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X. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
 
 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, programelor şi politicilor 
prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi 
impactului acestora relative la dezvoltarea comunităţii. 
 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 
 
 Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare 
şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan 
instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
► agenţii economici 
► societatea civilă 
► locuitorii comunei 
► structure externe (instituţii judeţene) 
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 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 
 
A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările 
primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării. 
 
B. Implementarea 
 În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare 
proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi 
partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
 
C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului 
angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: 
activitatea, informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii 
informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul 
indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 
 Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor 
factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 
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D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie 
de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 
 
E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile de 
performanţăprivind fezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui 
proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului. 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de 
implementare a proiectelor. 
 

 
XI. PARTENERIATE OPORTUNE 

 
 

Deoarece numeroase activităţi isi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, se propune pentru următoarea 
perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 

 
- alte administraţii publice; 
- instituţii de învăţământ; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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XII. CONCLUZII 

 
 

Dezvoltarea municipiului Oneşti nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine şi de voinţa şi 
capacitatea comunităţii locale de a se implica  activ in realizarea  obiectivelor  strategice. 
 Strategia de dezvoltare a Municipiului Oneşti pentru perioada 2012-2022, va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă 
a municipiului prin realizarea Planului de măsuri şi vizează creşterea calităţii vieţii în comunitatea oneşteană, un element 
indispensabil pentru existenţa viitoare a localităţii. 

Municipiul Oneşti se confruntă cu problemele specifice unui oraş în plină dezvoltare şi autorităţile locale trebuie să îşi 
asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează în 
comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria petrochimică, tradiţia sportivă (care este recunoscută pe plan mondial în 
special datorită gimnastei Nadiei Comăneci şi care este susţinută de o bază sportivă modernă), activităţile culturale intense, o 
identitate istorică în stransă legătură cu numele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, servicii de calitate, obiective turistice în zonă, 
administraţie competentă etc). 
 Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare nerambursabile care pot fi atrase 
deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine realizarea in totalitate a acestora , dar se poate beneficia de oportunităţile 
financiare oferite de Uniunea Europeană. 

Ca o concluzie, se poate menţiona că Strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor 
şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI 
Ing. Emil Lemnaru 

SECRETARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI 
Jr. Daniel Spânu 

 


