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ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Să ne închipuim o casă aﬂată în construcție! Orice comună, oraș, municipiu ori județ se aseamănă cu această
casă – pe măsură ce comunitatea se dezvoltă, mai trebuie un etaj, trase sau ex�nse u�lități, montat un li�,
asigurat energia, apa, salubritatea… O casă, ca să reziste, are nevoie de o temelie solidă, bine întocmită, și de un plan
de arhitectură gândit pentru viitor. Fără temelie și plan, casa cheltuie resurse inu�le, devine inconfortabilă și locatarii
pleacă iar în ﬁnal se prăbușește bătută de vânt și ploi!
STATUTUL unei comune, oraș, municipiu, județ nu este altceva decât TEMELIA casei noastre!

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ LOCALĂ este chiar PLANUL DE ARHITECTURĂ!
VERIFICAȚI DACĂ:
1. Viziunea de dezvoltare este în totalitate adecvată
și în concordanță cu scopul pilonilor din cadrul
programa�c ins�tuțional 2021-2027, cu scopul
pilonilor din PNRR și cu cele din programele
naționale de mediu, as�el încât Planul de Acțiuni,
prin obiec�vele sale, să se regăsească întocmai în
obiec�vele programelor de ﬁnanțare;
2. Planul de Acțiuni este ancorat în cadrul
programa�c ins�tuțional 2021-2027;
3. Strategia conține:
- Principiile Europa 2030,
- Principiile Europa next genera�on,
- Inventarul beneﬁciilor din proiectele realizate,
- Analiza disfuncționalităților,
- pilonii PNRR,
- traiectoria către telemanagement – Smart City.

Ei bine, dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc, aveți nevoie cel puțin de actualizarea strategiei!!!
Timpul este scurt, vin banii din PNRR, nu lăsați pe mâine ceea ce puteți face astăzi!
Bună ziua!
Tocmai am terminat munca
la Strategia de Dezvoltare a
Județului Dâmbovița. În
procesul de elaborare a
strategiei, pentru a integra
informații și direcții de
dezvoltare macro-județene,
am avut ocazia să analizez
Ana STĂNCESCU,
coordonatorul echipei de
multe dintre strategiile
elaborare Strategii
comunelor, orașelor și municipiilor din județ. Părerea
mea este că o bună parte dintre aceste strategii – și
cred că pot extrapola situația la nivelul țării – sunt
croite doar ca să ﬁe, fără să aibă nici conținutul, nici
abordarea și nici personalizarea necesară, funcție
de parametrii speciﬁci ﬁecărei localități. Cam
copy-paste, cred eu! Ei bine, dincolo de banii cheltuiți, problema este că, atât pentru PNRR cât și pentru
cadrul programatic instituțional 2021-2027, fără o
strategie corect elaborată, bine fundamentată și

reprezentativă pentru zona respectivă, șansele
de obținere a ﬁnanțării proiectelor sunt nule.
Strategia merită să primescă mai multă atenție! La
urma urmei, alături de statutul unității administrativ
teritoriale, strategia este fundamentul, temelia,
constituția pe care se sprijină dezvoltarea comunității!
Este ghidul edililor și informație pentru viitorul comunității. Privind o eventuală colaborare, pot să vă asigur
de un singur lucru: echipa mea are experiență și expertiză; e adevărat că banii sunt importanți, dar nu mai
importanți decât profesionalismul nostru – de aceea am
și refuzat câteva colaborări care se doreau pe
repede-înainte. Elaborarea unei strategii corecte este, în
primul rând, muncă de analiză și concepție, iar acestea
nu se pot face peste noapte, indiferent de ce vă spun unii
sau alții!
Vă doresc toate cele bune și m-ar bucura să avem
un parteneriat bazat pe pricepere și respect! Spor
în tot ceea ce faceți!
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ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ
O strategie de dezvoltare durabilă este un cadru organizat prin care o comună, un oraș, municipiu sau județ își
exprimă și face cunoscute obiective strategice, obiective speciﬁce și măsurile care orientează alegerile
determinate pentru direcția de dezvoltare a comunității; strategia ajută la stabilirea unei direcții unitare în
termenii obiectivelor operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru atingerea scopului
propus. Strategia reprezintă cerințele întregii comunități și are drept scop asigurarea dezvoltării economice,
sociale, culturale pe termen mediu-lung, ﬁind o modalitate de proiecție a viitorului comunității.
Beneﬁciul major obținut în urma realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă este dat de corelarea poli�cilor și
programelor locale cu poli�cile naționale și europene, cu documentele de planiﬁcare strategică urbanis�că și
economică, în piramidă inversă, de la nivel local la cel județean, regional, național și european.

Coordonatele de funcționare pentru Strategia de Dezvoltare:
vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe prac�cile existente, cât și pe introducerea de noi oportunități de
acțiune;
operează într-un teritoriu bine deﬁnit spațial și administra�v;
abordează problemele la nivel macro și nu se concentrează pe cazurile izolate;
generează resurse, stabilind o legătură directă între planiﬁcare și implementare.

Prioritățile care se analizează în vederea elaborării strategiei:
compe�vitatea IMM-urilor și încurajarea antreprenoriatului;
valoriﬁcarea capitalului turis�c, a patrimoniului istoric, dezvoltarea managementului cultural și marke�ngului
cultural;
în educație: dezvoltare de pla�orme digitale, dezvoltarea învățământului vocațional, de scurtă durată,
a învățării permanente pentru adulți, în vederea recaliﬁcării;
pârghiile de susținere pentru comunitățile marginalizate - înlocuirea schemelor de ajutor social cu alte forme
de sprijin a populației sărace; dezvoltarea mentalității și a soluțiilor privind întreprinderile sociale;
localitatea să devină prietenoasă cu mediul prin protejarea biodiversității și crearea de coridoare verzi și
prin adoptarea de resurse curate de energie;
mobilitatea – accesibilitatea – accesibilizarea (PMUD);
administrarea op�mizată și valoriﬁcarea teritoriului;
calitatea apei, aerului, solului;
agricultura: suprafețe valoriﬁcate raportat la can�tatea de produse;
analiza și diagnoza funcțiunilor și u�lităților necesare dar care lipsesc;
capacitatea administra�vă - îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor, îmbunătățirea calității inves�țiilor
importante și a selecției de proiecte, asigurarea aplicării mai bune a legislației, asigurarea calității și eﬁcienței
furnizării de servicii publice în comun, op�mizarea comunicării cu cetățeanul și găsirea de metode pentru
implicarea acestuia în procesul decizional.
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Etapele realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală (planiﬁcarea strategică):
Analiza și evidențierea schimbărilor și beneﬁciilor rezultate din proiecte anterioare (ﬁnalizate și /sau aﬂat în
curs de implementare);
Iden�ﬁcarea actorilor locali , care se pot implica în realizarea strategiei (societatea civilă, mediul de afaceri,
Administrația Publică Locală);
Cons�tuirea Grupului Strategic de Lucru și stabilirea calendarului în funcție de ac�vitățile stabilite;
Analiza documentelor si ches�onarelor (monograﬁi, planuri, inscrisuri si inregistrari INNS, proiecte, istoric al
unei baze de date etc.);
Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivele ierarhice superioare nivel regional, nivel național
și nivel european;
Culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației, studiu asupra mediului de
afaceri, studiu asupra capacității administra�ve, date oﬁciale furnizate de Ins�tutul Național de Sta�s�că);
Colectarea de date actualizate prin distribuirea unui ches�onar și ulterior analiza și procesarea răspunsurilor;
Discuții directe cu factorii de deciziedin grupurile relevante si din conducerea UAT-ului;
Analiza SWOT pentru ﬁecare domeniu analizat;
Stabilirea direcțiilor strategice;
Iden�ﬁcarea domeniilor prioritare de intervenție și a proiectelor prioritare;
Stabilirea viziunii pentru elaborarea planului de acțiune mul� anual 2021-2027.
Planul de acțiuni cuprinde:
Viziunea;
Obiec�vele strategice;
Obiec�vele speciﬁce pentru ﬁecare Obiec�v Strategic;
Măsuri (acțiuni) pentru ﬁecare Obiec�v Speciﬁc.
Dezvoltarea documentului de planiﬁcare strategică este un proces consulta�v de anvergură și implică o
cunoaștere în amănunt a cerințelor comunității, a caracteris�cilor demograﬁce, socio-economice, culturale și
de mediu.
Viziunea de dezvoltare trebuie să ﬁe ( în totalitate) adecvată și în concordanță cu scopul pilonilor din cadrul
programatic instituțional 2021-2027 și cu scopul pilonilor din PNRR, astfel încât Planul de Acțiuni, prin obiectivele sale, să se regăsească întocmai în obiectivele programelor de ﬁnațare, pentru a putea dezvolta proiecte
prin atragerea de fonduri nerambursabile.
În principiu, o strategie de dezvoltare durabilă trebuie să ﬁe, încă din momentul elaborării, adaptată la obiec�vele de țară ﬁnanțabile, suplimentările de urgență neﬁind reglementate de FEN pentru perioada 2021-2027;
cu toate acestea, se recomandă actualizările din timp, pe măsură ce se deﬁnitivează programele de ﬁnanțare.
Este deosebit de important ca strategia să cuprindă obiective în concordanță cu pilonii PNRR – până la apariția
pandemiei, era suﬁcient să se încadreze în cadrul programatic dar acum acest lucru nu mai este suﬁcient pentru
unitățile administrativ teritoriale care vor să acceseze fondurile nerambursabile.
Notă:
a. PNRR este un program exhaus�v și înglobează următorii piloni, aliniați și cu Agenda Europe 2021-2027-2030,
Next Genera�on.
Pilon 1 - Tranziție verde
Pilon 2 - Transformare digitală
Pilon 3 - Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
Pilon 4 - Coeziune socială și teritorială
Pilon 5 - Sănătate, precum și reziliență economică, socială, instituțională
b. În ceea ce privește organizarea domeniilor, acestea se regăsesc în următoarele programe de ﬁnanțare:
POAT - program operațional asistență tehnică;
POR - programe operaționale regionale;
POCIDIF - program operațional creștere inteligență, digitalizare și instrumente ﬁnanciare;
PODD - program operațional dezvoltare durabilă;
POEO - program operațional educație și ocupare;
POIDS - program operațional incluziune și demnitate socială;
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POS - program operațional sănătate;
POT - program operațional transport;
POTJ - program operațional tranziție justă;
b. Când este neapărat necesară actualizarea Strategiei, acolo unde aceasta există și nu mai veche de 3 ani (caz
în care se impune realizarea unei strategii documentate de la zero):
1. Dacă Planul de Acțiuni nu este ancorat în cadrul programa�c ins�tuțional 2021-2027;
2. Dacă strategia nu conține Principiile Europa 2030, Principiile Europa next genera�on, Inventarul beneﬁciilor
din proiecte realizate, Analiza disfuncționalităților, pilonii PNRR, traiectoria către telemanagement - Smart City.
TERMEN DE REALIZARE:
- pentru realizarea integrală a strategiei - 2/3 luni, funcție de complexitate;
- pentru actualizarea strategiei - 1/1,5 luni, funcție de necesarul de actualizare.
OFERTA FINANCIARĂ:

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă
COD CPV: 73220000-0 servicii de consultanță în dezvoltare

Descriere: : Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Comunei este un cadru organizat prin care comuna își
exprimă obiec�vele strategice, obiec�vele speciﬁce și măsurile determinante pentru direcția de dezvoltare a
comunității; strategia reprezintă cerințele întregii comunități, are drept țintă asigurarea dezvoltării economice
și sociale pe termen mediu-lung și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru a�ngerea scopului.
Dezvoltarea documentului de planiﬁcare strategică este un proces consulta�v de anvergură și implică o
cunoaștere în amănunt a cerințelor comunității, a caracteris�cilor demograﬁce, socio-economice, culturale, de
mediu etc.;
Include: 1. obiec�vele PNRR, aliniate cu Agenda Europa 2021-2027 – 2030, Next Genera�on, as�el încât să
poată ﬁ accesate toate programele de ﬁnanțare; 2. actualizări pentru o perioadă de doi ani, pe măsură ce se
deﬁni�vează programele de ﬁnanțare.

Prețul se stabilește prin negociere, în funcție de analiza preliminară (gratuită).

Important: În temeiul art. 43 alin. (3), litera b), din H.G. 395/2016, autoritatea contractantă are dreptul
de a achiziționa direct, pe baza unei singure oferte, produse sau servicii cu o valoare estimată mai mică
de 70.000 lei fără T.V.A..

Mircea-Alexandru MATEI
Administrator - director general
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