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SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
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În primul rând 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 Tarna Mare 2014 – 2020 reprezintă un document legal de 

lucru  al  Consiliului  Local  Tarna Mare.  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. 
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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. 
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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 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  de schide  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. 

 

 Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a comunei Tarna Mare 

poate avea drept sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau 

fondurile rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea 

anumitor probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate. 
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Surse de finanţare nerambursabilă 

 Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană 

acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor 

Operaţionale, Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea 

economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele 

nu acţionează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor membre 

implicate. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului membru, însă în multe 

domenii este necesară şi contribuţia financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe 

cazuri. 

 Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), la care se 

adaugă Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European 

pentru Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare. Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul 

programelor operaţionale şi sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de programare. Perioada 

de programare curentă este 2007-2013. 

 Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară 

cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi 

TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul 

programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor 

de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile 

publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile 

investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de 

cofinanţare. 

Parteneriatele de tip public-privat 

 Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi  promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu 
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modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită 

drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 

 La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o 

serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul 

non- profit. 

Creditarea 

 Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a 

finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un anumit 

grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 

incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o 

organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea 

de fonduri nerambursabile. 

 Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi 

contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat. Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 

2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările 

rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 

anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 800 milioane lei pentru 

fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului 

bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate 

sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale sunt în sumă de 

1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. 
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 Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, 

precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru 

cofinanţarea proiectelor europene. 
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