
Akademos

62 - nr. 1 (28), martie 2013  

PLANIFICAREA 
STRATEGICĂ 

ÎN SUPORTUL 
DEZVOLTĂRII 

COMUNITĂŢILOR 
LOCALE

Dr. hab. Alexandru STRATAN
Institutul de Economie, Finanţe 

şi Statistică, AŞM

STRATEGIC PLANNING TO SUPPORT LOCAL 
COMMUNITY DEVELOPMENT

The purpose of this article is to outline the im-
portance of local strategic planning through the bot-
tom-up approach, i.e. a planning that comes from the 
society members to the local authority. The experien-
ce of local authorities in Moldova, on the implemen-
tation and operation of local development strategies, 
highlights the shortcomings of planning models and 
perception of strategic documents.

Dacă managementul se realizează prin exercita-
rea funcţiilor de planifi care, organizare, conducere 
(antrenare la acţiune) şi control, o afi rmaţie precum 
că ,,planifi carea este funcţia de bază a managementu-
lui” poate să pară o exagerare; s-ar putea ca impresia 
aceasta să fi e creată de forma de exprimare. Şi totuşi, 
dacă planifi carea este catalogată ca fi ind ,,cheia de 
boltă” (J. Ivancevich) sau ,,funcţia fundamentală” 
(H. Koontz) este pentru că prin toate acţiunile mana-
geriale de organizare, conducere şi control se urmă-
reşte aducerea la îndeplinire a deciziilor planifi cării. 

Pentru ca organizaţia economică să obţină rezulta-
te prin care să supravieţuiască, în ansamblul ei dar şi 
fi ecare componentă, fi ecare angajat trebuie să ştie ce 
are de făcut, iar răspunsul se obţine prin planifi care. 

Procesul de planifi care, ca o funcţie a manage-
mentului, parcurge următoarele etape (schema 1):

Înregistrarea situaţiei de facto, prin aceasta 1. 
înţelegându-se cunoaşterea exactă a situaţiei reale a 
întrep rinderii la momentul întocmirii planului. Ea pre-
supune, deci, defi nirea clară a condiţiilor în momentul 
începerii activităţii. Această situaţie poate fi  prezentată 
mai exact prin analiza datelor disponibile din ultimii 
trei-cinci ani. Situaţia de facto reprezintă condiţia pri-
mordială pentru stabilirea obiectivelor reale.

Stabilirea obiectivelor. Obiectivele trebuie să 2. 
fi e realiste şi corelate cu tendinţa evoluţiei din ulti-

ma perioadă, adică a evoluţiei previzionate pentru 
perioada curentă pe baza celei anterioare. Trebuie 
pornit de la faptul că planifi carea nu determină ime-
diat o schimbare de evoluţie. De regulă, primele re-
acţii apar în decursul unei perioade medii. Dacă se 
compară obiectivul stabilit cu situaţia reală, poate 
rezulta o suprapunere a obiectivului cu realizatul, ce 
iscă un decalaj între cele două.

Constatarea abaterilor dintre evoluţia nor-3. 
mală a realizărilor şi obiectivelor stabilite. Aceste 
adiscrepanţe între obiectiv şi realizat trebuie şi pot fi  
eliminate cu ajutorul unei diversităţi de măsuri.

Identifi carea măsurilor adecvate pentru în-4. 
lăturarea eventualelor erori. Se examinează o etapă 
de concepţie în care se aleg metode de atenuare a 
decalajelor în timpul necesar atingerii obiectivului 
stabilit. La această etapă se impune evaluarea tutu-
ror posibilităţilor, metodelor prin intermediul cărora 
se pot realiza în mod realist obiectivele presupuse 
şi planifi cabile, adică să fi e posibilă concretizarea 
fi ecărei măsuri în parte.

Planifi carea detaliată a activităţii. La această 5. 
etapă se cuantifi că obiectivul întreprinderii, ţinând 
cont de evoluţia generală, prin intermediul măsurilor 
determinate în faza anterioară. Fraze „sinucigaşe” ca 
„nimic nu poate fi  planifi cat, totul este întâmplător” 
sunt inutile în activitatea concretă şi, ca atare, trebuie 
respinse şi considerate nevalabile şi fără valoare. Este 
evident că o planifi care efi cientă este posibilă dacă 
sunt utilizate metode corespunzătoare.

O planifi care realistă reprezintă premisa reali-6. 
zării obiectivului planifi cat. Dacă planifi carea detali-
ată arată că apare un nou decalaj între rezultatele pla-
nifi cării şi obiective, atunci trebuie revizuite măsurile 
prevăzute pentru atingerea obiectivelor şi, respectiv, 
planurile. Aşadar, este necesară o permanentă corela-
ţie obiectiv-plan. Dacă planul şi obiectivul se supra-
pun, planifi carea se consideră acceptată.

Controlul şi verifi carea permanentă în peri-7. 
oada de plan (comparaţia plan/realizat). Verifi carea 
pe parcursul perioadei de plan creează posibilitatea 
depistării din timp a eventualelor abateri, jucând ro-
lul unui sistem de „alarmă”.

Analiza devierilor. Această analiză nu are ro-8. 
lul de a găsi un vinovat, ci de a depista cauzele care 
au determinat decalajele pentru a aplica măsuri fi e 
în sensul modifi cării instrumentului de planifi care, 
fi e de îmbunătăţire a măsurilor luate.

Experienţa autorităţilor locale din Republica 
Moldova privind implementarea şi punerea în func-
ţiune a strategiilor de dezvoltare locală scoate la 
iveală defi cienţe ale modelelor de planifi care şi de 
percepere a documentelor strategice.

Orice strategie trebuie construită pe principiul 
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dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală 
integrată se înţelege dezvoltarea care corelează trei 
aspecte majore ale dezvoltării, şi anume:

Dezvoltare economică;• 
Dezvoltare socială;• 
Gestionarea echilibrată a resurselor şi a me-• 

diului natural.
Planifi carea strategică de tip „bottom-up” este 

specifi că UE, şi anume Obiectivului General al Axei 
4 – LEADER. Abordarea LEADER „de jos în sus” 
reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să 
determine nevoile zonei din care provin şi să con-
tribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vede-
re economic, demografi c, educaţional, cultural etc. 
prin intermediul unei strategii de dezvoltare elabo-
rată şi implementată local. Abordarea LEADER – 
„de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite 
Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup 
coerent de măsuri adaptate priorităţilor identifi cate 
pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de 
dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţia-
lul endogen al teritoriului.

În contextul celor expuse, ţinem să accentuăm 
semnifi caţia planifi cării de jos în sus, utilizând re-
sursele neo-endogene, pentru a răspunde necesi-
tăţilor locale şi a tinde spre dezvoltare sustenabilă 
(dezvoltare care are o continuitate). Pentru autori-
tăţile locale din Republica Moldova este imperativ 
să înţeleagă această sarcină şi să contribuie la or-
ganizarea planifi cărilor strategice participative prin 
abordarea de tip „bottom-up”.

Pentru ca un plan strategic de dezvoltare socio-
economică locală să fi e sustenabil şi realizabil se 
impune:

Crearea grupului de lucru local. În compo-1. 
nenţa acestui grup de lucru trebuie să participe nu 
doar reprezentaţii autorităţilor locale de nivelul I şi 
II, dar şi membrii comunităţii, reprezentanţi ai dife-
ritor pături sociale;

Stabilirea domeniului de cuprindere a stra-2. 
tegiei. Aşa cum a fost menţionat, strategia trebuie să 
se bazeze pe principiul dezvoltării locale integrate. 
Este notoriu ca domeniile strategiei să aibă acoperi-
re cuprinzătoare şi nivelul de expertiză a membrilor 
grupului de lucru local să fi e sufi cient;

Analiza situaţiei actuale. La această etapă 3. 
membrii comunităţii trebuie să participe activ pen-
tru a se expune asupra tuturor problemelor şi resur-
selor existente în localitate. De asemenea, viziunea 
obiectivă a formatorilor şi/sau consultanţilor, exper-
ţilor care urmează să pună pe hârtie strategia, este 
foarte importantă, pentru a prioritiza cum trebuie de 
acţionat ulterior;

Viziunea comunităţii. O strategie nu tre-4. 
buie să se rezume doar la rezolvarea problemelor, 
dar trebuie să fi e condusă spre o aspiraţie comună a 
membrilor societăţii;

Formularea obiectivelor;5. 
Dezvoltarea planurilor comunitare de acţiu-6. 

ne, a ţintelor şi a planului de monitorizare a strategi-
ei. De asemenea, este important de întocmit o hartă 
comparativă a indicatorilor de impact şi de rezultat, 
pentru a înţelege ce se va atinge în urma implemen-
tării unui obiectiv, program şi proiect.

Un exemplu relevant privind implementarea 
practicii menţionate îl reprezintă elaborarea Strate-
giei de dezvoltare socio-economică a raionului Hân-
ceşti pentru perioada 2013-2020. Prin intermediul 
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Schema 1. Desfăşurarea procesului de planifi care [3]
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experţilor Institutului de Economie, Finanţe şi Sta-
tistică şi a formatorilor cu practică europeană în dez-
voltare strategică locală, Consiliul raional Hânceşti 
a reuşit să îşi asume angajamentul de planifi care 
„bottom-up”. S-a lucrat intensiv asupra sensibilizării 
comunităţii de a participa, de rând cu reprezentanţii 
Consiliului raional, la analiza situaţiei existente în 
raion, principalelor probleme care afectează diferite 
pături ale societăţii. De asemenea, au fost expuse 
şi analizate aşteptările şi viziunea comunităţii refe-
ritoare la dezvoltarea raionului Hânceşti pe termen 
lung, deoarece strategia de dezvoltare socio-econo-
mică a raionului Hănceşti este planifi cată pentru o 
perioadă de 7 ani (2013 – 2020). În contextul proce-
sului de planifi care, membrii societăţii şi-au asumat 
angajamentul civic (unul dintre cei patru piloni care 
caracterizează capitalul social al comunităţii) de a 
utiliza resursele endogene, inclusiv resursele proprii 
pentru a contribui la dezvoltarea raionului.

Astfel, Consiliul raional Hânceşti, cu suportul 
experţilor din cadrul Institutului de Economie, Fi-
nanţe şi Statistică, în luna octombrie 2012, a iniţiat 
proiectul de elaborare a Strategiei de dezvoltare so-
cial-economică a raionului Hânceşti. Perioada de im-
plementare a strategiei vizează anii 2013-2020. 

Făcând abstracţie de metodologia de care se 
conduce majoritatea autorităţilor în elaborarea stra-
tegiilor locale, echipa de experţi din cadrul IEFS a 
venit cu o nouă abordare, de esenţă europeană, de 
planifi care „bottom-up”, care reprezintă o modali-
tate ce permite actorilor locali să determine nevoile 
zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea 
teritorială din punct de vedere economic, demogra-
fi c, educaţional, cultural etc. prin intermediul unei 
strategii de dezvoltare elaborată şi implementată 
local. 

Astfel, această abordare a permis Grupului de 
Acţiune Locală să îşi aleagă un set coerent de măsuri 
adaptate priorităţilor identifi cate pe teritoriul său, 
măsuri transpuse în strategia de dezvoltare locală, 
pentru a pune în valoare potenţialul endogen al te-
ritoriului. De asemenea, Grupul de Acţiune Locală a 
generat soluţii de remediere a problemelor, a defi nit 
viziunea comună, unde şi cum văd cetăţenii raionul 
Hânceşti în anul 2020, precum şi a participat la ela-
borarea obiectivelor şi planului de acţiuni, care ur-
mează a fi  îndeplinit în perioada anilor 2013-2020.

„Strategia de dezvoltare social-economică a 
raionului Hânceşti 2013-2020” urmăreşte şi este 
construită pe principiul dezvoltării locale integrate. 
Prin dezvoltarea locală integrată se înţelege dezvol-
tarea în care corelează trei aspecte majore, şi anume: 
dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, precum 

şi gestionarea echilibrată a resurselor şi a mediului 
natural caracteristic raionului Hânceşti.

Astfel, datorită noului model de elaborare a stra-
tegiei de dezvoltare socio-economică, documentul 
în sine se bazează pe necesităţi şi posibilităţi reale, 
care pot fi  realizate în comun cu cetăţenii raionului 
Hânceşti, precum şi susţinute de instituţiile statului 
şi organizaţiile internaţionale. Pentru autorităţile lo-
cale din Republica Moldova este imperativ să înţe-
leagă această sarcină şi să contribuie la organizarea 
planifi cărilor strategice participative prin abordarea 
de tip „bottom-up”, utilizând resursele neo-endoge-
ne, pentru a răspunde necesităţilor locale şi a tinde 
spre dezvoltare sustenabilă. 

Doar cu o asemenea abordare, planurile strate-
gice de dezvoltare socio-economică locală ar putea 
avea un impact pozitiv asupra tuturor factorilor in-
teresaţi din comunitate.

În acest context, planifi carea  strategică are funcţia 
de a administra schimbarea întregii comunităţi pentru 
asigurarea unui viitor economic mai bun. Complexita-
tea sa este determinată de analiza iniţială a condiţiilor 
economice la nivel local, de interacţiunile specifi ce în 
cadrul comunităţii şi de factorii care afectează comu-
nitatea în ansamblu (cum ar fi  cei de ordin social, de 
mediu, economic, politic şi tehnologic). 

Pe de altă parte, schimbările făcute urmează să 
infl uenţeze întreaga economie locală prin acţiuni 
speciale, selective. Având în vedere faptul că resur-
sele şi capacitatea unei  comunităţi  sunt întotdeauna  
limitate, procesul de planifi care strategică trebuie să  
determine în permanenţă  problemele,  obiectivele  şi 
acţiunile care sunt cele mai necesare,  sigure şi fe-
zabile, iar planifi carea strategică trebuie elaborată în 
mod participativ, prin  implicarea reprezentanţilor tu-
turor grupurilor social-economice din comunitate.
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