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Plan de acțiune



Planul de acțiune

• Introducere – metodologie, parteneri implicați

• Context - Sinteza strategiei

 prezentare sintetică a sectoarelor vulnerabile, direcțiilor, obiectivelor, măsurilor

• Acțiuni propuse

 organizarea pe sectoare, obiective și mărsuri

 termene de implementare

 descrierea grupurilor țintă

 resurse implicate – estimare buget

 surse de finanțare

• Sistemul de implementare, evaluare și monitorizare

 prezentarea măsurilor, mecanismelor, rolurilor și procedurilor de implementare

 monitorizare și evaluare: structura rapoartelor de monitorizare și evaluare, prezentarea setului de 

indicatori propuși și a surselor de documentare a acestora

Structura Planului de acțiune



• identifică și descrie acțiunile/proiectele necesare pentru atingerea obiectivelor definite în strategie

• va prezenta următoarele aspecte pentru fiecare măsură/acțiune în parte: 

 obiectivele / măsurile, 

 organizația (departamentul) responsabilă cu implementarea și potențialii parteneri, 

 o scurtă descriere (principalele activități),

 rezultate

 acțiuni premergătoare

 durata (termen scurt, mediu, lung), 

 bugetul estimat

 surse de finanțare potențiale (buget local, programe naționale, programe europene, fonduri private, 

împrumuturi, parteneriat public-privat)

Planul de acțiune



Planul de acțiune

Obiectiv / 
măsură

Responsabil/ 
parteneri

Descriere Rezultate Acțiuni 
premergătoare

Termen Buget 
estimat

Sursă de 
finanțare

Amenajare
a de noi 
spații verzi 
în 
municipiul 
Sibiu

Stoparea 
extinderii 
insulelor de 
căldură și 
prevenirea 
formării de 
noi insule de 
căldură pe 
teritoriul 
municipiului 
/ Creșterea 
suprafeței de 
spații verzi 

Primăria Sibiu
Mediul privat
ONG-uri

Crearea 
de noi 
spații
verzi pe 
terenuri 
abandona
te / 
degradat
e, fațade 
și 
acoperișu
ri verzi

10.000 
mp de 
spații 
verzi noi

Identificare
terenuri / 
clădiri
Încheiere 
parteneriate cu 
ONG-uri / 
firme
Clarificare 
statut juridic 
terenuri

Scurt 
(2020)

100.000 
Euro

Buget local
POR 2014-
2020, AP 4
AFM
PPP
Fonduri
private

Proiect 2...



Grupuri de lucru – aplicarea metodologiei 
pentru sectorul Urbanism și infrastructură –

plan de acțiune



• o descriere a mecanismelor, rolurilor și resurselor în ce privește:

• implementarea strategiei și a planului de acțiune, 

• identificarea și depășirea potențialelor bariere tehnice și a chestiunilor administrativ-organizaționale, 

• controlul și raportările periodice cu privire la progresul înregistrat

• evaluarea strategiei și a implementării ei

• comunicarea acesteia către actorii interesați și publicul larg

• revizuirea și actualizarea acesteia etc. 

• stabilirea unui set de indicatori pentru monitorizarea, observarea și evaluarea strategiei

• se vor stabili perioadele pentru evaluările intermediare și pentru evaluarea ex-post (finală)

• o structură orientativă a rapoartelor de monitorizare și evaluare, sursele de documentare a indicatorilor de 

evaluare și monitorizare, precum și responsabilitățile instituționale

• se va propune permanentizarea grupurilor de lucru stabilite pentru elaborarea strategiilor și planurilor locale 

de acțiune, în vederea preluării unor activități de monitorizare pe durata implementării – formarea 

Comitetului de monitorizare

Sistemul de implementare, monitorizare și 
evaluare



• Indicatorii de rezultat

• măsoară gradul de realizare a acțiunilor și măsurilor stabilite

• indică rezultatele care se obțin după finalizarea fiecărui tip de proiect

• sunt principalii indicatori utilizați în procesul de monitorizare și evaluarea pe parcurs a

Strategiei și Planului de acțiune

• Indicatorii de obiectiv

• măsoară gradul de realizare a obiectivelor sectoriale stabilite

• se obțin după finalizarea proiectelor strategice aferente fiecărui obiectiv și sunt utilizați în

evaluarea de la data finalizării implementării Strategiei și Planului de acțiune (evaluare

finală).

• Indicatorii de impact

• operaționalizează obiectivele strategice, în vederea monitorizării și raportării modalității de

evoluție a anumitei problematici identificate,

• se obțin la câțiva ani după finalizarea proiectelor și vor fi urmăriți în cadrul evaluării

Strategiei și Planului de acțiune după o anumită perioadă de timp (evaluare ex-post)

Indicatori de monitorizare



Grupuri de lucru – aplicarea metodologiei 
pentru sectorul Urbanism și infrastructură –

indicatori de rezultat



Teme de reflecție

• Pași necesari pentru aprobarea Strategiei și Planului de acțiune 

• Pași necesari pentru diseminarea Strategiei și Planului de 
acțiune 

• Pași necesari pentru integrarea rezultatelor Strategiei și 
Planului de acțiune în alte documente strategice (PUG, SIDU, 
PMUD Planuri de acțiune în diferite sectoare – energie 
durabilă, situații de urgență, etc.)



Exemple de acţiuni de întreprins pe termen scurt-mediu-lung

• Aprobarea Strategiei și Planului de acțiune în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în acest

sens

• Diseminarea Strategiei și Planului de acțiune

• Elaborare documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor identificate în planul de acțiune

• Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru proiectele propuse spre implementare

• Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor

• Realizarea de acorduri de parteneriate între Primărie şi actorii relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional

pentru realizarea proiectelor din Planul de acțiune

• Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de finanţare complementare existente

pentru creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene

• Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele necesare pentru implementarea proiectelor

• Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru implementarea cu succes a proiectelor

• Implementarea proiectelor

• Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional (materiale promoţionale, participare la 

manifestări internaţionale, site-uri, etc.)

• Monitorizarea stadiului implementării proiectelor şi realizarea unor rapoarte de progres

• Evaluarea intermediară a Strategiei și Planului de acțiune

• Revizuirea Strategiei și Planului de acțiune pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective

Sistemul de implementare, monitorizare și 
evaluare
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