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1. CONCEPT

2. PRINCIPIILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
2.1. Dezvoltarea durabilă

Trei dimensiuni socială, economică şi de mediu

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost formulat pentru prima dată
de Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (1987),
denumit şi Raportul Brundtland, astfel: „acea dezvoltare ce
răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea
generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.”
Acest principiu a fost preluat de Conferinţa Naţiunilor Unite privind
mediul şi dezvoltarea, desfăşurată în anul 1992 la Rio de Janeiro
(Brazilia), în cadrul căreia au fost stabilite principiile Agendei Locale
21, instrument, unanim acceptat, de aplicare a dezvoltării durabile
pentru mileniul trei, dezvoltare care se cere aplicată la nivel
naţional, regional şi local.
Dezvoltarea viitoare a omenirii a fost concepută într-o viziune
sistemică, integratoare, menită să răspundă necesităţii egalizării
şanselor generaţiilor care există şi vor exista pe Pământ. Tabloul
schiţat privind viitoarea dezvoltare îmbină, într-un tot unitar,
creşterea economică susţinută cu păstrarea şi ameliorarea
mediului ambient, echitatea, justiţia şi afirmarea democraţiei în
viaţa socială.

■ persistenţa fenomenului sărăciei, care a cuprins
majoritatea ţărilor lumii;
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Problemele identificate la nivel global şi la care factorii responsabili
(amintim aici: autorităţi şi instituţii internaţionale, naţionale,
regionale şi locale) trebuie să ofere soluţii, sunt:

dezvoltare
echitabilă

■ degradarea mediului înconjurător şi agravarea
dezechilibrelor ecologice;

economic

■ extinderea necontrolată a urbanizării, care afectează
calitatea vieţii unei importante părţi a populaţiei lumii;
■ persistenţa şomajului, care afectează omul, considerat
cel mai important factor de producţie;

Dezvoltarea durabilă reprezintă un concept fundamental şi
complex în politica actuală. Acesta permite unei comunităţi să
planifice, să pună în practică şi să monitorizeze progresele
realizate de societate în vederea atingerii obiectivelor pe termen
lung, de a răspunde cerinţelor generaţiei actuale fără a împiedica
generaţiile viitoare să-şi satisfacă propriile necesităţi.

■ manifestarea crizelor economice sub o mulţime de forme,
care au drept efect dezastruos irosirea de resurse
incomensurabile;
■ pierderea încrederii cetăţenilor în instituţii publice etc.
Parteneri: Consiliile locale Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, Asociaţia ASMEA

www.microregiuneaocnamures.ro

Strategia de dezvoltare locală (SDL) pentru o comunitate sau comunităţi asociate (microregiune) reprezintă instrumentul participativ având drept obiectiv asigurarea progresului economic, echitabil în plan social,
protejând, în acelaşi timp, resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare.
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■ preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi
între generaţii;

În principiu, aplicarea conceptului de dezvoltare locală pe
principiile durabilităţii trebuie să conducă la realizarea unui set de
obiective economice şi sociale, care se referă la asigurarea:
■ creşterii economice, cu luarea în considerare a
conservării şi protejării resurselor naturale;

■ viziunea de lungă durată asupra procesul dezvoltării;
■ gândirea sistematică, conexiunea între economie,
societate şi mediu.

■ cerinţelor esenţiale de muncă, hrană, energie, apă,
locuinţe şi asistenţă medicală pentru oameni;
■ unei noi calităţi a proceselor de creştere economică;

Specificul lor constă în diferenţierea punctelor de vedere prin care
este abordată durabilitatea, şi anume:
■ economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim
în condiţiile menţinerii capitalului (fizic, natural, uman):
dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului
(natural şi uman);
■ ecologic, bazat pe susţinerea sistemelor biologice şi
antropizate: dezvoltarea durabilă este abordată sub forma
unei populaţii în continuă creştere şi a unui consum de
resurse care diminuează stocurile şi potenţialul de refacere,
cu consecinţe nedorite asupra echilibrului ecologic general;
■ socio-cultural, bazat pe menţinerea stabilităţii sistemelor
sociale, educaţionale şi culturale, pentru determinarea
echităţii intra şi intergeneraţionale, prin păstrarea
diversităţii culturale şi încurajarea pluralismului de idei,
efect al unei educaţii permanente, care vizează
amplificarea potenţialului uman, îmbunătăţirea acestuia cu
noi valenţe, asigurându-se astfel utilizarea mai eficientă a
factorilor materiali ai producţiei;
■ moral şi spiritual: durabilitatea este pusă în relaţie cu
valorile etice ale comportamentului uman, ca factor de
sporire a eficienţei muncii sociale;
■ temporal: este abordată, în sensul perfecţionării, măsura
durabilităţii prin intermediul unui sistem de indicatori cu
ajutorul cărora să se evidenţieze mărimea proceselor de
înlocuire şi reînnoire în raport cu cele de depreciere.

■ creşterii controlate a populaţiei;
■ conservării şi sporirii rezervei de resurse;
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■ viabilitatea instituţională care să asigure convergenţa
de interese a diferitelor grupuri;
■ dezvoltarea economică viabilă, bazată pe echitate între
comunităţi, vârste, clase sociale, grupuri etnice, zone
geografice, generaţii etc.;
■ distribuţia populaţiei umane astfel încât să nu
depăşească capacitatea de suport a mediului;
■ sănătatea ecologică, prin recunoaşterea naturii ca o
moştenire comună pentru generaţiile viitoare;
■ echitatea între zone biogeografice în managementul
resurselor naturale;
■ cooperarea globala a naţiunilor de pe Terra.
Pentru îndeplinirea acestor deziderate este necesară urmarea
unor strategii precise, din punct de vedere economic, politic,
cultural, tehnologic, ştiinţific, ecologic, social şi instituţional.

■ restructurării tehnologice şi menţinerii sub control a
posibilelor riscuri;
■ abordării integrate a protecţiei mediului înconjurător,
creşterii economice şi necesarului de energie.

Căile de acţiune necesare aplicării şi implementării în spirit durabil
a unei strategii de dezvoltare, inclusiv a celei locale, se
subordonează principiului „A gândi global şi a acţiona local”, principiu
care, în esenţa sa, exprimă necesitatea integrării armonioase a
dezvoltării economice, a guvernării responsabile, a asigurării
coeziunii sociale şi a binomului interdependent om-natură, astfel:
■ oamenii trebuie să se afle în centrul tuturor iniţiativelor de
dezvoltare;
■ căutarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor să se
facă printr-o abordare holistică, făcându-se apel la ştiinţă şi
tehnologie;
■ încurajarea comunităţilor umane de a-şi recunoaşte
valorile culturale, morale şi spirituale;
■ capacitatea comunităţilor de autodeterminare prin
respectarea drepturilor la propria dezvoltare;
■ suveranitatea naţională presupune asigurarea securităţii
oamenilor şi a calităţii mediului;
■ egalitatea dintre sexe;
■ pacea, ordinea şi unitatea naţională;
■ justiţia socială, echitatea socială, intra şi
intergeneraţională, care să asigure distribuţia echitabilă a
resurselor şi oferirea de oportunităţi egale pentru membrii
societăţii;
■ participarea democratică la luarea deciziilor;

www.microregiuneaocnamures.ro

Principiile majore, pe fondul cărora se derulează dezvoltarea
durabilă, sunt:
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2.2. Dezvoltarea locală
Dezvoltarea locală este considerată un demers de dezvoltare teritorială, definită ca interacţiunea dintre dezvoltarea comunitară şi planificarea dezvoltării:
■ dezvoltarea comunitară constă în participarea activă şi integrarea comunităţii în procesele de dezvoltare locală, în vederea atingerii bunăstării pentru toţi membrii săi;
■ planificarea dezvoltării este definită ca ansamblul de procese care implică toate persoanele sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunităţii interesate (stakeholders), prin care se stabileşte
o strategie cu obiective clare de atins într-o anumită perioadă determinată, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru a le atinge.
Planificarea poate fi de tip:
expert - realizată de un grup de experţi în domeniul planificării
strategice a dezvoltării, utilizată atunci când strategia este
solicitata din exterior;

consultativ - implicând un grup restrâns de stakeholders;

participativ - cu participarea tuturor factorilor interesaţi ai
comunităţii, demers care cere timp, dar care este şi cel mai
recomandat pentru a avea susţinerea întregii comunităţi şi

2.3. Metode şi caracteristici comune de planificare strategică
Metodele de planificare strategică variază în funcţie de condiţiile şi priorităţile fiecărei zone. Totuşi, există o serie de caracteristici comune identificate din exemplele de bune practici. Toate aceste caracteristici sunt
egale ca importanţă şi nu trebuie prioritizate:

■ demers pe termen lung cu un calendar precis;

Definirea documentului strategic local
În contextul dezvoltării locale, Strategia de dezvoltare pe termen
mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş reprezintă un concept
elaborat, care exprimă valorile comunităţii locale în acord cu
obiectivele de dezvoltare, definind viziunea asupra viitorului,
conturând direcţii de dezvoltare şi stabilind traiectoria evoluţiei
printr-un set de proiecte care urmează a se concretiza printr-o listă
finită de acţiuni.
Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii
Ocna Mureş va fi instrumentul de lucru, adoptat de Consiliile Locale
Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, pus la dispoziţia tuturor
celor interesaţi în dezvoltarea socio-economică a microregiunii,
constituind traseul optim ales pentru orizontul de timp propus al
anului 2015.

■ adeziunea tuturor părţilor implicate, angajament politic
puternic şi voinţa de a construi;
■ proces global şi integrat, ghidat de o analiză completă
şi fiabilă, participativ, care conciliază obiective economice,
sociale şi de mediu;

Strategia, având valoarea unui document-program, agreat de
întreaga microregiune, va orienta previziunea, decizia şi acţiunea
către obiective superioare, fără ca pe parcurs să admită abateri
cauzate de unele imixtiuni, de orice natură, politice sau
administrative.
Adoptarea procesului de consultare a comunităţii locale determină
caracterul consensual al Strategiei cu aspiraţiile cetăţenilor
Microregiunii Ocna Mureş, rezultat al asumării depline şi
conştiente, confirmată de implicarea viitoare a comunităţii locale în
implementarea acesteia.

■ proces însoţit de priorităţi bugetare precise fiecare
program de acţiune trebuie dotat cu resursele necesare pentru
atingerea obiectivelor, iar stabilirea bugetelor trebuie făcută în
funcţie de priorităţile clar definite;
■ dispozitive de monitorizare, evaluare şi valorificare a
experienţei (returul din experienţă).

Argument
Documentul pe care îl oferim încorporează şi integrează într-o
manieră previzională misiunea managementului administraţiei
publice, scopul, axele strategice, priorităţile, etapizarea şi
obiectivele strategice pe domenii de activitate, care se vor
materializa, ulterior, prin activităţile prevăzute, pe termene, în
Planul de Acţiuni pentru îndeplinirea Strategiei. Acesta va cuprinde,
la rândul său, acţiunile şi măsurile pentru realizarea fiecărui
obiectiv strategic de domeniu, termene detaliate şi
responsabilităţile de implementare.
Sinteza elementelor menţionate se regăseşte în analiza de tip
SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi constrângeri)
efectuată, pe care se fundamentează, de fapt, în liniile sale
definitorii, Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a
Microregiunii Ocna Mureş.
Parteneri: Consiliile locale Ocna Mureş, Noşlac, Lunca Mureşului, Asociaţia ASMEA
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■ demers ce porneşte de la nevoile umane, încercând să
identifice acele efecte benefice pe termen lung asupra grupurilor
dezavantajate şi marginalizate;
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