
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARTEA IV 
 

MONITORIZAREA, EVALUAREA 
ŞI ACTUALIZAREA STRATEGIEI 



                     Partea IV MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI ACTUALIZAREA                                                           

 

241 

 
Un document de planificare pe termen mediu şi lung are valoare şi îşi atinge scopul 

programatic pentru dezvoltarea județului în condiţia adapatabilităţii lui la modificările şi 

evoluţiile societăţii. O strategie de dezvoltare este un document viu care trebuie 

analizat şi readaptat periodic, periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali la nivel 

judeţean funcţie de ritmul transformărilor majore ale soietăţii. 

 

Pentru a asigura un sistem coerent şi eficient de analiză şi pentru a propune în timp util 

soluţii în vederea readaptării măsurilor şi, eventual, obiectivelor strategiei se impune: 

1. Numirea /organizarea/ formarea unei structuri interinstituţionale sau a unui  

departament de planificare şi dezvoltare strategică la nivelul județului (care să 

funcționeze fie în cadrul ADDJB, fie Consiliul Județean) care să aibă drept scop 

monitorizarea stadiul de implementare a obiectivelor propuse în strategiei în 

funcție de planul de implementare – de prioritățile stabilite;  

 

2. Formarea/ instruirea/ pregătirea resurselor umane – a echipei de lucru din 

cadrul structurii constituite pentru a se asigura capabilitatea implementării 

strategiei. Se impune existența unei structuri de bază – care va asigura 

managementul şi activitățile zilnice formată din 3-5 persoane şi personal din 

cadrul instituțiilor județene responsabile cu îndeplinirea principalelor obiective şi 

direcții strategice – aceştia se vor întâlni lunar şi vor prezenta stadiul sau/şi vor 

solicita sprijin.   

 

Rolul organismului creat este de evaluare periodică a acțiunilor concrete, a proiectelor 

necesar a fi realizate pentru a îndeplini obiectivele propuse dar şi oferirea de sprijin în 

elaborarea de proiecte. 

Structura de bază – formată din personal ADDJB şi Consiliu Județean 

Structura extinsă va fi formată din reprezentanți ai: 

- Instituției Prefectului 

- Direcţia Judeţeană de Statistică; 

- Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală,  

- Agenţia de Mediu,  

- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,  

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov,  

- Reprezentanţi ai mediului academic Universitatea Transilvania,  

- Camera de Comerţ şi Industrie 

- Agenția Metropolitană Braşov,  
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- Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov 

- Experți externi 

 

După identificarea personalului desemnat de instituții se va prezenta şi completa planul 

anual de implementare în funcție de prioritățile şi măsurile stabilite. 

 

Se va elabora un buget anual estimativ necesar acțiunilor propuse – în funcție de 

prioritizarea măsurilor şi obiectivelor concrete.  

 

Monitorizarea conferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea planului de 

acţiune,actualizarea termenelor prevăzute iniţial şi anticipează eventualele riscuri. 

Instrumente de monitorizare utilizate în procesul de implementare a strategiei:  

- Calendar de monitorizare ce presupune determinarea termenelor limită pentru 

realizarea acţiunilor, elaborarea rapoartelor de monitorizare; 

- Rapoarte periodice: elaborarea semestrială sau în funcţie de nevoi pentru 

determinarea stadiului în care se află procesul de implementare a strategiei; 

- Reuniuni de lucru: organizarea unor întâlniri periodice ale grupului/ structurii - , 

persoanele implicate direct în implementarea strategiei şi alte persoane 

interesate - conform calendarului stabilit. 

 

Evaluarea strategiei presupune: 

Autoevaluare – în funcţie de modul de realizare a rezultatelor şi în funcţie de indicatorii 

de performanţă stabiliţi. 

Evaluare externă – cu concursul unor evaluatori/experţi externi şi neutri- direcţia de 

dezvoltare durabilă din cadrul CJ. 

Rezultatele evaluării asigură continuitate în privinţa conturării şi evidenţierii în 

perspectivă a obiectivelor strategice, determinând elaborarea unei strategii fezabile şi 

viabile. 

 

Strategia necesită a fi revizuită/ actualizată din 3 în 3 ani şi în cazul în care este 

necesar – modificarea contextului economic, a obiectivelor, cu o periodicitate mai mare.  

 
 

 


