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4. TEME
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4.1 JUSTIFICAREA UNEI VIZIUNI STRATEGICE LOCALE

Viziunea strategii stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Verneşti
pentru perioada 2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie
să devină comuna Verneşti în următorii 7 ani.
In viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, comuna Verneşti va deveni până în
anul 2020, o comună prosperă şi durabilă, care va tinde spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii,
spre gestionare ṣi utilizarea eficientă a resurselor pentru o valorificare a potenţialului de inovare
ecologică şi socială al economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecţia mediului şi
coeziunea socială.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în cresterea capacităţii actorilor de
la nivel local, în vederea dezvoltării economice, sociale şi de mediu a comunităţii locale.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea acestuia în obiective specifice:
 va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la
utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de
muncă;
 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultura, industrie,
servicii, prin oferirea de consultanţă orientate către toate categoriile de populaţie şi
întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de
pregătire a resurselor umane din comună;
 va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub
forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultărilor permanente între parteneri;
 va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea actului didactic şi
a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea abandonului școlar şi
promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socioprofesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea;
 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se
protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale.
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Viziunea comunei Verneşti trebuie să cuprindă şi conceptulul strategic de formulare a
strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptulul strategic trebuie formulat astfel încat
transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea
economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii
mediului de viaţă al comunităţii.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată
poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi economice/investiţii.
În acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei
(prin imbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a
firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice,
facilităţi fiscale, etc.).

4.2 OBIECTIVELE STRATEGICE GLOBALE
Principalele obiective strategice globale ale comunei Verneşti constau în:
1. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultura, piscicultură,
industrie, servicii;
2. Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la infrastructura
(apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie, internet);
3. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
4. Să direcţioneze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de
muncă;
5. Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii, strategia
şi acţiunile sale;
6. Să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii;
7. Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;
8.

Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene;

9. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi creşterea
ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale.
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Realizarea obiective strategice globale se intemeiază pe aplicarea unui management care să
conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică, precum şi
realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
 dezvoltarea durabila, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură
şi atitudine in ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populatie şi operatorii de piată;
 intărirea capacităţii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în
raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu
cerinţele populaţiei;
 twining rural (reţea/network) în scopul schimbului de informatii între localităţi cu privire la
utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect);
 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a
comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face parte;
 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi
materiale intr-un ciclu natural;
 utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilitaţii, respectiv emiterea de
reglementari pentru eco-taxe şi functionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea
investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la
întocmirea bugetului local;
 descentralizarea managementului în sectorul energetic;
 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele
de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal,
orientarea spaţială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficientă
energetică;
 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale;
 fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în
baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatială;
 analiza capacităţii tehnice de execuţie;
 evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
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 evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
 identificarea nevoilor comunitaţii locale şi a priorităţilor acesteia;
 corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
 evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii municipalităţii de a asigura accesul
acestora la locuinţă, locuri de munca şi serviciile publice de baza;
 protecţia mediului;
 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, daca
există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;
 asigurarea publicităţii informatiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul
de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

4.3 OBIECTIVELE GENERALE
Obiectivul general al comunei Vernești în domeniul agriculturii este:
-

Schimbarea mentalităţii fermierilor în legătură cu valorificarea resturilor din ferme
precum şi informarea lor în legatură cu influenţa negativă a acestora asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii umane. Promovarea unei agriculturi moderne, aliniată
principiilor economiei de piață ce va genera creșterea nivelului de trai.

Obiectiv general în domeniul industriei este :
-

progresul activităţilor specifice în concordanţă cu strategiile de mediu şi cele privind
energia şi schimbările climatice în vederea creşterii competitivităţii şi performanţelor
acelor sectoare industriale în care municipiul Râmnicu Sărat poate avea un avantaj
competitiv pentru contracararea efectelor crizei actuale.

Obiectivul general în materie de mediu este:
-Promovarea activă a măsurilor de protecţie a mediului.
Obiectivul general in materie de sănătate și dezvoltare socială este:
-Creṣterea calităţii vieţii ṣi a stării de sănătate a populaţiei.
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Obiectivul general in materie de amenajare a teritoriului ṣi infrastructura de transport este:
-utilizarea optimă a teritoriului oraṣului si îmbunătăţirea infrastructurii de transport,
extinderea reţelelor de utilităţi actuale, îmbunătăţirea calităţii apei şi epurarea apelor uzate.
Obiectivul general pentru domeniul administraţie publică este
-întărirea capacităţii administrative
Obiectivul general al educaţiei durabile este:
- dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale ṣi asigurarea
accesului la diferite forme de educaţie.
Obiectivul general pentru domeniul cultură sport și agrement este:
-crearea unui mediu plăcut, sănătos ṣi sustenabil pentru generaţiile prezente ṣi viitoare,
asigurând standarde ridicate de protecţia ṣi managementul spaţiilor verzi, protejarea patrimoniului
arhitectural, reciclarea deṣeurilor ṣi utilizarea eficientă a energiei ṣi apei.

4.4 TEME ORIZONTALE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE
4.4.1. Egalitate de sanse
Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse
constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene. Problematica promovării
egalităţii de șanse în viaţa socială pentru ambele sexe constituie o cerinţă esențială pentru societatea
romanească, fiind considerată o componentă de bază a preocuparii pentru respectarea drepturilor
fundamentale ale oamenilor.
In elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor sectoriale (servicii sociale,
educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale în vederea eliminării disparităţilor de
dezvoltare prezente în zonele rurale şi incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului.
In procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situaţiilor
discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi
minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială şi
economică.
Comuna Verneşti nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse – analiza indicatorilor
nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul
altor indicatori generali de dezvoltare umană. Piaţa muncii din comună are de altfel o capacitate mai
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ridicată de a absorbi forţa de muncă feminină (datorită specificului său industrial), după cum arată
ponderea majoritară a industriei textile în ramurile existente în zonă.

4.4.2. Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socioeconomică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste
sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială
pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele
de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".
Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de
resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea
calității vieții. Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel
încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei.
Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare ale
comunei Verneşti prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea comunităţii
analizate într-o societate durabilă.
O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă. Indeplinește nevoile tuturor oamenilor,
precum şi pe cele ale comunităţilor viitoare, promovând bunăstarea personală, coeziunea şi
incluziunea socială şi facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au propus
atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii cât şi măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii
puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți cetățenii, în
care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de
resurse este încurajat.
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4.5 DEFINIREA DETALIATĂ
DEZVOLTARE LOCALĂ

A

PRIORITĂŢILOR

DE

OBIECTIVE SPECIFICE
A. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE
a. Demografie
Obiective pe termen mediu şi lung


condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei din
exterior (care ar dori să se stabilească în comună),



condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.

b. Starea de sănătate şi servicii medicale
Obiective pe termen mediu şi lung


acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente,



populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţa
sănătoasă,



eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii.

c. Starea de ocupare a forţei de muncă
Obiective pe termen mediu şi lung


locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare pentru
satisfacerea nevoilor de trai,



posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe
piaţa forţei de muncă.

d. Educaţia
Obiective pe termen mediu şi lung


posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie,



acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural,

64



infrastructura şi baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul
educaţional,



posibilitatea de formare continuă pentru adulţi.



practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare.

e. Cultura
Obiective pe termen mediu şi lung


practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare,



practici traditionale puse în valoare,



acces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne,



infrastructura corespunzatoare cerinţelor unei societăşi în perpetuă mişcare.

B. INFRASTRUCTURA
a. Dotări edilitare
Obiective pe termen mediu şi lung


dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii
civilizate,



dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural.

b. Drumuri şi transport
Obiective pe termen mediu şi lung


reţea de drumuri functională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi
activităţilor economice fară să afecteze starea mediului inconjurător,



sistem de transport modern care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane sau
de mărfuri).

c. Alimentare cu apa curentă, canalizare şi epurare
Obiective pe termen mediu şi lung


populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor,
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realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate,



sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare capabile să deservească locuitorii
comunei.

C. ECONOMIA
a. Agricultura
Obiective pe termen mediu şi lung


practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună,



activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local,



asocierea producătorilor,



îmbunătăţirea practicilor agricole,



politici de marketing eficiente.

b. Comertul şi serviciile
Obiective pe termen mediu şi lung


diversificarea obiectului de activitate al firmelor,



utilizarea eficientă a resurselor locale,



promovarea unor tehnici eficiente de marketing,



orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi.

D. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
a. Poluarea solului, apei şi a aerului
Obiective pe termen mediu şi lung


promovarea practicilor de agricultură ecologică,



realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,



curaţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,



montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public,



crearea unor mecanisme de colectare selectivp a deşeurilor,



realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală),



împadurirea suprafeţelor degradate.
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4.6

IDENTIFICAREA
INTERVENŢIE

UNOR

ZONE

SPECIFICE

DE

1. CONSIDERAŢII GENERALE
Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi
paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca aceste acţiuni să fie
prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să
ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.
Conţine:

 responsabilitatea asumării sarcinilor,
 calendarul desfaşurării acţiunilor,
 resursele alocate,
 metodele de monitorizare şi evaluare.
Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine
un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul
realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de
acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale
de Dezvoltare Durabilă (SLDD).
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită.
PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să tina cont de evoluţia
macroeconomica la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile
comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte,
cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere
că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză
economică se multiplică.
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a
comunei Verneşti, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale
pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel că durabilitatea să devină
punctul forte al acesteia.
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Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată în
cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele strategice
au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare.
Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Verneşti
reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea
unor parametri specifici societăţii moderne.
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare
fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât procesul să poata
fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Verneşti.
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel
încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
Pentru a avea o dezvoltare inchegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de catre:
● Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi
replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar
planului de acţiune
● Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin
atitudine şi participare activă;
● Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic
(informaţii şi tehnologii moderne).
Planul de acţiune cuprinde:
 programul de management, care planifică în anul 2008 o serie de activităţi de organizare
şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite.
 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structurii de
implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare,
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coordonare, antrenare
 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei locale.
Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de realizarea a
obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune - stare - raspuns.
Acest criteriu se aplică astfel:
 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul iniţial;
această presiune se cuantifică pe nivelurile; maximă, medie, mică
 se evaluează situaţia iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de
fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)
 se presupune aplicarea măsurii
 se masoară starea ipotetica finala, care se cuantifică sub formă de raspuns
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de
planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi
evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin
indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi pentru
comuna Verneşti. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor
ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare
Durabilă a comunei.
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Verneşti, suportul necesar trebuie să fie
asigurat de către:
 Primăria şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională
pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune;
 Comunitatea Locala - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale,
prin atitudine şi participare activă;
 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, drept suport financiar şi logistic
(informaţii şi tehnologii moderne).
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:
 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi
mijloacelor de realizare pe anii 2007 - 2013
 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi
realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine
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 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de
marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele
necesare pentru realizarea obiectivelor
2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi
responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel:
persoane individuale, agenti economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din
consiliul local.
3. Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile şi
acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul
funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor
constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare locală.
5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt
măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a
programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină
abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea
aplicării strategiei de dezvoltare locală.

4.7 PRINCIPII ŞI CONDIŢII
În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Verneşti, ca autoritate
publica locala, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi
execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea
resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea
cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.
Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor Administraţia
publică locală trebuie să adopte un management eficient.
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care Administraţia
publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de
accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.
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În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei a fost de armonizare a
procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Verneşti a demarat un amplu
proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 20072013.
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Verneşti sunt:
 Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a tuturor
locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;
 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele europene a
şcolilor;
 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea
Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate;
 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi agricultură;
 Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi
investiţionale.

4.8 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt
susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei
comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte
rezolvarea propriilor probleme.
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile
statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe
promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului institutional.
Activitatea publică locală va fi orientată spre:
1 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor
tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune;
2 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă, canalizare
etc.)
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3 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de
acumulare a veniturilor la buget;
4 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului.
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:
1 Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări
şi servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;
2 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului
de personal angajat în institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
3 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru
depăşirea limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a
alocaţiilor bugetare;
4 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor
activităţi către sfera privată.
Consolidarea finanţelor publice:
1 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor
social-economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului
subordonat;
2 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi
menţinerea echilibrului bugetar;
3 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de
interes local;
4 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de
piaţă.

Stabilirea şi promovarea parteneriatului:
1 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în
folosul cetăţeanului;
2 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în
domeniile social, cultural şi de mediu.
Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:
Dezvoltarea managementul resurselor umane
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1 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor
publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.
Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională
1 Identificarea unui sistem de training adecvat;
2 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;
3 Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent.
Utilizarea eficientă a resurselor umane
1 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a
regulamentului de ordine internă;
2 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.
Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale
1 Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;
2 Conîtientizarea importanîei activităţii fiecărui angajat;
3 Transparenţa funcţionării sistemului institutional pentru fiecare angajat;
4 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea
activităţilor depuse.
Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi
cetăţean
1 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;
2 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii
economici;
3 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul
decizional;
4 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;
5 Implementarea unui sistem de management al calităţii.
Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii
serviciilor publice
1 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
2 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;
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3 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare
nerambursabilă.
Dezvoltarea managementul informaţiilor
1 Analizarea nevoilor în domeniul software;
2 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei.
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