CAPITOLUL 7
SISTEMUL DE IMPLEMENTARE

In primul rand implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod
fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanţa
acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile propuse în strategie
sunt coerente cu Programele Operationale şi PNDR pentru perioada 2007-2013, precum şi cu
finanţările ce vor face obiectul Memorandumului pentru perioada 2014 - 2020. Absorbţia fondurilor
disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia
proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.
Strategia de dezvoltare a comunei Verneşti 2014 – 2020 reprezintă un document legal de lucru
al Consiliului Local Verneşti. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi angajează la o
permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei
realităţilor economice şi sociale.
Procesul de implementare va include următoarele activităţi:
1. Elaborarea planuri de acţiune prin care obiectivele Planului de Dezvoltare Locală se vor realiza
şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre de consiliul local;
2. Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei (fişe de
proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele
sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului
local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi
priorităţilor locale propuse;
3. Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
4. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete de
dezvoltare.
5. Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei.
6. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie.
7. Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor formulate şi cum
influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a comunei.
Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizată anual, prin prezentarea în cadrul
consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monitorizare anuală
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va avea în vedere proiectele strategice implementate/ în implementare/ care urmează a fi implementate
la nivelul local şi efectele pe care le produc la nivel comunei Vernesti.
Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda
integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul
constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un
management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de
implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.
Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al cărui funcţii constau în:
 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;
 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;
 Propuneri de completare periodică a strategiei;
 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare .
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a
programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra
desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea comunei.
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