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METODOLOGIA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ
Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de realizare a acelui
viitor. Etapele necesare în planificarea strategică sunt următoarele:

www.microregiuneaocnamures.ro

1. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialelor locale (analiza de potenţial);
2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală:
■ formularea scopurilor, obiectivelor şi a strategiilor realiste,
■ identificarea, evaluarea şi ordonarea măsurilor şi proiectelor după priorităţi;
3. Implementarea Strategiei de Dezvoltare:
■ dezvoltarea planurilor de acţiune,
■ implementarea planurilor,
■ monitorizarea şi evaluarea rezultatelor.
Sintetic, procesul planificării strategice cuprinde două faze determinante:
■ faza identificării conceptului general;
■ faza realizării planului strategic.

ETAPELE DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Aceste etape încearcă să ridice şi să răspundă problemelor fundamentale identificate în comunitatea locală, legate de:
■ ETAPA 1 - Unde ne situăm în acest moment?
■ ETAPA 2 - Unde ne-ar plăcea să ne situăm?
■ ETAPA 3 - Ce problemă trebuie să ridicăm şi cum ajungem acolo?
■ ETAPA 4 - Cum trebuie să acţionăm pentru a ajunge acolo?
Parteneri: Consiliile locale Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, Asociaţia ASMEA
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1. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL ŞI A POTENŢIALELOR LOCALE ANALIZA DE POTENŢIAL

Definirea domeniilor de analiză

Analiza SWOT

Actori implicaţi:

(Puncte tari puncte slabe oportunităţi ameninţări)
Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situaţia economică,
poziţia geo-politică, infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul
de afaceri, patrimoniul, fiecare din aceste domenii fiind împărţit în
sub-domenii, pentru a cuprinde o gamă cât mai largă şi
reprezentativă a vieţii economico-sociale a Microregiunii Ocna
Mureş.

Colectarea datelor
Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizării analizei economicosociale a zonei, a fost un proces dificil, avându-se în vedere
disponibilitatea şi accesul la date statistice, relevante acestui scop.
De aceea, acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice
oficiale sau colectarea unor date relevante de la diversele instituţii
şi organizaţii de profil, s-au colectat date empirice, transmise
verbal, prin interviuri, chestionare şi sondaje, completate de
cunoştinţele de specialitate documentate ale unor experţi din
diferite domenii. Prezentarea datelor şi informaţiilor prelucrate s-a
făcut astfel încât acestea să fie relevante şi relativ uşor de înţeles
pentru factorii de decizie.

După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a
organizat derularea analizelor de potenţial al zonei, în vederea
utilizării acestora în cadrul analizei SWOT.
Analiza SWOT este o metoda eficientă, utilizată în procesul
planificării strategice pentru identificarea potenţialelor, a
priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune a strategiei de
dezvoltare. SWOT este o tehnică de analiză a organizaţiei/arealului
administrativ teritorial, care reliefează cele mai importante puncte
forte (strenghts), puncte slabe (weaknesses), oportunităţi
(opportunities) şi ameninţări/constrângeri (threats) specifice
funcţionării acesteia. Orientarea acestei analize este preponderent
previzională.

■ Echipa de lucru E.L.
■ Comitetul tehnic de lucru C.T.L.
■ Participarea cetăţenilor interviuri, chestionare,
sondaje, rezultate.

Rezultate:
■ analiza sectorială de potenţial,
■ cantitativă fişa localităţii,
■ calitativă analiza SWOT,
■ identificarea nevoilor şi constrângerilor.

Prin analiza SWOT se trece în revistă mediul extern şi intern al
organizaţiei, respectiv factorii externi (grupează oportunităţile şi
ameninţările sau constrângerile la care trebuie să facă faţă
organizaţia respectivă) şi interni (puncte forte sau tari şi cele slabe).
Scopul final al analizei SWOT este maximizarea punctelor forte,
minimizarea punctelor slabe, valorificarea oportunităţilor, evitarea
sau atenuarea constrângerilor (din mediul extern).
Parteneri: Consiliile locale Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, Asociaţia ASMEA
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Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social local şi a potenţialelor existente în zonă pentru ca, pornind de la acestea, să creeze şi să implementeze politici şi programe adresate nevoilor locale. S-a pornit
de la ideea fundamentală că forţele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică şi capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere şi tendinţele externe şi evenimentele care pot avea impact asupra
acestora.
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2. ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Pornind de la rezultatele analizei SWOT, echipa proiectului a trecut la etapa a doua de realizare a planificării strategice şi anume la elaborarea propriu-zisă a strategiei.

Pe baza profilului economico-social al zonei, identificat în etapa
anterioară, echipa de proiect a sintetizat misiunea strategiei de
dezvoltare locală şi a identificat direcţiile strategice şi domeniile
prioritare de acţiune a comunităţii pe termen mediu şi lung.
Strategia de dezvoltare trebuie să răspundă la întrebarea „Unde
vrem să ajungem?”.
Aceste direcţii strategice şi domenii de acţiune reprezintă practic
linii directoare aflate la dispoziţia autorităţilor locale în procesul de
promovare economică a zonei, prin măsuri care să vizeze:
■ comunitatea ca loc de viaţă oferirea unui climat propriu şi
facilităţi adecvate;
■ comunitatea ca loc pentru afaceri modernizarea
infrastructurii de bază, precum şi a celorlalte sectoare;

Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale
În vederea alegerii alternativelor strategice optime, echipa
proiectului a analizat patru opţiuni de acţiune strategică, după cum
urmează:
■ strategii de tip so, care utilizează avantajele zonei pentru a
profita la maxim de oportunităţile oferite de mediul extern;
■ strategii de tip wo, care depăşesc slăbiciunile zonei pentru a
profita la maxim de oportunităţile oferite de mediul extern;
■ strategii de tip st, care utilizează toate avantajele zonei
pentru a evita sau minimiza ameninţările mediilor exterioare;

Actori implicaţi:
■ Echipa de Lucru E.L.
■ Comitetul Tehnic de Lucru C.T.L.
■ Comitetul de Dezvoltare Locală C.D.L.
■ Consiliile Local Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului C.L.

Rezultate:
■ definirea viziunii strategice propuse;
■ definirea domeniilor / sectoarelor strategice;
■ finalizarea conceptuală a documentului strategic.

■ strategii de tip wt, care minimizează slăbiciunile zonei şi
evită sau minimizează ameninţările mediilor exterioare.

■ comunitatea ca centru turistic protejarea şi valorificarea
potenţialului natural, arhitectural şi istoric;
■ comunitatea ca locaţie ecologică îmbunătăţirea calităţii
mediului astfel încât să existe un echilibru între dezvoltare
şi protecţia mediului.
Parteneri: Consiliile locale Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, Asociaţia ASMEA

www.microregiuneaocnamures.ro

Formularea misiunii, a direcţiilor strategice şi a domeniilor
prioritare de acţiune
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3. IMPLEMENTAREA ALTERNATIVEI STRATEGICE DE DEZVOLTARE

Implementarea modelului strategic de dezvoltare locală, care
constă în elaborarea planurilor de acţiune, realizarea şi
monitorizarea acestora este sarcina autorităţii locale, care trebuie
să-şi asume responsabilitatea pentru alocarea veniturilor
necesare punerii în practică a strategiei.

Trebuie spus că modelul strategic de dezvoltare a Microregiunii
Ocna Mureş va putea fi aplicat şi realizat dacă toţi actorii sociali, de
la toate nivelurile şi din toate sectoarele, vor acţiona susţinut şi
integrat şi vor pune în practică ideile directoare, acţiunile şi
obiectivele propuse.

Stă în puterea cetăţenilor şi administraţiei publice locale să asigure
satisfacerea condiţiilor necesare pentru atingerea acestor
obiective. Numai printr-o gândire unitară cu privire la căile
necesare de urmat se creează premisele apariţiei unui efect
benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile în
timp a Microregiunii Ocna Mureş.

document realizat de:

Acţiuni Sociale prin
Metode Educative Active

www.microregiuneaocnamures.ro

Această etapă a fost urmărită mai puţin de membrii echipei de proiect, întrucât Planul Local de acţiune şi implementarea acestuia reprezintă apanajul instituţiei Administraţiei Publice Locale. Cu toate acestea, au fost
estimate rezultatele efective şi impactul aplicării Strategiei de Dezvoltare Locală pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş, pentru a oferi apoi un mijloc de comparaţie autorităţii locale în procesul monitorizării
implementării. Au fost, de asemenea, schiţate în linii generale resursele necesare implementării strategiei, precum şi sursele de finanţare avute în vedere.
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