                Inovație în administrație                                          
Fondul Social European                              Ministerul Administrației și Internelor                                      Programul Operațional                                                      Consiliul Judetean Alba                                                                                                   
                                                                                                                                                              „Dezvoltarea Capacității Administrative”                                                                        
 

 
 

„Administrații locale eficiente pentru dezvoltarea durabilă a județului Alba”  

Proiect finanțat prin PODCA 

 

reglementarea. De asemenea, există situaţii în care, pentru realizarea unui proiect, 

reglementările autorităţii publice locale se combină cu cele voluntare, în special în cazul 

parteneriatului public-privat 

 

 

 

Rezultatul acestui seminar este caracterizat de un tablou al soluțiilor de depășire a 

obstacolelor identificate în cadrul seminarului anterior. Direcţiile de dezvoltare 

strategică se adresează comunităţii locale, drept pentru care măsurile, numărul acestora 

şi prioritizarea lor, precum şi mecanismele instituţionale de aplicare trebuie să ţină cont 

de interesele acestei comunităţi, respectiv de asociaţii ale oamenilor, asociaţii şi fundaţii 

cu activitate caritabilă, culturală, de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectonic, 

asociaţii pentru protecţia mediului şi animalelor, culte religioase, etc. 

 

 

 

 

DS1: Valorificarea și promovarea potențialului localității; 

DS2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor și creșterea serviciilor; 

DS3: Facilitarea dezvoltării mediului economic local; 

DS4: Intărirea coeziunii comunității și mobiliyarea spre acțiuni; 

DS5:Crearea capacității locale pentru gestionarea dezvoltării; 

DS6:Elaborarea și aprobarea reglementărilor urbanistice specifice. 

 

  

REZULTATE 

EXEMPLE 
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În cadrul acestui seminar vor fi concretizati paşii ce vor fi întreprinşi pentru realizarea 

activităţilor propuse. De asemenea, vor fi delegate responsabilităţile şi termenele de 

implementare ale planului de activităţi. 

 

 

 

Rezultatul acestui seminar este reprezentat de un plan de activitati detaliat pe fiecare an 

de implementare. 

 

 

 

 

1. Direcţia strategica : VALORIFICAREA SI PROMOVAREA POTENTIALULUI 

LOCALITATII; 

1.Mediatizare potential economic si oportunitati locale de dezvoltare 

1.1 Mediatizare potential resurse natural 

 

Pasi intreprinsi 

pentru 

realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementar 

Costuri (RON) Responsabili 

Resurse 

locale 

Resurse 

atrase 

Total 

Inventarierea 

potentialului 

resurse naturale: 

Promovare 

potential resurse 

naturale 

- flyere 

- postare web 

- afisare 

Decembrie 
2011 
Martie 2012 

- 

2000 

- 

- 

- 

2000 

Agent dezvoltare 

locala 

Aparat primarie 

  

REZULTATE 

SEMINARUL  IMPLEMENTĂRII 

EXEMPLE 
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În cadrul acestei etape sunt correlate într-un întreg toate documentele rezultate în urma 

procesului realizat sub forma unui document strategic.  

 

 

 

 

 

Rezultantul acestui proces este reprezentat de un plan strategic primar ce urmează a fi 

supus consultării publice. 

 

 

 

Continut orientativ al documentului strategic: 

- Profilul comunității; 

- Analiza SWOT; 

- Seminarul Viziunilor; 

- Seminarul Contradicțiilor; 

- Seminarul Direcțiilor Strategice; 

- Seminarul Implementării; 

- Programare strategică. 

 

 

  

ELABORAREA DOCUMENTELOR STRATEGICE  

REZULTATE 

EXEMPLE 
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Consultatarea documentelor strategice se realizează printr-o adunare publică într-unită prin 

transmiterea de invitatii conform modelului din Anexa 3. Scopul acestei consultări îl 

reprezintă finisarea, cizelarea documentelor déjà elaborate. 

 

 

 

In urma acestei consultări vor rezulta potențiale rectificari / îmbunătățiri ce vor trebui 

aduse documentelor strategice înainte de a fi supusă validării în cadrul Ședinței de 

Consiliu Local.  

 

 

 

Anexa 3 

  

CONSULTARE DOCUMENTE STRATEGICE 

REZULTATE 

EXEMPLE 
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Strategia astfel realizată va fi prezentată în cadrul unei şedinţe Consiliului Local pentru 

analiză şi aprobare.  In cazul in care se mai aduc completari sau sugestii in aceasta faza, 

vor fi operate in timp util.  

 

 

 

 

Strategia de Dezvoltare aprobata prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 

VALIDAREA STRATETEGIEI DE CĂTRE CONSILIILE LOCALE 

REZULTATE 
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Anexa 1 REGULAMENT DE FUNCTIONARE GRUP DE LUCRU 

COMUNITAR 

 

Prezentul Regulament este aprobat de factorii de decizie de la nivelul localității…………. şi va 

constitui baza funcţionării Grupului de Lucru Comunitar, fiecare membru al acestui organism  

urmând să-şi însuşească cononţinutul documentului şi să-i respecte prevederile. 

Grupul de Lucru Comunitar este un organism constituit în interiorul şi pentru realizarea Startegiei de 

Dezvoltare Locală, cu scop de completare şi susţinere a echipei de specialişti angrenată în efortul 

general de realizare şi implementare a cercetării sociologice. 

Misiunea, scopul, principiile, obiectivele şi rezultatele vizate sunt identice cu cele aferente Strategiei 

de Dezvoltare Locală, prezentul Regulament constituind o anexă organizatorică a demersului 

acţional. 

MODUL DE CONSTITUIRE: bazat pe selecţie din cadrul membrilor aparatului administrativ, în 

funcţie de competenţe şi specializare: 

- Propunere 

- Analizare C.V. 

- Nominalizare 

Componenţa Grupului de Lucru Comunitar va pute fi modificată, parţial sau total, prin respectarea 

aceloraşi paşi. 

DURATA DE FUNCŢIONARE:  pe toată perioda realizării Strategiei de Dezvoltare Locală: 

Constituirea organismului – săptămâna 5 a cercetării 

Funcţionarea organismului – săptămâna 5 – 32 a cercetării 

Încetarea activităţii – săptămâna 32 a cercetării 
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La propunerea echipei de implementare a cercetării, autorităţile locale pot lua decizia funcţionării 

ulterioare a Grupului de Lucru Comunitar, componenţa, structura, activităţile şi rolul organismului 

urmând a fi stabilite la momentul decizei de către persoanele responsabile la nivelul comunităţii.  

MODIFICAREA COMPONENŢEI: pe bază de cerere sau prin decizie internă: 

La cerere – Se va lua act de solicitare şi se vor efectua procedurile de modificare corespunzătoare 

 

Prin decizie internă – Se va lua act de sesizarea membrilor Grupului de Lucru Comunitar sau a 

membrilor echipei de specialişti, sesizarea necesitând, în mod obligatoriu, să fie susţinută de o 

propunere alternativă: 

- Prezentarea sesizării şi justificarea acesteia 

- Vot la nivelul Grupului de Lucru Comunitar 

- Analizare la nivel de decizie a autorităţii publice locale 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ: 

Grupul de Lucru Comunitar este alcătuit din 3 membri de drept, selectaţi conform prevederilor 

prezentului Regulament: 

Coordonator Grup de Lucru Comunitar 

Asistent Grup de Lucru Comunitar 

Responsabil activităţi comunitare 

Drepturile, obligaţiile şi îndatoririle fiecărui membru sunt cuprinse în Fişele de Post, incluse în 

această documentaţie, pe care fiecare dintre cei 3 şi le-au asumat în întregime. 

Structura organizatorică a Grupului de Lucru Comunitar va fi completată permanent, pe bază de 

voluntariat, cu angajaţi ai administraţiei locale şi cu alţi membri ai comunităţi, implicaţi în realizarea 

cercetării. 

Participarea la activităţile Grupului de Lucru Comunitar este realizată pe bază de adeziune voluntar 

şi nu este remunerată, nici din fondurile alocate cercetării, nici din bugetul local.  Grupul de Lucru 



 
 

26 
 
 
 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                            GUVERNUL ROMÂNIEI                                                Inovație în administrație                                          
Fondul Social European                              Ministerul Administrației și Internelor                                      Programul Operațional                                                      Consiliul Judetean Alba                                                                                                   
                                                                                                                                                              „Dezvoltarea Capacității Administrative”                                                                        
 

 
 

„Administrații locale eficiente pentru dezvoltarea durabilă a județului Alba”  

Proiect finanțat prin PODCA 

 

Comunitar se întruneşte zilnic, timp de o oră, de luni până vineri, în afara programului de lucru, 

pebaza unui calendar convenit de membrii echipei. În funcţie de necesităţile apărute pe parcursul 

cercetării şi de cerinţele responsabililor locali, întrunirile echipei îşi vor extinde durata şi perioada de 

desfăşurare, astfel încât să fie îndeplinite toate exigenţele derulării conforme a activităţilor. 

Întrunirile Grupului de Lucru Comunitar vor fi prezidate de Coordonatorul Grupului de Lucru 

Comunitar şi în absenţa lui de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască. 

Întrunirile Grupului de Lucru Comunitar au caracter public, calendarul desfăşurării acestora fiind 

afişat, în loc vizibil, în perimetrul Primăriei ……, orice persoană putând să participe la desfăşurarea 

acestora.  

Problemele dezbătute în cadrul fiecărei întruniri vor fi consemnate, procesele-verbale de şedinţă 

urmând a fi redactate, făcute publice şi arhivate, pentru a putea fi consultate.  

Problemel dezbătute în cadrul întrunirilor vor fi stabilite pe baza calendarului de desfăşurare a 

cercetării şi a problemelor apărute pe parcurs, orice decizie fiind supusă discuţiei şi putând fi 

adoptată prin vot deschis, cu majoritate simplă. 

 

Pentru a putea fi pusă în practică, orice decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa responsabililor 

desemnaţi ai comunităţii şi coordonatorului cercetării, care îşi vor da acordul final. 

 

ATRIBUŢIILE GRUPULUI DE LUCRU COMUNITAR: 

 

Grupul de Lucru Comunitar este un organism constituit, prin decizia autorităţilor publice locale la 

nivelul localității..........., judeţul ............., ca parte a echipei de realizare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

Principala atribuţie a organismului este asigurarea cooperării suportive pentru activităţile 

cercetării la nivelul comunităţii, în special în ceea ce priveşte latura organizaţională şi 

administrativă a demersului.  

Membrii Grupului de Lucru Comunitar vor asigura managementul local al cercetării, prin furnizarea 

de servicii de natură administrativă şi practic – acţională: 

- Organizarea şi coordonarea administrativă a întrunirilor cu membrii comunităţii 

- Organizează şi asigură din punct de vedere administrativ întrunirile echiei de lucru 
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- Participă la toate întrunirile echipei de lucru 

- Participă la toate activităţile de instruire organizate în cadrul realizării cercetării 

- Mobilizează şi coordoneză angajaţii locali şi voluntarii implicaţi în realizarea cercetării 

- Asigură legătura permanentă cu echipa de specialişti 

- Asigură furnizarea informaţiilor solicitate de către echipa de specialişti 

- Planifică şi organizează toate activităţile cercetării la nivelul comunităţii 

- Contribuie la definitivarea documentaţiei finale a cercetării 

- Contribuie la aplicarea chestionarelor la nivelul membrilor comunităţii 

- Contribuie la activitatea de sintetizare a datelor 

- Contribuie la alegerea membrilor Comitetului de Dezvoltare Socio - Economică 

- Asigură raportarea periodică a modului de derulare a cercetării 

- Asigură informarea continuă a autorităţilor locale asupra stadiului şi modului de desfăşurare a 

cercetării 

- Asigură evidenţa corectă şi la zi a fişelor de evaluare, chestionarelor, protocoalelor şi a celorlalte 

documente ale cercetării 

- Contribuie la popularizarea şi promovarea cercetării  

 

DECIZII FINALE ŞI TRANZITORII:  

Prevederile prezentului Regulament de funcţionare sunt valabile pe perioada realizării cercetării, 

putând fi modificate, în urma sesizării şi la cererea persoanelor implicate în această activitate, pe 

baza deciziei responsabililor autorităţii publice locale şi cu acordul echipei de specialişti.  
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Anexa 1.1 FIȘA POSTULUI  COORDONATOR GRUP DE LUCRU 

COMUNITAR 

 

Organizaţia: Consiliul Local ……………, judeţul ……………… 

Denumire: Coordonator Grup de Lucru Comunitar 

Locaţie: Comuna ...................., judeţul ....................... 

 

SUBORDONARE: Coordonator cercetare 

 

 

 

Coordonatorul Grupului de Lucru Comunitar contribuie la punerea în practică a demersurilor 

circumscrise planului general de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala în localitatea ………., 

judeţul ……………, inclus în Protocolul de Lucru, document aprobat de către Consiliul Local 

……………..  

Integrează serviciile oferite în sistemul de colaborare cu specialiştii firmei de consultanţă, adaptându-

le Strategiei de dezvoltare a comunităţii şi supervizează activitatea tuturor celor antrenaţi în 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala.  

Asigură coordonarea şi supervizarea activităţilor prevăzute de a se desfăşura prin implementarea 

demersurilor prevăzute, prin supravegherea şi mobilizarea membrilor echipei de implementare. 

* Prevederile şi obligaţiile induse de prezenta Fişă de Post se referă, exclusiv, la perioada 

desfăşurării cercetării şi la demersurile circumscrise acesteia.  

 

 

 

 Absolvent studii superioare  

 Pregătire suplimentară în domeniul administraţiei publice 

 Foarte bune abilităţi de manager 

 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate  

 Bune abilităţi de comunicare 

 Capacitatea de a lucra fără supraveghere directă 

DESCRIEREA                

POSTULUI 

CERINŢELE             

POSTULUI 
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 Posibilitatea de funcţionare într-un program flexibil 

 Posibilitatea de efectuare de activităţi de tip voluntariat  

 Rezistenţă la stress  

 Experienţă în managementul de proiect 

 Cunoştinţe de operare PC 

 Cunoaşterea unei limbi straine 

 Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi standardelor în vigoare 

referitoare la dezvoltarea durabilă 

 

 

 

 Respectarea cerinţelor şi reglementărilor induse de Protocolul de Lucru al Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

 Consultarea Coordonatorului de cercetare şi a responsabililor din cadrul administraţiei 

publice locale în legătură cu modul de derulare al cercetării 

 Evaluarea calitatii serviciilor oferite comunităţii, impreuna cu Coordonatorul de cercetare şi 

cu responsabilii din cadrul administraţiei publice locale 

 Implementare metodelor standard, puse la dispoziţie de către consultanţii de specialitate, de 

monitorizare şi evaluare a personalului din subordine 

 Răspunde de raportarea programatică (raportare narativă), respectând termenele limită de 

depunere a acestora; respectă orice alte cerinţe ale Protocolului de lucru, aşa cum sunt ele stabilite în 

documentaţia de bază 

 Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de management a cercetării pentru identificarea de 

noi surse de informare şi pentru dezvoltarea de noi strategii de abordare în cadrul demersului derulat 

 Colaborează cu partenerii şi cu autorităţile publice locale şi/sau centrale pentru realizarea 

obiectivelor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 

 Monitorizarea, împreuna cu Coordonatorul de cercetare, a activităţii subordonaţilor pentru 

asigurarea participării beneficiarilor la derularea activităţilor demersului investigativ 

 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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 Monitorizarea, împreuna cu Coordonatorul de cercetare, a activităţilor incluse în Protocolul 

de lucru al cercetarii 

 Îndeplinirea oricărei sarcini din partea conducerii în scopul bunei funcţionari la nivel 

organizaţional 

 

EVALUARE: performanţele individuale ale coordonatorului de Grup de Lucru Comunitar vor fi 

evaluate la finalizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Pe baza evaluărilor se va face recomandarea 

de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt supervizor sau eliberarea din funcţie, 

după caz. 

 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţile demersului investigativ 
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Anexa 1.2 FIȘA POSTULUIASISTENT GRUP DE LUCRU 

COMUNITAR 
 

Organizaţia: Consiliul Local ………………, judeţul ……………… 

Denumire: Asistent Grup de Lucru Comunitar 

Locaţie: Comuna .................., judeţul ...................... 

 

SUBORDONARE: Coordonator Grup de Lucru Comunitar 

 

 

 

Asistentul de proiect asigura monitorizarea şi buna desfaşurare a activităţilor circumscrise planului 

general de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală în comuna ……………., judeţul …………., 

prin supravegherea şi mobilizarea angajaţilor şi voluntarilor implicaţi. 

 

 

 

 Absolvent studii medii 

 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate  

 Bune abilităţi de comunicare 

 Capacitatea de a lucra fără supraveghere directă 

 Posibilitatea de funcţionare într-un program flexibil  

 Rezistenţă la stress  

 Experienţă în managementul de proiect 

 Cunoştinţe de operare PC 

 Cunoaşterea unei limbi straine 

  Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi  standardelor în vigoare referitoare la 

dezvoltarea durabilă 

 

 

DESCRIEREA 

POSTULUI 

CERINŢELE 

POSTULUI 
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 Respectarea cerinţelor şi reglementărilor induse de Protocolul de Lucru al Strategiei de Dezvoltare 

Locală 

 Consultarea Coordonatorului Grupului de Lucru Comunitar în legatură cu modul de derulare al 

activităţilor 

 Colaborare la implementarea metodelor standard de monitorizare şi evaluare a personalului din 

subordine 

 Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de management a cercetării pentru identificarea de noi 

surse de informare şi pentru dezvoltarea de noi strategii de de abordare în cadrul demersului derulat 

 Monitorizarea prezenţei personalului la activităţile implementate prin cercetare  

 Planificarea activităţilor aferente cercetării 

 Respectarea orarului stabilit 

 Întocmirea unei liste lunare cu necesarul de materiale pentru activităţile aferente cercetării 

 Întocmirea rapoartelor lunare de activitate 

 Îndeplinirea oricărei sarcini din partea conducerii în scopul bunei funcţionari la nivel organizaţional 

 

EVALUARE: performanţele individuale ale asistentului de Grup de Lucru Comunitar vor fi evaluate 

la finalizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Pe baza evaluărilor se va face recomandarea de: 

menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt supervizor sau eliberarea din funcţie, după 

caz. 

 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţile demersului investigativ 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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Anexa 1.3 FIȘA POSTULUI  RESPONSABIL ACTIVITĂȚI 

COMUNITARE 
 

Organizaţia: Consiliul Local …………., judeţul …………… 

Denumire: Responsabil activităţi comunitare 

Locaţie: Comuna ............., judeţul ............... 

 

SUBORDONARE: Coordonator Grup de Lucru Comunitar 

 

 

 

Responsabilul activităţilor comunitare lucrează în echipă multidisciplinară pentru a dezvolta şi a 

pune în practică programul de identificare, evaluare şi mobilizare la nivel comunitar a resurselor 

umane cu rol de influenţă activă în elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Coordonează activităţile comunitare, prin supervizarea şi supravegherea modalităţilor de realizare a 

întâlnirilor cu membrii comunităţii. Pune in practică Planul de acţiune conform Protocolului de 

Lucru aprobat. 

 

 

 

 Absolvent de studii superioare 

 Foarte bune abilităţi de comunicare 

 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate, abilităţi de team-building 

 Capacitatea de a lucra independent, fără supraveghere directă, dar în concordanţă cu scopurile şi cu 

strategia cercetării 

 Reprezentarea pozitivă a comunităţii, prin atitudinea, rolul şi acţiunile sale şi prin adoptarea de 

practici antiopresive şi de egalitate a şanselor 

 Cunoaşterea unei limbi straine 

 Cunoşţinte de operare PC 

 Posibilitate de funcţionare într-un program flexibil 

DESCRIEREA 

POSTULUI 

CERINŢELE 

POSTULUI 
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 Rezistenţă la stress 

 Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi standardelor în vigoare referitoare la 

dezvoltarea durabilă 

 

 

 

 

 Identificarea şi evaluarea complexă a posibilităţilor de informare la nivel comunitar şi extra-

comunitar, în conformitate cu sarcinile şi responsabilităţile stabilite la demararea cercetării 

 Aplicarea corectă şi completă a tuturor chestionarelor 

 Se asigură de identificarea corectă, eficientă şi eficace a nevoilor beneficiarilor şi de respectarea 

drepturilor acestora 

 Având pregătirea adecvată, face investigări pentru a afla dacă există abuzuri de orice natură şi 

acţionează pentru semnalarea şi înlăturarea acestora  

 Contactează şi păstrează legătura permanentă cu membrii comunităţii 

 Aduce la cunoştinţă coordonatorului de Grup de Lucru Comunitar orice problemă apărută în procesul 

de impementare şi evaluare zonală 

 Acţionează conform responsabilităţilor stabilite şi politicii privind înregistrarea documentelor, 

accesul la informaţii şi confidenţialitatea datelor 

 Realizează evidenţa corectă şi la zi a fişelor de evaluare, a protocoalelor, a chestionarelor 

 Întocmeşte rapoarte săptămânale 

 Participă la reuniunile de echipă  

 Întocmeşte raportarea finală 

 Îndeplineşte orice solicitare din partea conducerii în scopul bunei funcţionări la nivel organizaţional  

 

EVALUARE: performanţele individuale ale specialistului vor fi evaluate saptămânal. Pe baza 

evaluărilor se va face recomandarea de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt 

supervizor sau eliberarea din funcţie, după caz. 

PROGRAM DE MUNCA: în funcție de solicitările induse de activitățile demersului investigativ. 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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 Anexa 2 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A 

COMITETULUI DE DEZVOLTARE SOCIO -ECONOMICĂ  

 

Prezenta documentaţie conţine reperele structurale ale Regulamentului de funcţionare a Comitetului 

de Dezvoltare Socio – Economică.  Regulamentulfinal trebuie aprobat de factorii de decizie de la 

nivelul localității ................... şi va constitui baza funcţionării Comitetului de Dezvoltare Socio – 

Economică, fiecare membru al acestui organism  urmând să-şi însuşească cononţinutul documentului 

şi să-i respecte prevederile. 

Comitetul de Dezvoltare Socio – Economică este un organism cu putere de decizie la nivel 

comunitar, având rol definitoriu în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Înfiinţarea, componenţa şi perioada de funcţionare sunt stabilite prin Hotărâre de Consiliu local, fiind 

supuse actualizării şi corecţiilor comunitare anual, prin adoptare de Hotărâri de Consiliu local pe 

această temă. 

Comitetul de Dezvoltare Socio – Economică nu se substituie Consiliului local, fiind un for 

cetăţenesc, ai cărui membrii nu sunt remuneraţi, for aprobat de Consiliul local şi având şanse de 

reuşită doar în condiţiile în care este susţinut de administraţia publică locală. 

 Principala sarcină a Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică este de a reprezenta interesele 

comunităţii ca un întreg, din unghiuri diferite, în cadrul contextului de elaborare şi implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Misiunea, scopul, principiile, obiectivele şi rezultatele vizate sunt identice cu cele aferente Strategiei 

de Dezvoltare Locală, Regulamentul organizaţiei constituind o anexă organizatorică a demersului 

acţional. 

MODUL DE CONSTITUIRE:   

Comitetul de Dezvoltare Socio – Economică este un grup format din cetăţeni ai comunităţii în care se 

realizează Strategia de Dezvoltare Locală, grup constituit pe baza principiilor democraţiei, liberei 

asocieri, iniţiativei şi dreptului de exprimare a opiniei, şi care funcţionează pe baza principiilor 

voluntariatului – fără remuneraţie pentru serviciile aduse şi prestaţia efectuată .  
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Comitetul de Dezvoltare Socio – Economică este compus din membri marcanţi ai comunităţii, pe 

baza nominalizării de către cetăţeni şi membrii Grupului de Lucru Comunitar, din rândul vârfurilor 

informale ale comunităţii. Identificarea şi validarea prin Hotărâre de Consiliu local, a membrilor  

Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică se realizează în urma nominalizării acestora, prin 

intermediul chestionarelor aplicate la nivelul comunităţii. 

Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică  trebuie să reprezinte un spectru de interese 

cât mai larg posibil al comunităţii locale, fiind necesar să implice cât mai multe grupuri de interese 

posibil, astfel încât să poată reprezenta comunitatea locală la nivel maximal. 

Dimensiunea Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică trebuie să fie suficientă pentru a permite 

reprezentarea cât mai multor sectoare, fără ca formaţiunea să fie imposibil de condus. Organismul, în 

ansamblul său, poate fi numeros, însă trebuie ca acesta să fie împărţit în grupuri de lucru, pe domenii 

de activitate. 

Analizând specificul comunităţii locale care face obiectul prezentei cercetări, echipa de specialişti a 

propus un Comitet de Dezvoltare Socio – Economică format din 10 – 12 membri, prin consultări şi 

discuţii la nivel de decizie comunitară stabilindu-se o componenţă finală de 12 membri, structură şi 

componenţă ce urmează a fi validată prin Hotărâre de Consiliu local. 

STRUCTURA PRIMARĂ FUNCŢIONAL – ORGANIZATORICĂ:   

Structurarea finală a prezentului document va fi sistematizată şi organizată, astfel încât să 

circumscrie ansamblul de reguli de bază care gestionează toate aspectele referitoare la acest 

organism: 

 Durata de funcţionare şi actualizarea anuală sau în caz de forţă majoră a componenţei 

Comitetului 

 Componenţa departamentelor 

 Structura de conducere şi coordonare a Comitetului şi a fiecărui departament în parte 

 Modalităţile de organizare şi funcţionare a Comitetului şi a  fiecărui departament în parte 
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 Calendarul anual de lucru al Comitetului şi al fiecărui departament în parte 

 Calendarul întrunirilor comunitare şi modalitatea de organizare a acestora 

 Modul de analizare a problemelor  şi de promovare a soluţiilor adoptate la nivelul 

Comitetului 

 Modalităţile de colaborare cu autorităţile publice locale etc.. 
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Anexa 2.1 FIȘĂ DE POST PREȘEDINTE COMITET COMITET DE 

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ 

Organizaţia: Consiliul Local ..........., judeţul ................. 

Denumire: Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică  

Locaţie: Comuna .............., judeţul ................ 

SUBORDONARE: Primar comuna ...................., judeţul .................... 

 

 

 

Preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică coordonează activităţile organismului în 

toate problemele care vizează implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, document aprobat de 

către Consiliul Local ............., judeţul ...............  

Colaborează la integrarea serviciilor oferite în sistemul de colaborare cu specialiştii firmei de 

consultanţă, adaptându-le Strategiei de dezvoltare a comunităţii şi supervizează activitatea tuturor 

celor antrenaţi în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Asigură coordonarea şi supervizarea activităţilor prevăzute de a se desfăşura prin implementarea 

demersurilor prevăzute, prin supravegherea şi mobilizarea membrilor echipei de implementare. 

* Postul de Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică este neremunerat, întreaga 

structură a Fişei de Post bazându – se pe principiile voluntariatului. 

* Prevederile şi obligaţiile induse de prezenta Fişă de Post se referă, exclusiv, la perioada pentru 

care Preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a fost ales, prin vot cu majoritate 

simplă, de către membrii organismului şi validat prin Hotărâre de Consiliu local. 

 

DESCRIEREA                

POSTULUI 
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- Absolvent studii superioare 

- Membru al comunităţii, cu domiciliul în localitate  

- Pregătire suplimentară în domeniul administraţiei publice 

- Foarte bune abilităţi de manager 

- Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate  

- Bune abilităţi de comunicare 

- Capacitatea de a lucra fără supraveghere directă 

- Posibilitatea de funcţionare într-un program flexibil 

- Posibilitatea de efectuare de activităţi de tip voluntariat  

- Rezistenţă la stress  

- Experienţă în managementul de proiect 

- Cunoştinţe de operare PC 

- Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi  standardelor în vigoare 

referitoare la dezvoltarea durabilă 

 

 

- Respectarea cerinţelor şi reglementărilor induse de Regulamentul de Funcţionare a 

comitetului 

- Respectarea direcţiilor de dezvoltare şi a demersurilor acţionale adoptate prin documentaţia 

circumscrisă Strategiei de Dezvoltare Locală – Planul de Acţiune al comunei ......................, 

CERINŢELE             

POSTULUI 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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judeţul ............., pentru perioada ........................... şi Programul de Implementare a Strategiei 

de Dezvoltare Locală a comunei .............., judeţul .............. pentru perioada ..............  

- Consultarea primarului localităţii şi a responsabililor din cadrul administraţiei publice locale 

în legătură cu modul de derulare al activităţilor 

- Evaluarea calitatii serviciilor oferite comunităţii, impreuna cu primarul comunităţii şi cu 

responsabilii din cadrul administraţiei publice locale 

- Implementare metodelor standard, puse la dispoziţie de către consultanţii de specialitate, de 

monitorizare şi evaluare a personalului din subordine 

- Răspunde de raportarea programatică (raportare narativă), respectând termenele limită de 

depunere a acestora; respectă orice alte cerinţe ale Strategie de dezvoltare Locală şi a 

documentelor circumscrise acesteia, aşa cum sunt ele stabilite în documentaţia de bază 

- Prezidează întrunirile comitetului şi mediază divergenţele şi conflictele interne 

- Aduce la cunoştinţa comitetului şi a responsabililor locali toate sesizările şi problemele 

sesizate de către cetăţeni 

- Colaborează cu ceilalţi membri ai comitetului pentru identificarea de noi surse de informare 

şi pentru dezvoltarea de noi strategii de abordare în cadrul demersului derulat 

- Colaborează cu partenerii şi cu autorităţile publice locale şi/sau centrale pentru realizarea 

obiectivelor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 

- Monitorizarea, împreuna cu primarul localităţii, a activităţii subordonaţilor pentru asigurarea 

participării beneficiarilor la derularea activităţilor demersului investigativ 

- Monitorizarea, împreuna cu primarul localităţii, a activităţilor incluse în documentaţia conexă 

Strategiei de Dezvoltare Locală 

- Îndeplinirea oricărei sarcini din partea conducerii în scopul bunei funcţionari la nivel 

organizaţional 
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EVALUARE: performanţele individuale ale preşedintelui Comitetului de Dezvoltare Socio – 

Economică vor fi evaluate la anual sau la cererea autorităţii locale. Pe baza evaluărilor se va face 

recomandarea de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt supervizor sau eliberarea 

din funcţie, după caz. 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţile şi funcţionarea comitetului. 
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Anexa 2.2 FIȘĂ DE POST VICE-PREȘEDINTE COMITET 

COMITET DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ  

Organizaţia: Consiliul Local ................, judeţul ................ 

Denumire: Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică  

Locaţie: Comuna ........................., judeţul ............................ 

SUBORDONARE:Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică  

 

 

Vice – preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică colaborează cu Preşedintele 

comitetului la coordonarea activităţilor organismului în toate problemele care vizează implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală, document aprobat de către Consiliul Local .................., judeţul 

................  

Colaborează la integrarea serviciilor oferite în sistemul de colaborare cu specialiştii firmei de 

consultanţă, adaptându-le Strategiei de dezvoltare a comunităţii şi supervizează activitatea tuturor 

celor antrenaţi în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Contribuie la coordonarea şi supervizarea activităţilor prevăzute de a se desfăşura prin 

implementarea demersurilor prevăzute, prin supravegherea şi mobilizarea membrilor echipei de 

implementare. 

Înlocuieşte Preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică şi îndeplineşte atribuţiile 

circumscrise acestui post, în totalitatea şi integralitatea lor, ori de câte ori este solicitat, cu 

respectarea Regulamentului de funcţionare. 

* Postul de Vice – preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică este neremunerat, întreaga 

structură a Fişei de Post bazându – se pe principiile voluntariatului. 

 

DESCRIEREA                

POSTULUI 
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* Prevederile şi obligaţiile induse de prezenta Fişă de Post se referă, exclusiv, la perioada pentru 

care Vice – preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a fost ales, prin vot cu 

majoritate simplă, de către membrii organismului şi validat prin Hotărâre de Consiliu local. 

 

 

 Absolvent studii superioare 

 Membru al comunităţii, cu domiciliul în localitate  

 Pregătire suplimentară în domeniul administraţiei publice 

 Foarte bune abilităţi de manager 

 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate  

 Bune abilităţi de comunicare 

 Capacitatea de a lucra fără supraveghere directă 

 Posibilitatea de funcţionare într-un program flexibil 

 Posibilitatea de efectuare de activităţi de tip voluntariat  

 Rezistenţă la stress  

 Experienţă în managementul de proiect 

 Cunoştinţe de operare PC 

  Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi standardelor în vigoare 

referitoare la dezvoltarea durabilă 

 

 

 

 Respectarea cerinţelor şi reglementărilor induse de Regulamentul de Funcţionare a 

comitetului 

 Înlocuirea preşedintelui comitetului şi preluarea şi îndeplinirea tuturor responsabilităţilor şi 

atribuţiilor acestuia, ori de câte ori este solicitat  

 Consultarea preşedintelui comitetului în legătură cu modul de derulare al activităţilor 

CERINŢELE             

POSTULUI 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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 Evaluarea calitatii serviciilor oferite comunităţii, impreuna cu preşedintele comitetului 

 Implementare metodelor standard, puse la dispoziţie de către consultanţii de specialitate, de 

monitorizare şi evaluare a personalului din subordine 

 Contribuie la realizarea raportării programatice (raportare narativă), respectând termenele 

limită de depunere a acestora; respectă orice alte cerinţe ale Strategie de dezvoltare Locală şi a 

documentelor circumscrise acesteia, aşa cum sunt ele stabilite în documentaţia de bază 

 Aduce la cunoştinţa preşedintelui comitetului toate sesizările şi problemele sesizate de către 

cetăţeni 

 Colaborează cu ceilalţi membri ai comitetului pentru identificarea de noi surse de informare 

şi pentru dezvoltarea de noi strategii de abordare în cadrul demersului derulat 

 Colaborează cu partenerii şi cu autorităţile publice locale şi/sau centrale pentru realizarea 

obiectivelor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 

 Monitorizarea, împreuna cu preşedintele comitetului a activităţii subordonaţilor pentru 

asigurarea participării beneficiarilor la derularea activităţilor demersului investigativ 

 Monitorizarea, împreuna cu preşedintele comitetului, a activităţilor incluse în documentaţia 

conexă Strategiei de Dezvoltare Locală 

 Îndeplinirea oricărei sarcini din partea conducerii în scopul bunei funcţionari la nivel 

organizaţional 

 

EVALUARE: performanţele individuale ale Vice – preşedintelui Comitetului de Dezvoltare Socio – 

Economică vor fi evaluate la anual sau la cererea autorităţii locale. Pe baza evaluărilor se va face 

recomandarea de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt supervizor sau eliberarea 

din funcţie, după caz. 

 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţile şi funcţionarea comitetului. 
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Anexa 2.3 FIȘĂ DE POST SECRETAR COMITET COMITET DE 

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ  

Organizaţia: Consiliul Local ............, judeţul ............ 

Denumire: Asistent Comitet de Dezvoltare Socio – Economică  

Locaţie: Comuna ............, judeţul ............ 

SUBORDONARE:Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică  

 

 

 

Asistentul Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică asigură monitorizarea şi buna desfăşurare a 

activităţilor circumscrise planului general de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală în comuna 

............, judeţul ............, prin supravegherea şi mobilizarea angajaţilor şi voluntarilor implicaţi. 

* Postul de Asistent Comitet de Dezvoltare Socio – Economică este neremunerat, întreaga structură 

a Fişei de Post bazându – se pe principiile voluntariatului. 

* Prevederile şi obligaţiile induse de prezenta Fişă de Post se referă, exclusiv, la perioada pentru 

care Asistentul Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a fost ales, prin vot cu majoritate 

simplă, de către membrii organismului şi validat prin Hotărâre de Consiliu local. 

 

 

 Absolvent studii medii 

 Membru al comunităţii, cu domiciliul în localitate 

 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate  

 Bune abilităţi de comunicare 

 Capacitatea de a lucra fără supraveghere directă 

DESCRIEREA 

POSTULUI 

CERINŢELE 

POSTULUI 
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 Posibilitatea de funcţionare într-un program flexibil  

 Rezistenţă la stress  

 Experienţă în managementul de proiect 

 Cunoştinţe de operare PC 

 Cunoaşterea unei limbi straine 

 Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi standardelor în vigoare 

referitoare la dezvoltarea durabilă 

 

 

 

 

 Respectarea cerinţelor şi reglementărilor induse de Regulamentul de Funcţionare a 

comitetului 

 Consultarea Preşedintelui Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică în legătură cu 

modul de derulare al activităţilor 

 Colaborare la implementarea metodelor standard de monitorizare şi evaluare a personalului 

din subordine 

 Colaborează cu ceilalţi membri ai comitetului pentru identificarea de noi surse de informare 

şi pentru dezvoltarea de noi strategii de de abordare în cadrul demersului derulat 

 Monitorizarea prezenţei personalului la activităţile implementate prin derularea demersurilor 

investiţionale  

 Planificarea activităţilor aferente funcţionării comitetului 

 Respectarea orarului stabilit 

 Întocmirea unei liste lunare cu necesarul de materiale pentru activităţile aferente activităţii 

comitetului 

 Întocmirea rapoartelor lunare de activitate 

 Îndeplinirea oricărei sarcini din partea conducerii în scopul bunei funcţionari la nivel 

organizaţional 

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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EVALUARE: performanţele individuale ale asistentului Comitetului de Dezvoltare Socio – 

Economică vor fi evaluate anual sau la cererea conducerii comitetului. Pe baza evaluărilor se va face 

recomandarea de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt supervizor sau eliberarea 

din funcţie, după caz. 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţileşi funcţionarea comitetului. 
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Anexa 2.4 FIȘĂ DE POST COORDONATOR DEPARTAMENT DE 

DEZVOLTARE 

Organizaţia: Consiliul Local .............., judeţul .............. 

Denumire: Coordonator Departament de Dezvoltare 

Locatie: Comuna .............., judeţul .............. 

SUBORDONARE: Preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio - Economică 

 

 

Coordonatorul Departamentului de Dezvoltare lucrează în echipă multidisciplinară pentru a 

dezvolta şi a pune în practică programul de identificare, evaluare şi mobilizare la nivel comunitar a 

resurselor umane cu rol de influenţă activă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Coordonează activităţile comunitare, prin supervizarea şi supravegherea modalităţilor de realizare a 

întâlnirilor cu membrii comunităţii. Pune in practică Planul de acţiune şi Programul de implementare, 

conform Protocolului de Lucru aprobat. 

* Postul de Vice – preşedinte Comitet de Dezvoltare Socio – Economică este neremunerat, întreaga 

structură a Fişei de Post bazându – se pe principiile voluntariatului. 

* Prevederile şi obligaţiile induse de prezenta Fişă de Post se referă, exclusiv, la perioada pentru 

care Vice – preşedintele Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a fost ales, prin vot cu 

majoritate simplă, de către membrii organismului şi validat prin Hotărâre de Consiliu local. 

 

 

 Absolvent de studii superioare 

 Membru al comunităţii, cu domiciliul în localitate 

 Foarte bune abilităţi de comunicare 

DESCRIEREA 

POSTULUI 

CERINŢELE 

POSTULUI 
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 Capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi creativitate, abilităţi de team-building 

 Capacitatea de a lucra independent, fără supraveghere directă, dar în concordanţă cu scopurile 

şi cu strategia cercetării 

 Reprezentarea pozitivă a comunităţii, prin atitudinea, rolul şi acţiunile sale şi prin adoptarea 

de practici antiopresive şi de egalitate a şanselor 

 Cunoşţinte de operare PC 

 Posibilitate de funcţionare într-un program flexibil 

 Rezistenţă la stress 

 Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene şi a normelor şi standardelor în vigoare 

referitoare la dezvoltarea durabilă 

 

 

 

 Identificarea şi evaluarea complexă a posibilităţilor de informare la nivel comunitar şi extra-

comunitar, în conformitate cu sarcinile şi responsabilităţile stabilite În Regulamentul de Funcţionare 

 Aplicarea corectă şi completă a tuturor regulilor 

 Se asigură de identificarea corectă, eficientă şi eficace a nevoilor membrilor comunităţii şi de 

respectarea drepturilor acestora 

 Având pregătirea adecvată, face investigări pentru a afla dacă există abuzuri de orice natură şi 

acţionează pentru semnalarea şi înlăturarea acestora  

 Contactează şi păstrează legătura permanentă cu membrii comunităţii 

 Aduce la cunoştinţă preşedintelui comitetului orice problemă apărută în procesul de 

impementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 Acţionează conform responsabilităţilor stabilite şi politicii privind înregistrarea 

documentelor, accesul la informaţii şi confidenţialitatea datelor 

 Realizează evidenţa corectă şi la zi a fişelor de evaluare, a protocoalelor, a chestionarelor 

 Întocmeşte rapoarte săptămânale 

 Participă la reuniunile de echipă  

RESPONSABILITĂŢILE 

POSTULUI 
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 Îndeplineşte orice solicitare din partea conducerii în scopul bunei funcţionări la nivel 

organizaţional  

EVALUARE: performanţele individuale ale specialistului vor fi evaluate saptămânal. Pe baza 

evaluărilor se va face recomandarea de: menţinere, plan de remediere, reevaluare de către un alt 

supervizor sau eliberarea din funcţie, după caz. 

PROGRAM DE MUNCA: în funcţie de solicitările induse de activităţile şi funcţionarea comitetului 

 

 

 



 
 

51 
 
 
 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                            GUVERNUL ROMÂNIEI                                                Inovație în administrație                                          
Fondul Social European                              Ministerul Administrației și Internelor                                      Programul Operațional                                                      Consiliul Judetean Alba                                                                                                   
                                                                                                                                                              „Dezvoltarea Capacității Administrative”                                                                        
 

 
 

„Administrații locale eficiente pentru dezvoltarea durabilă a județului Alba”  

Proiect finanțat prin PODCA 

 

Anexa 3.MODEL CHESTIONAR 

 

Localitate  Comuna / 
Orasul 

 
Judeţ 

 

 

 Întrebare 0 1 2 3 4 Scor 

1. 
 

In general, cat de multumiti sunteti de 
felul  

in care traiti? 
Deloc 

În foarte  
mică 
msură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 
 

2. 
 

Cat de important considerati ca este rolul 
Primarului in dezvoltarea comunei 

 
Deloc 

În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 
 

3. 
Cat de important considerati ca este rolul 
Consiliului Local in dezvoltarea comunei 

 
Deloc 

În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 
 

4. 
Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile 
Primariei pentru dezvoltarea comunei 

 
Deloc 

În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 
 

5 
 

De cate ori ati solicitat sprijinul 
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2 
ani, pentru o problema personala sau din 
comuna dumneavoastra? 

Nicioadata 
O data 

 
De 2 – 3 

ori 
Mai mult 
de 3 ori 

Nu stiu / 
nu imi 

amintesc 
 

6 

Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale? 
1. ___________________________________________ 4. _________________________________________ 
2. ___________________________________________ 5. _________________________________________ 
3. ___________________________________________ 6. _________________________________________ 

7. 
 

Situatia a fost rezolvata? Deloc 

În foarte 
mică 

măsură 
 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

 

În foarte 
mare 

măsură 
 

Subtotal  

8. 

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra? 
1. ___________________________________________ 4. _________________________________________ 
2. ___________________________________________ 5. _________________________________________ 
3. ___________________________________________ 6. _________________________________________ 

9. 

Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult: 
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________ 
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________ 
3.vegetatie________________________________  6.NS/NR____________________ 

10. 

In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra 
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________ 
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________ 
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________ 
7.Turism__________________________________ 
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11. 

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna? 
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________ 
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________ 
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________ 

 
12. 

 
In ce masura considerati necesara imbunatatirea ………………. 
 

Întrebare 0 1 2 3 Scor 

Serviciilor medicale 
Foarte mare 

masura 
Mare masura 

Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Serviciilor de asistenta sociala 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Invatamantul si cultura 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Spatii destinate activitatilor culturale si 
sportive 

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 
 

Întrebare 0 1 2 3 Scor 

Serviciile Consiliului Local si a Primariei 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Serviciile de colectare si depozitare a 
deseurilor 

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Curatenia si ingrijirea comunei 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Drumurile locale 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Servicii de transport in comun 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Retea alimentare cu apa 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Retea energie electrica 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Retea alimentare cu gaze 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Sistem de canalizare 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Servicii telefonie fixa 
Foarte mare 

masura 
Mare masura Oarecare 

masura 
Mica 

masura 
 

Servicii telefonie mobila 
 

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Televiziune prin cablu, internet, presa, 
blioteca  

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Locatii pentru petrecerea timpului liber in 
comuna 

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Aprovizionarea cu produse alimentare si 
nealimentare 

Foarte mare 
masura 

Mare masura Oarecare 
masura 

Mica 
masura 

 

Subtotal  
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala): 
     1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii 
     2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate 
 
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

 Întrebare 0 1 2 Scor 

13. 
Cum considerati ca a influentat intrarea 
Romaniei in Uniunea Europeana viata 
dumneavoastra? 

 
Schimbari in rau 

 
 

Nici o schimbare 
 

Schimba
ri in bine 

 

 
14. 

 

Aveti cunostinta despre finantarile 
europene pe care le puteti accesa? 

 
Nu am cunostinte 

 
Vag 

 
Am 

cunostin
te 

 

15. 

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în 
comunitate noi activităţi productive sau 
comerciale ? 

 

Nu Nu stiu Da  

16 
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont 
propriu in urmatorii 3 ani? 

 
Nu  Nu stiu Da 

 
 

Subtotal  
 

 

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii 

 

 Sex  
M /F 

 Vârsta:  ETNIE:  Studii: 
  

 Ocupaţia: 
 

 

Statutul respondentului 

(bifaţi): 

Membru al 
comunităţii locale* 

 Reprezentant al 
autorităţilor locale 

 

Operator: 
Ora încheierii interviului:             
Data:        /     / 2011 
Semnatura, 
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Anexa 4.INVITAȚII DE PARTICIPARE   

 
INVITAŢIE 

 

Stimată(e)  Doamnă/Domnule, Grupul de lucru constituit în cadrul Primăriei .............pentru 

realizarea  Planului de dezvoltare a localităţii vă invită, pe dumneavoastră şi pe membrii familiei 

dvs. la o întrunire publică, la care vor participa specialişti şi reprezentanţii autorităţii publice 

locale din localitate. Scopul întrunirii îl constituie dezbaterea situaţiei existente în localitate şi 

posibilităţile de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung iar przenţa dvs. va fi de real folos în 

stabilirea direcţiilor de dezvoltare care vor fi adoptate. 

 

Întrunirea va avea loc pe data de ……………., ora ……, în incinta Căminului Cultural din 

localitate. 
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