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7. COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Coordonare 

Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală va fi asumată și 

asigurată de Consiliul Local și Primăria comunei Lăpugiu de Jos, prin executiv. 

Structura care va asigura coordonarea Strategiei va fi fie de sine stătătoare, existentă, 

de exemplu Birou de Integrare Europeană, fie o structură nouă, creată special cu acest 

scop, și care să cuprindă funcționari publici cu specializări tehnice, financiare și de 

administrație, a căror viziune și experiența să permită acoperirea tuturor aspectelor 

integrate și extinse pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale și 

pe termen lung. Structura va fi condusă de Primar. 

Responsabilitățile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală ar 

trebui să vizeze: 

- Asigurarea coodonării și urmăririi stadiului implementării Strategiei; 

- Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, 

inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor 

asumate de executiv sau de consiliul local al comunei în varii parteneriate; 

- Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de 

progres, impact și rezultat a obiectivelor, direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare; 

- Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a 

Strategiei; 

- Organizarea monitorizării, evaluării și revizuirii periodice a implementării; 

- Elaborarea rapoartelor de implementare și de revizuire periodice, după graficul 

de raportare agreat de executiv; 

- Urmărirea implementării și impactului Planului de comunicare și promovare a 

Strategiei 
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Implementare 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care 

implică și afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea și diversitatea acțiunilor 

intra și inter-sectoriale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare 

care să faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei. 

Planul de acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și proiectelor 

propuse de Strategie, cu date și informații privind modul de abordare – în corelare cu 

alte acțiuni sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare și surse 

posibile pentru asigurarea lor, legislația care guvernează proiectul, indicatorii de 

rezultat care permit evaluarea implementării acțiunii. 

Parteneriatul local continuă și extinde eforturile de implicare și consultare a 

diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind 

expresia răspunderii asumate de acele entități sau grupuri de entități în ceea ce privește 

contribuția directă și planificată la transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul 

Strategiei, aceasta trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul 

Local și executivul comunei Lăpugiu de Jos, ci și pentru entitățile cuprinse în 

parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile planuri de viitor. 

Asumarea responsabilităților de implementare, de către Consiliul local și 

executivul comunei Lăpugiu de Jos, precum și de către Parteneriatul local. 
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Monitorizarea implementării 

Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, și a acțiunilor concrete 

urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a 

resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, 

buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele 

echipelor de implementare, etc. 

În cazul apariției de devieri de la planificat, a situațiilor de criză sau de forță 

majoră, modificări ale elementelor de precondiție, apariția de reacții negative sau 

neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, 

activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare – 

restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure 

cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere 

a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut 

și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

 

Evaluarea rezultatelor și impactului 

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze măsura în care Strategia și 

proiectele componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și 

intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunității proiectului/acțiunii. 

- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de 

implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele intermediare. 

- Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după 

anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de 

proiect. Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să 

consolideze sau să corecteze rezultele realizate. 

 

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât 

la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune 

individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la 

nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, 

la nivel de acțiuni concrete. 


