
În scopul asigurării dezvoltării durabile, Organizația Națiunilor Unite a identificat 17 

priorități ce se doresc implementate în orizontul de timp 2030.  Acestea presupun 

intervenții majore pentru eradicarea sărăciei, eliminarea foametei, îmbunătățirea 

sănătății și stării de bine la nivel global, îmbunătățirea sistemelor de educație, 

asigurarea cadrului pentru respectarea principiilor egalității de șanse și gen, 

asigurarea apei curate și igienei pentru populația globală, asigurarea energiei sigure 

și accesibile, dezvoltare economică și muncă în condiții decente, dezvoltarea 

infrastructurii și industriei, reducerea inegalităților, orașe și comunități durabile, 

consum și producție responsabilă, reducerea impactului acțiunii umane asupra 

climei, îmbunătățirea mediului marin și terestru, dezvoltarea instituțiilor, a 

justiției și menținerea păcii. 

DEZVOLTARE DURABILĂ
Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește 

satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

O societate durabilă este cea care își modelează sistemul economic și social 

astfel încât resursele naturale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute.



Contextul european, ușor diferit și pozitiv propune 10 priorități, care sunt în 

concordanță cu ODD:
Ÿ Locuri de muncă, creștere economică și investiții
Ÿ Piață unică digital
Ÿ Uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice
Ÿ Piața internă mai profundă și mai echitabilă
Ÿ O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă
Ÿ O politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile 

oferite de globalizare
Ÿ Justiție și drepturi fundamentale – protejarea statului de drept și cooperare 

între sistemele judiciare
Ÿ Migrațiune
Ÿ Un actor mai puternic pe plan mondial
Ÿ Schimbări democratice

La nivelul Uniunii Europene, Comisia, 

prin Directoratele Generale, apreciază 

că principalele motoare de dezvoltare 

sunt reprezentate la nivel economic de 

Întreprinderile Mici și Mijlocii, care 

reprezintă coloana vertebrală a 

dezvoltării continentului, iar la nivel 

social și socio-politic de orașe, care 

oferă suficientă forță economică dată 

de comunitatea locală, suficient 

dinamism oferit de interacțiunea 

actorilor locali și suficientă putere de 

decizie politică pentru a îmbina 

viziunea aferentă planificării strategice 

pe termen lung cu agilitatea luării de 

decizii pe termen scurt.  

În contextul orașelor românești, una 

d intre  pr inc ipale le  provocăr i  o 

reprezintă implicarea pozitivă a 

comunității locale în elaborarea și 

imp lementa rea  s t r a teg i i l o r  de 

dezvoltare durabilă. Social Media are, 

din păcate, un efect adesea distructiv, 

deoarece contestatarii unor propuneri 

sau măsuri devin mult mai vocali decât 

susținătorii.  Astfel există și se 

materializează riscul ca orice demers 

întreprins de autoritatea locală să 

primească conotații negative.  În acest 

sens, este esențială crearea unei 

comunități locale pozitive, implicate 

într-o manieră constructivă.



O astfel de comunitate se construiește în timp, însă există numeroase abordări strategice 

care pot crește gradul de implicare pozitivă a comunităților locale în demersurile autorității 

locale.  
Printre acestea merită amintite câteva exemple de bune practici locale, precum:

Procesul de bugetare participativă este unul prin care autoritățile locale alocă o parte a 

bugetului local pentru proiecte inițiate de cetățeni.  Proiectele trebuie să fie în sfera de 

competență a autorităților locale.  În acest sens, un proces de bugetare participativă 

presupune parcurgerea următoarelor etape: 

Procesele de consultare publică sunt adesea realizate offline, cu o implicare redusă a 

cetățenilor.  Anumite acțiuni ale autorității locale pot fi prioritizate în baza opțiunilor 

exprimate de către cetățeni, prin procese de consultare publică derulate în mediul on-line.  

Astfel de procese pot viza investiții, reparații de străzi, reabilitări de infrastructură, planuri 

de urbanism (PUG, PUZ, PUD), stabilirea priorităților de dezvoltare la nivel de oraș etc.  Un 

astfel de proces poate fi transformat într-o platformă civică, pentru creșterea gradului de 

satisfacție a cetățenilor, de implicare în managementul public și de transparentizare a 

procesului de luare a deciziilor.

Bugetare participativă

Consultare publică

Ÿ Stabilirea prin Hotărâre de Consiliu Local a 

bugetului destinat sesiunii de bugetare 

participativă, a tematicilor și perioadelor 

de derulare

Ÿ Lansarea apelului de proiecte

Ÿ Validarea de către experții autorității 

locale a cererilor de proiecte (în sensul 

respectării domeniilor propuse și a 

competențelor autorității locale aferente 

fiecărui proiect)

Ÿ Clarificarea unor aspecte și / sau unirea 

unor proiecte similare

Ÿ Votul public pentru stabilirea priorităților

Ÿ Selectarea proiectelor de implementat în 

ordinea descrescătoare a voturilor și în 

limita bugetului alocat

Ÿ Implementarea de către autoritatea locală 

a proiectelor



Harta socială

Fiecare localitate are zone cu probleme diverse, de la pungi de sărăcie, cartiere sau 

străzi îmbătrânite, zone cu spații verzi insuficiente etc.  Construirea (și publicarea) 

unor hărți actualizate permanent cu date de asistență socială pot sprijini inițiativele 

civice și organizațiile non-guvernamentale în definirea serviciilor sociale pe care le 

organizează.

Social Impact Bonds

Fiecare localitate are zone cu probleme diverse, de la pungi de sărăcie, cartiere sau 

străzi îmbătrânite, zone cu spații verzi insuficiente etc.  Construirea (și publicarea) 

unor hărți actualizate permanent cu date de asistență socială pot sprijini inițiativele 

civice și organizațiile non-guvernamentale în definirea serviciilor sociale pe care le 

organizează.



Deși legislația în domeniul asistenței sociale obligă prezentarea tuturor documentelor 

semnate olograf, există activități specifice care pot fi digitizate, printre care:

Ÿ Preluarea on-line a dosarelor pentru pre-verificare și solicitarea dosarelor fizice doar 

după ce documentele au fost verificate și validate

Ÿ Publicarea într-un cadru unitar, organizat, a serviciilor prestate de ONG-uri, precum și a 

deconturilor realizate de municipalitate pentru acestea

Ÿ Transmiterea on-line a listei beneficiarilor de servicii sociale oferite de ONG pentru 

evitarea dublei finanțări sau a situațiilor în care unii beneficiari solicită prestații similare 

din mai multe surse

Ÿ Planificarea anchetelor sociale on-line

Ÿ Planificarea depunerii de dosare 

Ÿ Digitizarea procesului de înscriere a copiilor la creșă

Ÿ Înscrierea online a cererilor de servicii din partea beneficiarilor și repartizarea acestora 

către DAS sau ONG-uri

Toate aceste componente electronice de servicii au rolul de a sprijini definirea de priorități 

locale și de a susține procesul de furnizare de servicii sociale către cei mai defavorizați 

beneficiari.

Digitizarea este un element esențial în dezvoltarea durabilă a comunităților locale.  

Aceasta poate sprijini majoritatea proceselor de luare a deciziilor și implementare de 

soluții locale.  Prioritizarea acțiunilor, co-crearea serviciilor publice, co-design-ul 

localității (de la nivel micro – spații publice, până la nivel macro – reguli de urbanism), 

culegerea de date deschise (crowdsourcing) și campanii de finanțare publică pentru diverse 

acțiuni sau infrastructuri (crowdfunding), toate pot fi sprijinite și democratizate prin 

procese de digitizare.

Servicii electronice 
în asistență socială


