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INSTRUMENTE ȘI ACŢIUNI SPECIFICE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
COMUNEI GORGOTA
PREAMBUL
În anul 2007 a fost realizată Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007 – 2013 a
comunei Gorgota, judeţul Prahova. Strategia a stat la baza identificării unor direcţii de
dezvoltare a comunei şi a unor idei de proiecte cu finanțare din instrumente structurale. În
vederea implementării acestei strategii, autoritatea publică locală trebuie să-şi întărească
capacitatea instituţională la toate nivelele, atât de conducere cât şi de execuţie. Datorită
caracterului limitat al resurselor umane şi financiare, acest demers presupune de asemenea
atragerea de resurse financiare necesare instruirii pentru creşterea nivelului de pregătire şi de
specializare a personalului.
SCOPUL PROIECTULUI este consolidarea proceselor de luare a deciziilor în administraţia
publică din comuna Gorgota în vederea optimizării strategice a folosirii resurselor şi
maximizării impactului pozitiv al schimbării printr-o planificare strategică integrată.
Activităţile proiectului „Instrumente şi acţiuni specifice pentru implementarea strategiei de
dezvoltare locală a comunei Gorgota” se adresează unui GRUP ŢINTĂ format din cei 17
angajaţi ai primăriei din localitate (funcţionari publici şi personal contractual).
COMPONENTELE CHEIE ale proiectului sunt revizuirea și aprobarea strategiei de dezvoltare
locală a comunei Gorgota, elaborarea și aprobarea planului strategic de implementare. La
acestea se adaugă activități menite să susțină implementarea cu succes a strategiei: programul
de instruire a grupului țintă, organizarea dezbaterilor publice, elaborarea planurilor
operaționale și mentoratul pentru implementarea acestora, schimbul de bune practici,
realizarea unui Ghid de bune practici, promovarea proiectului.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele REZULTATE:
− O strategie de dezvoltare locală revizuită și aprobată de Consiliul Local
− Un plan strategic operaţional elaborat si aprobat
− 17 angajaţi ai primăriei Gorgota (funcţionari publici şi personal contractual) instruiţi
− 7 module de curs livrate
− 1904 ore-om de instruire
− Trei dezbateri publice de promovare a strategiei
− 1000 de exemplare ale ghidului de bune practici tipărite și distribuite la nivelul
administrației publice locale din Județul Prahova
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Proiectul nu va înceta după finalizarea implementării ci va continua să-şi producă EFECTUL
PE TERMEN LUNG sub următoarele aspecte:
la nivel instituţional, activităţile derulate în cadrul proiectului vor fi integrate în activitatea
curentă a autorităţilor locale, asigurându-se astfel continuitatea şi valorificarea rezultatelor
obţinute. Investiţiile făcute şi rezultatele obţinute se constituie în ,,proprietate locală, a
solicitantului şi a comunităţii.
la nivelul politicilor, crearea unei funcţii publice profesioniste şi a unui sistem de formare
continuă pentru personalul administraţiei publice, conferă acestuia un standard profesional
ridicat şi determină elaborarea unui cod de conduită compatibil celui european. Proiectul
îşi propune să promoveze obiectivele Strategiei Guvernului privind accelerarea reformei
administraţiei publice, profesionalizarea funcţiei publice, eficientizarea administraţiei
publice, descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale administrative şi financiare.
Cea mai mare parte a rezultatelor acestui proiect vor continua să producă efecte şi după
finalizarea implementării acestuia:
- cunoştinţele dobândite de participanţii la programul de formare vor fi puse în practică şi
după finalizarea acestui proiect
- implicarea comunităţii în procesul de luare a deciziilor va continua şi în anii următori,
pentru a asigura asumarea de către aceştia a hotărârilor majore vizând viaţa comunităţii
- Ghidul de bune practici produs în cadrul proiectului va fi utilizat în activitatea viitoare a
instituţiei şi va reprezenta un model şi pentru alte instituţii similare din judeţ şi nu numai
- elementele de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse promovate prin proiect vor continua
să producă efect la nivelul grupului ţintă şi al întregii comunităţi
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, la Primăria Comunei Gorgota, Județul
Prahova.
VALOAREA totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 369.807,68 lei, din care:
• 394.072,96 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 8.042,31 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Proiectul este COFINANŢAT din
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri
de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul
1.1:Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico – administrativ,
Operațiunea: Strategii de dezvoltare locală.

