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Prezentul Ghid de acţiune a fost conceput în cadrul proiectului cu o durată 
de un an „Reţea de ocupare a forţei de muncă din mediul rural”. Proiectul a 
fost promovat de comisia europeană, direcţia generală de ocupare a forţei de 
muncă, probleme sociale şi egalitate de şanse din programul Progres.

Derulatorul proiectului a fost IG Bauen-Agrar-Umwelt. Parteneriatul de proiect 
a constat de asemenea din

 �  PECO-Institut e.V. , Germania

 � ZZPR, Polonia

 � Agrostar, România

 � FNSZ, Bulgaria

 � EFFAT, Europa

Proiectul a fost sprijinit de grupele de acţiune LEADER

 � LAG Fläming–Havel / Germania

 � LAG Elblag / Polonia

Precum şi de numeroşi membri de sindicat angajaţi din statele partenere, în 
special colegi din agenţia poloneză pentru terenuri agricole.

Dorim să le mulţumim tuturor partenerilor şi participanţilor la proiect din regi-
unile rurale din statele partenere pentru angajamentul lor activ.

Echipa de proiect

Berlin, Decembrie 2009
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i. introducere

Reţeaua europeană de ocupare a forţei de muncă din mediul rural a fost pro-
movată timp de un an de către comisia europeană din programul ESF Pro-
gres. Ocuparea forţei de muncă, ameliorarea condiţiilor de muncă precum şi 
încadrarea socială şi protecţia socială sunt puncte esenţiale ale programului. 
În acest sens se tinde spre un punct de vedere unitar care să lucreze împotriva 
defavorizării şi limitării. Scopul este format din şanse egale pentru oamenii din 
Europa pentru a putea urma schimbările sociale şi economice şi pentru a par-
ticipa activ la configurarea Europei.

Tocmai în mediul rural există în acest sens o necesitate acută de măsuri, având 
în vedere că

 � schimbarea structurală se opreşte acolo

 � din ce în e mai multe locuri de muncă sunt desfiinţate şi

 � multe locuri de muncă sunt precare şi o parte mare din munca prestată 
este ilegală.1

Pe de altă parte, tocmai în regiunile rurale s-a văzut o reacţie la dezvoltări noi 
cu abordări inovative. De exemplu, multe locuri de muncă au fost înfiinţate la:

 � Fabricarea şi prelucrarea de produselor bio

 � Producerea şi punerea la dispoziţie a resurselor regenerabile, ca de ex. 
energie

 � Crearea de oferte turistice

 � Răspândirea produselor şi ofertelor regionale

O contribuţie deloc neglijabilă la formarea acestor noi modalităţi de achiziţie 
şi locuri de muncă a avut-o politica comunitară pentru mediul rural, aici în 
special aplicarea consecventă a abordării LEADER.

Acesta porneşte de la faptul că se creează locuri de muncă dacă: 

 � Există un climat propice noilor idei şi iniţiative

 � Oamenii sunt mobilizaţi şi motivaţi să acţioneze

 � Prin comunicare şi acţiuni comune iau naştere idei noi şi

 � În final oamenii participă la viaţa socială şi agricolă şi aplică idei bune

O parte componentă esenţială a acestei „filosofii” este comunicarea şi mobili-
zarea oamenilor. Aici crearea de reţele joacă un rol esenţial. Acum s-au format 
deja mai multe reţele pe plan european (reţeaua mediilor rurale, reţeaua sin-
dicală reprezentată de către EFAT). Totuşi se mai dezvoltă o reţea care are ca 
scop aspectul special al promovării ocupării forţei de muncă în mediul rural. 
Cu ajutorul programului european Progres, iniţiativa a putut fi consolidată.

Scopurile programului progres au fost concretizate după cum urmează pentru 
iniţiativa reţelei de ocupare a forţei de muncă din mediul rural:

 � Dezvoltarea cooperării şi dialogului între sindicate

 � Crearea de legături cu actori cheie şi organizaţii ale societăţii civile

 � Lucru de reţea pentru ocuparea forţei de muncă în mediile rurale

1 Forumul inovare socială , munca la negru în agricultura europeană, Pulversheim, 
2009
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 �  Dezvoltarea şi testarea unui program de instruire 

 � Realizarea unui ghid de acţiune pentru o mai bună participare

După un an de lucru, această reţea a devenit mai concretă. Ea produce

 � Transfer de know-how cu privire la metodele şi procedeele de mobilizare 
a actorilor

 � Dezvoltarea de poziţii în vederea ocupării forţei de muncă şi le aduce în 
discuţii politice

 � Se nasc structuri de reţele orizontale şi verticale

Cu acest ghid de acţiune dorim ca, pe lângă dezvoltarea de conţinut, să oferim 
înainte de toate ajutor practic pentru lucrul în regiuni şi la proiecte. El vrea să 
ofere sfaturi cu privire la abordarea situaţiilor la faţa locului şi de asemenea să 
facă posibile contacte ce pot ajuta la schimbul de informaţii.

ii. rezultatele şi efectele proiectului

Echipa de proiect a configurat bazele prezentului ghid de acţiune în cadrul 
a trei workshopuri şi a unei conferinţe. Lucrul a fost astfel structurat, încât la 
workshopuri au fost convenite aspectele de bază pentru dezvoltarea proiectu-
lui, a avut loc discuţia cu privire la procedeele elaborate şi a promovării ocupă-
rii forţei de muncă şi au fost efectuate cursuri de instruire. Între workshopuri, 
partenerii au avut sarcina de a avansa cu lucrul regional/local. Rezultatele au 
fost prezentate la conferinţa de închidere şi discutate cu actorii de la nivel eu-
ropean.

Rezumat metodica de lucru

 � Analiza regională prin intermediul chestionarelor

 � Elaborarea de procedee verificate

 � Workshopuri de instruire şi lucrul în regiuni

 � Aplicarea metodelor şi tehnicilor

 � Prezentarea procedeelorîn ghidul de acţiune

 � Prezentarea rezultatelor din regiuni

Lucrul comun transnaţional timp de un an în cadrul proiectului a relevat că

 � Există multă competenţă şi multe cunoştinţe în regiuni, existând totuşi 
şi o necesitate acută de a transmite competenţele de comunicare şi de 
acţiune

 � O problemă esenţială a actorilor regionali, ca de ex. sindicate, grupe de 
lucru locale, biserici este cum pot fi motivaţi oamenii pentru a participa la 
procesele locale în vederea introducerii propriilor lor idei
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 � La realizarea contactului între actori şi la discuţii orientate către scopuri 
se formează noi abordări, oamenii pot fi motivaţi să se angajeze şi să 
acţioneze în regiuni

 � În cadrul reţelei poate fi dezvoltată cooperarea între actorii europeni şi 
locali atât vertical cât şi orizontal între regiuni.

În acest ghid de acţiune sunt prezentate procedeele şi tehnicile şi metodele în-
cercate în vederea dezvoltării şi sprijinirii iniţiativelor locale de ocupare a forţei 
de muncă ce au fost elaborate în cadrul proiectului. Broşura doreşte să ofere 
puncte de pornire precum şi ajutor în vederea acţiunii.

Output - Rezultatele proiectului

 � Planificarea de proiecte concrete

 � Planificarea şi solicitarea de proiecte comune

 � Prezentarea de procedee şi metode adecvate în cadrul asistenţei la 
acţiune

 � Cunoştinţe metodice îmbunătăţite ale participanţilor

 � Fortificarea reţelei de ocupare a forţei de muncă în mediul rural

Prin răspândirea rezultatelor noastre dorim să atragem atenţia asupra modali-
tăţilor de acţiune şi să extindem reţeaua atât transnaţional cât şi între regiuni. 
În cadrul proiectelor începute şi a proceselor de dezvoltare regională, aspec-
tele cu privire la ocuparea forţei de muncă sunt incluse din ce în ce mai mult 
în cadrul proiectelor şi măsurilor prin reprezentarea la faţa locului a interese-
lor actorilor sindicali. Astfel poate fi realizată şi o mai bună transmisibilitate 
a lucrului sindical în regiunile rurale. Cu ajutorul procedeelor şi a metodelor 
verificate din ghidul de acţiune pot fi contactaţi şi implicaţi şi alţi actori, între-
prinderi şi angajaţi. Aceasta face posibil un dialog regional şi social precum şi 
o fortificare a reţelelor regionale.

Cooperarea internaţională ce constituie scopul proiectului a fost începută 
pentru grupele de acţiune LEADER din Germania, Polonia şi Bulgaria. Ce alte 
rezultate vor reieşi din aceasta şi ce efecte vor fi create vom putea vedea în 
următoarele luni.
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exemplu de strategie de ocupare a forţei
de muncă din regiunea Leader fläming-havel

Lucrul în domeniul turismului de dru-
meţie
La dezvoltarea proiectului turismului de drume-
ţie a fost arătat mai întâi ce potenţial şi ce posi-
bilităţi există pentru dezvoltarea turismului de 
drumeţie în regiunea Fläming şi unde lipsesc 
acestea, respectiv unde există deficit şi probleme. 
Din acestea au fost apoi dezvoltate iniţiative pri-
vate şi publice şi integrate în reţea, au fost depuse 
cereri de subvenţii şi aplicate măsuri.

Există un peisaj frumos şi multă cultură. Comu-
nele edifică trasee de drumeţie cu ajutorul sub-
venţiilor. Hotelurile şi restaurantele oferă cazare şi 
masă. Asociaţia de turism face publicitate, de ase-
menea cu ajutorul subvenţiilor. Vin mai mulţi tu 
rişti, hotelurile au nevoie de mai multe paturi de 
cazare (cu ajutorul subvenţiilor). De asemenea, 
ele au nevoie de mai mult personal şi de personal 
mai bine calificat (cu ajutorul subvenţiilor). Astfel, 
regiunea obţine un venit mai mare, forţa econo-
mică şi rata de ocupare a forţei de muncă creşte.

Proiect: Lucrul în domeniul
                      turismului de drumeţie 

Frumos peisaj şi cultură

=> mai mulţi turişti
    -> mai multe paturi de cazare (Subvenţii)

-> mai multe venituri din regiune

  -> mai mulţi lucrători
      prin formare profesională (Subvenţii)

Comunele -> edifică trasee (Subvenţii)

Asociaţia de turism
   -> face publicitate (Subvenţii)

Hotelurile   -> oferă cazare
Restaurantele     masă

Printr-un studiu al autorităţii federale pentru protec-
ţia mediului (BfN)1 au fost cercetate efectele econo-
mice ale turismului în natură. Regiunea cercetată au 
fost două rezervaţii naturale şi o rezervaţie naţională. 
Pentru rezervaţia naturală Hoher Fläming (se aflăă în 
regiunea LEADER Fläming-Havel) s-a constatat, că în 
ultimii 5 ani au fost create 200 de locuri de muncă prin 
promovarea turismului în natură. Acum în regiune, 
mai mulţi oameni lucrează în domeniul turismului (cu 
tendinţă crescătoare) decât în agricultură. Acum 20 de 
ani, în regiune nu exista încă turism în adevăratul sens 
al cuvântului.

1 BfN, Efecte economice ale regiunilor protejate, München 2005
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Reţeaua de ocupare a forţei de muncă vrea să arate asistenţă la întrebarea cu 
privire la posibilităţi concrete de ocupare a forţei de muncă în mediul rural şi 
să dezvolte şi să întărească în special relaţiile între organe codecizionale ale 
întreprinderilor, sindicate şi posibilităţi locale de ocupare a forţei de muncă.

Reţeaua actuală este formată din cele mai diverse orizonturi de experienţă, 
cum ar fi:

 � sindicate

 � Formare şi ştiinţă

 � Actori regionali şi locali ...

Ea este deschisă şi se află la dispoziţia tuturor celor interesaţi în vederea coo-
perării.

Outcome - Alte activităţi şi efecte ale proiectului

 � Proiecte naţionale şi transnaţionale în regiuni rurale în vederea 
menţinerii locurilor de muncă şi a promovării ocupării forţei de 
muncă

 � Premize mai bune pentru o cooperare adâncită la cele mai diferite 
niveluri – interregional şi transnaţional

 � Un dialog regional social mai bun

 � Planificarea (metodele) şi cooperarea la nivelul realizării (cooperare)

 � Răspândire pe www.laendlicher-raum.eu şi în alte medii
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iii. proceduri, metode şi tehnici aplicate

În următorul capitol vom schiţa pe scurt procedeele, metodele şi tehnicile ela-
borate. Aplicarea se bazează întotdeauna pe faptul că oamenii comunică între 
ei în multe moduri diferite şi în limbi diferite. Oriunde oamenii se întâlnesc ei 
comunică: fac ceva împreună sau şi unul împotriva celuilalt, vorbesc unul cu 
altul, reacţionează unul la altul, etc. 

În vederea înţelegerii şi a clasificării procedeelor şi metodelor descrise este 
necesară o descriere scurtă a diferitelor forme de comunicare precum şi a in-
tensităţii comunicării legate de acestea în procese de planificare şi participare.

Comunicare

Cooperare

Participarea

Informare

informare

Fără informaţii, cetăţenii şi actorii nu pot să participe la dezvoltarea civilă şi 
socială a mediului lor, a regiunii lor. Ei nici nu pot să se formeze în continuare. 
Fără informaţii nici nu pot fi evaluate de către întreprinderi planificări şi iniţia-
tive „de sus”, din partea administrativă iar subvenţiile nu pot fi accesate sub nici 

o formă. Informaţiile sunt necesare 
pentru a putea să avem un „tablou” 
propriu al situaţie, pentru a putea să 
participăm.

Prin informare, pe de o parte ne refe-
rim la procurarea de informaţie, de ex. 
prin studii, discuţii, chestionare. Pe de 
altă parte informarea înseamnă trans-
miterea mai departe a informaţiilor 
către cetăţeni şi actori şi instituţii. În 
mod efectiv este necesară o furnizare 
de informaţii care să aibă loc şi să fie 
cunoscută atât de sus (administraţie, 
conducere, consiliu de administraţie) 

în jos, cât şi de jos (regiune, întreprindere) în sus – conform aşa-zisului princip 
al fluxului contrar. În cadrul unei lucrări transnaţionale, un schimb de informa-
ţii între regiuni, a spaţiilor învecinate şi a proiectelor este deosebit de necesară 
şi instructivă.
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participarea

Prin participare înţelegem participarea cetăţenilor şi actorilor la decizii cu pri-
vire la procese de dezvoltare atât la nivel regional cât şi la nivel de întreprinde-
re. Aceasta se poate realiza atât prin identificarea comună a problemelor, dar 
şi printr-o participare activantă a anumitor grupuri de scop sau probleme, de 
ex. prin motivare sau strategii de calificare. Se poate participa numai dacă se 
posedă informaţiile corespunzătoare, respectiv, dacă aceste ne sunt puse la 
dispoziţie. Participarea înseamnă introducerea şi (posibil) implementarea vo-
inţei proprii, a ideilor proprii în planificări şi procese de dezvoltare.

cooperare

Comunicarea la nivel de cooperare este cu o treaptă mai intensivă. Cooperarea 
înseamnă că proiectul sau iniţiativa este implementat de către actori/instituţii 
ce acţionează independent, astfel urmărirea unui scop comun bine definit pe 
o perioadă de timp determinată. Pe cât posibil ar trebui să reiasă o situaţie 
win-win, adică să fie avantajoasă pentru toţi partenerii. Este vorba despre o co-
operare limitată în timp cu privire la un proiect determinat de către actorii car 
în mod normal acţionează în domeniul lor de activitate în mod independent 
şi cu voinţă proprie. O asemenea cooperare ar trebui să fie reglementată prin 
convenţii şi contracte.

O egalitate de şanse pentru toţi cetăţenii europeni nu este reglementabilă fără 
cunoaştere şi informaţie. Fără informaţii şi calificări nu poate avea loc o partici-
pare dar nici o codecizie, nici o participare la vot şi nici o asumare şi un transfer 
de răspundere în comun.
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informarea

Informarea şi procurarea de informaţii

O informare continuă promovează coeziunea într-un grup de lucru între un 
parteneriat de proiect şi este absolut necesară într-o reţea.

Pe de altă parte sunt necesare şi informaţii cu privire la întreprinderi, sectoare 
economice, regiuni, subvenţii, etc. pentru a putea aprecia în mod corect situa-
ţiile şi a putea recunoaşte şi tendinţe.

Este important să fie unificate atât informaţii şi indicaţii de sus (top down) cât 
şi informaţii regionale şi de la întreprinderi şi aprecieri ale actorilor din regiune 
(bottom up) în vederea obţinerii unei baze de plecare bune pentru planificare/
dezvoltare. De asemenea, implicarea cetăţenilor prin informaţie o premisă de 
bază pentru participarea acestora şi asocierea la dezvoltări.

Pregătirea informaţiilor, inteligibiltate

Expunere, afişare, afişe, scrisori de informare, newsletter prin Email, Interviu, 
întrebări, chestionar, studii, etc.

 � Procurarea informaţiilor şi analiza regională cu ajutorul chestionarelor în 
proiectul „reţea de ocupare a forţei de muncă în mediul rural”

 �  Pagina web a comisiei europene pentru economie şi probleme sociale 
(EWSA): www.eesc.europa.eu cu multe informaţii şi luări de poziţie în 
toate limbile din cadrul UE

 � Newsletter-ul IG BAU se trimite săptămânal şi oferă informaţii actuale ale 
organizaţiei

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Procedee şi tehnici utilizabile
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Campanie

Prin diferite acţiuni trebuie atrasă atenţia asupra unei probleme şi evidenţiată 
necesitatea de acţiune în scopul modificării opiniei sau poziţiei publice sau a 
grupului ţintă.

Este vorba în esenţă despre:

 � Lucru controlat de informare şi convingere

 � Limitat în timp

 � Orientat către o temă concretă şi

 � Un scop clar

 � Emanând de la un actor (legitimat)

Premiza centrală pentru o campanie este ca mesajul şi stabilirea scopului să 
fie convenite clar. În vederea realizării campaniei trebuie legitimat un actor. 
De asemenea, grupul ţintă, căile de comunicare li resursele existente trebuie 
clarificate:

 � Ce grupuri ţintăă trebuie contactate cu

 � Ce mesaj pe care

 � Cale şi

 � Ce resurse ne stau la dispoziţie pentru aceasta ?

Mesajul campaniei ar trebui să fie de regulă întotdeauna o acţiune deoarece 
nu este de ajuns să se atragă atenţia asupra unei teme sau a unei probleme. Ar 
trebui arătaţi şi următorii paşii de acţiune sau căi de soluţionare. Numai atra-
gerea atenţiei asupra unei probleme, fără a spune ce se poate face sau ce se 
poate omite, mai degrabă produce frustrări la cei contactaţi.

Activităţile individuale de comunicare (informaţia) trebuie să fie coordonate 
cu grijă din punct de vedere al conţinutului, al timpului şi al organizării1.

Lucru cu presa, fluturaşi, standuri de informare, acţiuni, workshopuri, confe-
rinţe 

 � Campaniile OSHA / EFFAT cu privire la bolile sistemului muscular şi osos la 
nivel UE

 � Campania / workshopurile IG BAU / PECO cu consiliile consultative ale 
întreprinderilor în vederea evaluării pericolului la nivel regional şi la nivel 
de întreprindere

1 Conform Bischoff, A. Informare, Participare, Cooperare, Dortmund 2005

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Procedee şi tehnici utilizabile

Exemple aplicate
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Excursii, vizite la întreprinderi, practică

Experienţe câştigate altundeva şi proiecte finalizate cu succes pot da indicii 
importante. Se transmit idei noi, bune practici şi modalităţi de acţiune şi în 
acelaşi timp se promovează schimbul de experienţă.

O bună experienţă de învăţare este vederea proiectelor şi a bunelor exemple 
cu proprii ochi şi discutarea dificultăţilor şi a succeselor în cadrul unor discuţii 
personale cu responsabilii de proiect. Informaţiile şi trăirile sunt foarte persis-
tente şi se imprimă bine în conştiinţă. Ar trebui să se utilizeze această posibili-
tate în contexte diferite.

Posibilităţile de utilizare merg de la o vizită de o jumătate de zi a unei întreprin-
deri până la o excursie mai lungă ce trebuie bineînţeles să fie pregătită bine. 

Material informativ bine pus la punct precum şi un ghid cunoscător şi convin-
gător sunt esenţiale pentru procesul de învăţare şi transmitere. Nu trebuie să 
credem că ce a reuşit într-un loc va reuşi într-o regiune / întreprindere care are 
cu totul alte condiţii de pornire.

Este important să fie prezentate şi discutate domeniile cu probleme. Indicaţii 
cu privire la dificultăţi şi depăşirea acestora pot fi de mult ajutor la lucrul pro-
priu. 

Pentru aprofundare ar trebui planificate referate ale unor experţi şi runde de 
discuţii fie înainte fie după. Informaţii pentru participanţi studiate bine contri-
buie şi ele la succes.

 � Vizite la întreprinderi în cadrul proiectului reţea de ocupare a forţei de 
muncă la domenii ce au aparţinut statului ale autorităţii pentru terenuri 
agricole din Mazuria

 � Agrostar încearcă să transfere „bune practici” ce au fost arătate în cadrul 
unei excursii Franţa / sistem de cooperare tip Cuma (cerc de maşini) într-
un proiect naţional ESF „An active rural area through structures of social 
economy“ (Black Sea Program).

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Procedee şi tehnici utilizabile

Exemple aplicate
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participare

Abordarea LEADER1

LEADER este un program european de dezvoltare a mediului rural cu care sunt 
promovate exemplar acţiuni inovative în mediul rural încă din 1991. Grupe de 
acţiune locale lucrează împreună cu actorii locali la concepte de dezvoltare 

individualizate pentru regiune. Scopul este sprijini-
rea regiunilor rurale ale Europei pe drumul către dez-
voltarea independentă şi preluarea abordărilor de 
succes în programe mainstream. Abordarea LEADER 
este şi un nou mod de gândire în planificarea 
dezvoltării regionale. Scopul este transformarea gân-
dirii „conducerea dezvoltărilor” într-o „iniţiere a 
dezvoltărilor” comună.

Abordarea LEADER integrativă şi participativă porneşte de la premiza că „re-
giunea ştie cel mai bine ce e de făcut” şi vrea astfel prin crearea de legături 
şi de reţele între diversele acţiuni şi diferiţii actori să promoveze şi să sprijine 
evoluţia economiei rurale. Întotdeauna cu aplicarea consecventă a principiilor 
LEADER:

La aplicare este foarte importantă conceperea unui „Concept de dezvoltare 
regională” în care cetăţenii şi actorii stabilesc ei înşişi, ce intenţionează pentru 
regiunea lor pentru viitor (5-6 ani).

O abordare teritorială ia ca zonă ţintă pentru implementarea acţiunilor o zonă 
mică, omogenă, închisă din punct de vedere social. Se porneşte de la premiza 
că acolo pot fi recunoscute mai curând potenţialul şi problemele regiunii. Ast-
fel pot fi folosite particularităţile regionale ca o şansă pentru dezvoltarea unui 
profil propriu.

Bottom up înseamnă că actorii locali sunt implicaţi de la început la găsirea 
deciziei şi selectarea proiectelor printr-o participare largă a cetăţenilor. Asta 
nu înseamnă însă că indicaţii top-down ale UE şi ale autorităţilor ierarhic supe-
rioare sunt abandonate total. O interacţiune şi combinare trebuie să ducă la o 
ameliorare a rezultatului total.

O abordare integrată spune că nu există indicaţii cu privire la ramurile eco-
nomice. Scopul este mai degrabă o împletire între diversele sectoare şi actori 
economici, sociali, culturali şi de mediu participanţi.

Integrarea în reţea a actorilor este o caracteristică LEADER ce trebuie relevată 
în mod special. În aceasta intră şi schimbul de informaţii la toate nivelurile (ori-
zontal şi vertical), utilizarea în comun a know-how-ului, învăţarea unul de la 
celălalt şi lucrul cooperativ.

Concept de dezvoltare regional, conferinţă regională, grupe de lucru tematice, 
forum pentru mediul rural.

 � Lucrul de dezvoltare regională a LAG Fläming-Havel în Brandenburg/
Germania

 � Marketingul turistic al canalului Elblag de către LAG Elblag în Ermland-
Mazuria/Polonia

1 Conform: Fact-Sheet: Abordarea LEADER – un fir roşu călăuzitor, Luxemburg, 2006

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare, Procedee şi 
tehnici utilizabile

Exemple aplicate
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 � FNSZ participă – iniţiat prin „reţeaua de ocupare a forţei de muncă din 
mediul rural” – activ la construirea strategică a două grupe de acţiune 
locale în regiunea Novi Pazar şi Veiki Preslav/Bulgaria ce ar trebui să fie 
recunoscute în iunie 2010.

Analiză regională şi concept de dezvoltare regional

La începutul procesului de dezvoltare regională ar trebui să avem o privire de 
ansamblu asupra condiţiilor de pornire dintr-o regiune. Pornind de la o astfel 
de analiză regională se concep scopuri de dezvoltare şi domenii de acţiune 
pentru un concept regional de dezvoltare.

Denumire

Scop

Principiu

Schemă de derulare pentru elaborarea conceptelor de dezvoltare regională
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Dezvoltarea regională nu are o abordare de specialitate (sectorială) ci una în 
funcţie de zonă (teritorială). De aceea, de regulă, pentru o astfel de analiză 
regională, se efectuează şi se analizează o constatare a situaţiei existente din-
colo de domeniile de activitate pentru următoarele domenii: condiţii geogra-
fice, populaţie şi demografie, ocuparea forţei de muncă, economie (servicii, 
agricultură, turism, etc.), mediu, cultură, social, infrastructură, etc.

Pornind de la această analiză regională se realizează un concept regional de 
dezvoltare integrat (toate domeniile de activitate). În acest concept realizat 
participativ se stabileşte unde să se dezvolte regiunea în următorii 5-6 ani şi ce 
trebuie făcut pentru aceasta.

O analiză regională trebuie să implice toţi actorii participanţi (economie, ON-
Guri, cetăţeni, etc.) prin forme de participare diferite. Trebuie privită şi ca o 
muncă orientate spre procese şi implementare. Aceasta înseamnă că nu 
este o planificare statică ci se orientează întotdeauna din nou spre condiţiile 
schimbătoare şi noile cunoştinţe.

Chestionare, studii, brainstorming, analiză SWOT, conferinţă regională

 � Analizele regionale (DE, RO, PL, BG) în proiectul reţeaua de ocupare a 
forţei de muncă

 � Concept de dezvoltare regională a LAG Fläming-Havel

Indicaţii de utilizare

Procedee şi tehnici utilizabile

Exemple aplicate
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Calificare

Piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare cere o mare flexibilitate 
a forţei de muncă şi face calificările cheie cum ar fi competenţele tehnice, soci-
ale şi comunicative să fie din ce în ce mai importante.

Cu ajutorul unei calificări continue sau a unei „învăţări pe tot parcursul vieţii”, 
capacitatea de ocupare a forţei de muncă a angajaţilor şi angajatorilor trebuie 
să fie menţinută.

O dezvoltare urmărită regională sau a întreprinderii poate fi promovată şi 
sprijinită cu ajutorul unei strategii de calificare. Dacă suntem conştienţi ce re-
surse umane sunt necesare pentru starea urmărită, se poate crea posibilitatea 
angajaţilor şi angajatorilor de a realiza activităţile viitoare printr-o calificare 
orientată spre acest scop. 

Vizite la întreprinderi, practică

 � Calificarea de management orientată către scop în vederea înfiinţării şi 
conducerii de cooperative în planul de proiect al AGROSTAR

 � Proiect de educaţie transnaţională (Leonardo) pentru ucenici în 
agricultură. Realizat împreună de IG BAU Regiunea nord, Muncă şi viaţă/
Hamburg, Instituţia de învăţământ pentru tehnică agricolă DEULA şi altele 
precum şi de Şcoala de specialitate agricolă poloneză Kamieniec/regiunea 
Wroclaw. Tema: Mobilitatea în educaţie şi formare.

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Procedee şi tehnici utilizabile

Exemple aplicate
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Grupe de lucru tematice

O grupă de lucru este formată din mai multe persoane, care lucrează împreună 
şi în mod continuu la teme definite clar din punct de vedere al conţinutului 
şi la întrebări. O grupă de lucru este creată de multe ori în vederea sprijinirii 
continue şi a sprijinului de specialitate pentru un proiect de dezvoltare sau de 
planificare (de ex. regiune sau organizaţie/întreprindere).

Grupele de lucru se ocupă intensiv de o temă şi în cadrul lor se schimbă punc-
te de vedere şi experienţe. Aceasta promovează formarea de opinii şi face po-
sibile procese de învăţare fiind premisă necesară pentru un lucru de iniţiativă 
de succes. O realizare continuă poate fi de mare ajutor pentru procesele de 
planificare atât la nivel regional cât şi la nivel de întreprindere/organizaţie.

O instituţie (asociaţie, federaţie, sindicat, etc.) preia invitarea, organizarea pre-
cum şi pregătirea înainte şi după. Efectivitatea şi durabilitatea este promovată, 
dacă se scrie un proces verbal care se trimite tuturor participanţilor. Ar trebu-
ie avut în vedere ca participanţii să nu se schimbe tot timpul, respectiv ca o 
grupă iniţială să participe în mod continuu.

 � În grupa de lucru turism a LAG Fläming-Havel se prezintă de ca. trei ori pe 
an proiectele noi actuale din regiune. Parte dintre acestea sunt vizitate 
la faţa locului, problemele existente fiind discutate. Se informează şi cu 
privire la evoluţia proiectelor încuviinţate.

 � Grupa de speciallitate federală IG BAU se întâlneşte oo dată pe an. La 
întâlnire se discută evoluţii şi probleme actuale cum ar fi “schimbarea 
climatică – efecte asupra muncii în agricultură” şi se fac recomandări 
de specialitate pentru lucrul funcţionarilor principali. Are loc un flux 
de informaţii între “sus” (Consiliul de administraţie IG BAU/EFAT) şi “jos” 
(nivelul regional şi al întreprinderii).

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Exemple aplicate
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cooperare

Reţele de cooperare şi proiecte în parteneriat

Pentru implementarea unui proiect exact definit colaborează diferite instituţii 
care, altfel, lucrează independent (de ex. sindicate, grupuri de acţiune LEADER, 
etc.). Obiectivul proiectului este de a genera un câştig pentru toţi (situaţie tip 
Win-Win). Astfel de proiecte, care vor fi realizate prin utilizarea comună a unui 
buget de personal şi mijloace financiare, trebuie reglementate contractual înt-
re parteneri (cine face ce, cine primeşte ce).

De cele mai multe ori în cazul proiectelor de cooperare, numai una dintre 
instituţii joacă rolul aşa numitului Beneficiar şi, astfel, este responsabilă de 
proiect din punct de vedere al implementării conţinuturilor dar şi al gestionării 
aspectelor financiare. Sarcinile partenerilor de cooperare (activităţi, participa-
rea la diferite acţiuni, utilizarea şi recepţia de resurse, etc.) trebuie neapărat 
reglementate contractual.

 � EFFAT este o reţea de cooperare la nivelul UE pentru sindicatele din 
domeniul agrar din UE. Poziţiile/recomandările formulate de către EFFAT 
în comisii şi alte entităţi, de ex. pentru viitoarea Politică Agrară Comună 
(PAC), etc. sunt anterior discutate şi promulgate împreună cu delegaţii 
sindicatelor naţionale.

 � Proiectul „Reţeaua de ocupare a forţei de muncă în mediul rural” este un 
exemplu de proiect derulat în parteneriat şi implementat cu succes. S-a 
stabilit încă de la început care sunt sarcinile ce revin fiecărui partener în 
vederea atingerii obiectivului proiectului şi care sunt resursele care îi stau 
la dispoziţie în acest scop.

Denumire

Scop

Indicaţii de utilizare

Exemple aplicate
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metode şi tehnici adecvate

Planificare de proiect

Proiectele sunt intenţii/sarcini fixate cu exactitate din punct de vedere tem-
poral şi al conţinutului, de multe ori dotate cu un buget propriu. Ele pornesc 
de regulă de la o situaţie problematică, ce se urmăreşte a fi ameliorată prin 
proiect. Planificarea de proiect include întotdeauna unul sau mai mulţi paşi 
analitici. Pe aceştia se grefează unul sau mai mulţi paşi de sinteză.

1. Analiza situaţiei de pornire

2. Dezvoltarea de viziuni şi scenarii de viitor

3. Selectarea alternativelor de planificare

4. Analiza condiţiilor cadru ale alternativei selectate

5. Planificare alternativei selectate

1. Analiza situaţiei de pornire
Analiza situaţiei de pornire are ca scop considerarea condiţiilor cadru pentru 
o iniţiativă şi a situaţiei actuale a acesteia. Conform naturii iniţiativei,, de ex. a 
situaţiei unei probleme regionale, a unei întreprinderi sau a unui mănunchi de 
măsuri pot fi puse în lumină diverse domenii:

 � Privire de ansamblu asupra dezvoltării economice şi sociale a regiunii – 
puncte de sprijin pentru posibile câmpuri de acţiune viitoare

 � Privire de ansamblu cu privire la situaţia actuală a unei instituţii sau a unei 
întreprinderi - puncte de sprijin pentru posibile câmpuri de acţiune

 � Analiza problemelor – privire de ansamblu asupra problemelor şi a 
cauzelor lor

 � Analiza de potenţial – Privire de ansamblu asupra potenţialului şi 
evaluarea lui

De multe ori va fi necesar să se efectueze o astfel de analiză atât dintr-un punct 
de vedere intern cât şi extern.

Denumire

Scop

Desfăşurarea unei planificări de 
proiect
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2. Dezvoltarea de viziuni sau scenarii de viitor
Dezvoltarea de viziuni sau scenarii de viitor are ca scop schiţarea căilor de dez-
voltare posibile pentru proiect. La acest moment, şansele lor de realizare nu au 
încă relevanţă pentru acest pas. Dezvoltarea de energie creativă şi idei bune 
poate astfel să se realizeze pe mai diferite căi, cum ar fi Mindmappping sau 
Brainstorming.

A avea viziuni înseamnă a-ţi putea 
imagina de fapt ce vrei să ai. Viziuni 
autentice sunt libere de calcule, de 
îndoieli, libere de necredinţă şi de 
dezamăgiri din experienţe. Însă viziu-
nile fără acţiune nu sunt de folos. Dar 
acţiunea fără viziune nu are un scop 
palpabil. Viziunile sunt necesare pen-
tru motivarea şi conducerea acţiunii.

Viziunile ce sunt percepute de mulţi 
oameni în acelaşi mod şi sunt recu-
noscute ca scop sunt în măsură să 
creeze noi sisteme.

3. Selectarea alternativelor de planificare
O selectare a alternativelor este necesară deoarece un anumit rezultat poate fi 
de regulă obţinut prin diferite alternative. Pentru aceasta trebuie găsite criterii 
de selecţie ce trebuie aplicate alternativelor. Deoarece astfel de criterii au de 
cele mai multe ori semnificaţii diferite trebuie concepute ponderi ale criterii-
lor. Acordul atât cu privire la astfel de criterii cât şi cu privire la ponderea lor 
necesită din partea tuturor participanţilor o mare capacitate de compromis. 
Odată cu evaluarea alternativelor are loc şi o verificare a realităţii.

Analiza valorii de utilizare
Criteriu de decizie Ponderea 

scopului
Atingerea scopului diferitelor alternative

1 2 3 4 5

A

 
B

 
C

 
D

50

 
20

 
10

 
20

100% 
50

60% 
12

40% 
4

70% 
14

80% 
40

100% 
20

100% 
10

80% 
16

Puncte obţinute 80 86
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4. Analiza condiţiilor cadru ale alternativei selectate
Alternativa selectată trebuie analizată mai exact. La această analiză pot fi se-
lectate diferite categorii de analize în funcţie de proiect. La început se reco-
mandă totuşi să se descrie mai exact alternativa, astfel încât şi analiza să fie 
mai mult orientată către scop. Categorii de analiză pot fi de exemplu:

 � Potenţial

 � Participanţi

 � Probleme

Analiza este baza paşilor de sinteză ulteriori (paşi de planificare). Trebuie rea-
lizată o privire de ansamblu asupra funcţiilor exacte, sarcini şi scopuri ale pro-
iectului planificat şi o formare a consensului în cadrul grupei de planificare.

Analiza de potenţial trebuie să dea o privire de ansamblu cu privire la proiectul 
planificat sau a domeniului de activitate cum ar fi: cunoştinţe speciale şi expe-
rienţe, specialişti corespunzători, acces la know-houw-ul necesar, acces la forţa 
de muncă şi finanţări, potenţial deosebit al peisajului / cultural, etc.

Marketing cale europeană
pentru biciclete
Partea Mazuria

Fläming
Havel

Elblag

Analiza participanţilor
şi a intereselor

Participanţi

Comune

Planificare
?

Interese RezistenţeResurse/
Potenţial

Întărire
situaţie
economică

Promovare
regiune

Menţinerea
infrastructurii

Imagine

Aspecte de
siguranţă

Cunoştinţe
în domeniu

Proprietari
de suprafeţe

Finanţe

Planificare
superioară

Forţă de
muncă

Concurenţă
cu alte
scopuri ale
comunei

Concurenţă
în afară

Frica de
sarcini
suplimentare

Aspecte de
siguranţă

Proteste
ale locuitorilor

Participare
din timp

Folosinţă
pentru comună

Cooperare
între comune

Solicitarea
comună de
subvenţii

Transmiterea
ideii
(transparenţă)

Media
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O analiză a participanţilor dă o privire de ansamblu asupra tuturor persoa-
nelor, grupelor, organizaţiilor care au vreo legătură cu proiectul. Se identifică 
interesele, aşteptările, punctele de vedere problematice şi potenţialul persoa-
nelor, grupelor, organizaţiilor ce pot avea importanţă pentru un proiect.

5. Planificarea alternativei selectate
După ce au fost analizate condiţiile cadru ale alternativei planificate, aceasta 
este implementată din punct de vedere al planificării. Pentru aceasta se reali-
zează o ierarhie a scopurilor, care, pornind de la activităţi duc la scopul planifi-
cat al alternativei trecând prin rezultate. Astfel se obţine o contribuţie la scopul 
de la nivelul imediat următor. Aceste scopuri se explică mai detaliat într-o altă 
coloană prin indicatori, astfel încât ei să fie accesibili unui control.

Deoarece atingerea scopurilor nu depinde numai de eforturile personalului de 
proiect, dar şi de condiţiile cadru, acestea trebuie şi ele avute în vedere. În final 
trebuie afirmat unde sunt de găsit astfel de date respectiv activităţi respectiv 
activităţi pentru a căror realizare sunt planificate. Planificarea trebuie să aibă şi 
o privire de ansamblu asupra scheletului de cantităţi şi cheltuieli.

Analiza participanţilor – privire de ansamblu
Categorie 
superioară

Lista 
participanţilor

Probleme 
Temeri

Aşteptări 
Interesse 
Puncte de 
vedere

Puncte slabe 
porţiuni dificile

Puncte forte 
Potenţial 
Contribuţii

Consecinţe 
pentru proiect

Privire de ansamblu a planificării de proiect
Scopuri Indicatori Premize/ 

Riscuri
Timp Responsabilităţi

Scopul proi-
ectului

Rezultat 1

- Activitate 1

- Activitate 2

- Activitate 3 

Rezultat 2 

Rezultat 3 

Rezultat n 
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Ierarhia scopurilor

1. Domeniul
   de activitate

2. Proiekt

Overall goal

Project purpose

3. Rezultate

4. Activităţi Activities

Results

Analiza
valorii
de utilizare

utility
analysis

Planificare de proiect

Scopuri
Scop suprem

Scop proiect

Activităţi Cantităţi + costuri

Rezultate

Indicatori Riscuri

Toate aceste informaţii se găsesc în privirea de ansamblu a planificării proiec-
tului. Aceasta poate fi apoi utilizată pentru alte necesităţi cum ar fi planificarea 
de detaliu (planul de operaţiuni) sau sistemul de control.

O privire de ansamblu a planificării de proiect arată pe o pagină după cum 
urmează:

 � De ce se realizează o iniţiativă/un proiect

 � Ce doreşte să obţină o iniţiativă/un proiect

 � Cum îşi atinge scopurile o iniţiativă/un proiect

 � Ce factori externi sunt importanţi pentru o iniţiativă/un proiect

 � Cum se măsoară succesului unei iniţiative / unui proiect

 � Cât va costa iniţiativa / proiectul
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Moderare şi tehnici de moderare

Moderarea şi tehnicile de moderare ajută grupele să găsească soluţii la proble-
me şi să producă gânduri creative. O moderare bună trebuie să dea posibilita-
tea participanţilor de a participa, de a formula idei proprii şi de a lua împreună 
decizii.

Moderarea trebuie să ajute o grupă să lucreze la temă mai orientat către scop 
şi să obţină mai repede un rezultat. Fără a interveni material sau din punct de 
vedere al conţinutului, moderatorul conduce procesul de formare a opiniilor 
şi de decizie. 

Elemente importante ale unei moderări sunt:

 � Atmosferă relaxată şi nederanjată

 � Moderarea prin adunare, ordonare, decizie, structurare

 � Vizualizare continuă

 � Evaluare

Se impune o moderare pentru toate lucrările grupelor orientate către procese 
şi rezultate. Exemple sunt: întruniri, workshopuri sau discuţii cu experţii. Ea 
este aplicabilă şi la procese de planificare, analize ale problemelor precum şii 
la identificarea deciziei. 

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Metode de moderare

Întrebări prin
strigare Chestionar cartoane

Clustere

Rastere

Întrebare
punctuală

Colectare. Idei. Propuneri. Probleme

Decizie, evaluare. Imagine opinie. Hotărâre tendinţă. Prognoză

Structurare, planificare. Plan de lucru. Matrice probleme. Stocare teme

Ordonare. Rezumat răspunsuri. Identificare
    concepte superioare
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Un moderator ar trebui să fie instruit şi să aibă experienţă de moderare. El ar 
trebui să activeze grupa, nu ar trebui să dea soluţii, ar trebui să respecte opinii, 
să pună întrebări în loc de a spune.

La moderare se utilizează diferite metode de vizualizare (consultarea unor car-
toane, flip chart, afişaj pe perete).

Brainstorming

Adunarea de informaţii, experienţe, probleme, condiţii cadru, etc. ce sunt 
prezente la mai mulţi actori şi sunt vizibile adeseori dar nu direct. În cadrul 
activităţii de brainstorming, fiecare ia cuvântul.

Cel mai important principiu: Cantitate înainte de calitate. Toate informaţiile 
trebuie adunate înainte de a efectua o evaluare şi o structurare. Activitatea de 
brainstorming poate fi făcută atât de persoane individuale cât şi de grupe. În 
cadrul unei grupe ar trebuie făcut întotdeauna un brainstorming individual 
pentru ca apoi să fie adunate şi evaluate informaţiile.

Activitatea de brainstorming poate fi aplicată fără mari pregătiri, de cele mai 
multe ori şi ad hoc. Întotdeauna când sunt necesare multe informaţii şi idei 
pentru a porni la un pas următor de lucru. De regulă este de ajuns ca cineva 
să îşi adune gândurile timp de 3-5 minute. La un brainstorming în cadrul unei 
grupe este important să nu se intre prea repede în discuţie deoarece astfel ar 
putea fi secat fluxul de gânduri.

Vizualizare

Prezentarea scrisă sau prin imagini / grafică de informaţii pentru a da tuturor 
participanţilor, pe lângă comunicarea orală şi o informaţie vizuială.

Vizualizarea poate fi făcută ca pregătire dar şi ad hoc. Pot fi vizualizate doar 
informaţii foarte scurte şi pregnante. Pentru aceasta pot fi utilizate metode 
diferite: scris, imagine, grafică, desen, secvenţă video, etc.

Informaţiile vizualizate trebuie să vorbească pentru ele însele. În acest scop 
este necesară o bună împărţire a suporturilor de informaţie avuţi la dispoziţie 
precum şi utilizarea unor caracteristici de configurare diferite. Nici nu trebu-
ie adunate prea multe informaţii pe un suport de informaţie (de ex. afiş, flip 
chart, metaplan, mind map, prezentare power point, colaje). Acest lucru este 
valabil şi pentru succesiunea de folii power point: O prezentare de ca. 20 de 
minute trebuie efectuată cu max. 10-12 folii.

Mind map

Activitatea de mindmapping este o metodă interesantă de a structura o 
problemă, de a ordona contribuţii individuale în discuţii dificile în grupă şi în 
special de a dezvolta şi documenta singur sau în echipă abordări de soluţionare 
referitoare la probleme.

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Denumire

Scop

Principiu

Indicaţii de utilizare

Denumire

Scop
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În opoziţie cu metodele de brainstorming legate exclusiv de limbaj (de ex. 
consultarea cartoanelor), la metoda mind-map se stimulează ambele jumătăţi 
ale creierului, cea a limbajului şi cea vizuală. Astfel pot fi reprezentate mai bine 
legături contextuale ce se întrepătrund. Cu această tehnică de vizualizare pot 
fi introduse oriunde idei noi sau cuvinte cheie – în opoziţie cu consemnarea 
liniară (de ex. flip chart).

Pornind de la întrebarea centrală (problema), ce este scrisă la mijlocul foii, 
asociaţiile / legăturile ce sunt legate de aceasta sunt notate cu cuvinte cheie şi 
legate cu centrul prin linii. Rezultatul este un „peisaj de asociere” vizual ce face 
posibilă un nivel ridicat de complexitate şi structură.

În baza multiplelor posibilităţi de utilizare şi a efortului foarte redus, activitatea 
de mindmapping se numără printre cele mai simple dar cu succes tehnici de 
lucru.

Analiză SWOT
(Prescurtare pentru Strength/puncte forte – Weakness/puncte slabe – 
Opportunities/oportunităţi – Threats/Riscuri)

Un instrument de analiză a proiectelor, regiunilor şi organizaţiilor precum şi de 
dezvoltare strategică participativă.

Principiu

Indicaţii de utilizare
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Analiză de situaţie a intenţiilor, proiectelor, regiunilor şi organizaţiilor/între-
prinderilor. Analiza SWOT face posibilă o colectare sistematică (de ex. brain-
storming, metaplan) a criteriilor de decizie: Pe o matrice cu patru câmpuri 
se identifică punctele forte şi punctele slabe interne ale unui proiect, la fel şi 
riscurile şi oportunităţile condiţionate de factori externi. Apoi se discută utili-
zarea punctelor forte, eliminarea punctelor slabe, folosirea oportunităţilor şi 
evitarea riscurilor.

Conţinut al unei analize SWOT
Identificarea 

punctelor forte
Identificarea 

punctelor slabe

Scop: 
stabilizarea punctelor forte

Scop: 
eliminarea punctelor slabe

Identificarea 
oportunităţilor

Identificare 
riscurilor

Scop: 
Folosirea oportunităţilor

Scop: 
Evitarea riscurilor

O analiză SWOT poate fi aplicată în diferite situaţii de decizie precum şi la dez-
voltarea de strategii (şi în grupe de diferite dimensiuni). De multe ori nu se po-
ate decide indubitabil, dacă un aspect trebuie clasificat ca mai degrabă intern 
sau extern. De asemenea, argumente individuale pot să se contrazică: ceea ce 
un participant vede ca fiind un punct forte, un altul îl percepe ca un punct slab. 
Astfel de discuţii ar trebui scurtate în mod pragmatic.

Cunoştinţele dobândite din analiza SWOT servesc la elaborarea de strategii de 
acţiune fundamentate.

Evaluare

Evaluările se referă de regulă la procedee încheiate. Ele astfel fie urmează sco-
purilor dinainte stabilite ale proiectului sau se compară cu standarde universal 
valabile cum ar fi standarde de calitate, standarde tehnice, sisteme de drept, 
etc. Rezultatele vor fi de cele mai multe ori documentate în rapoarte scrise.

Fără sistem de măsură comparativ (scopuri, standarde) nu este posibilă o 
evaluare. Ea poate fi efectuată atât intern cât şi extern. În cazul unei a treia 
evaluări, obiectivitatea poate suferi. În cazul evaluărilor de către terţi, o parte 
de efectul de învăţare se pierde. Evaluările pot cuprinde mai multe faze: conce-
perea rezultatelor este urmată de un proces de discuţii intensiv, ale cărui rezul-
tate finale sunt cuprinse într-un raport final. Evaluările se fac de către persoane 
individuale sau de echipe.

Scopurile evaluării trebuie descrise cu claritate. Evaluatorul trebuie să 
primească o descriere exactă a sarcinilor, de ex. ce metode trebuie aplicate şi 
cum trebuie prezentate rezultatele finale.

Grafici. Statistici. Programe de calcul.
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