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Dezvoltarea economică locală (DEL) 

 Procesul prin care diferiţi actori din sectorul 
public, mediul de afaceri şi sectorul non-
guvernamental colaborează pentru a crea 
condiţii mai bune de creştere economică şi 
pentru a genera noi locuri de muncă.  

 

 Este vizată extinderea bazei economice prin 
alocarea şi folosirea eficientă a resurselor 
disponibile. 
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Dezvoltarea economică locală (DEL) 

 Este stabilită şi menţinută o cultură 
antreprenorială dinamică 

 

 Dezvoltarea economică poate fi orice activitate 
care produce locuri de muncă şi venituri 
suplimentare ce îmbunătăţesc calitatea vieţii 
întregii colectivităţi locale.  
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Economia socială 

 S-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluţii 
noi, inovatoare unor probleme sociale, 
economice sau de mediu  ale comunităţilor şi 
pentru satisfacerea nevoilor membrilor 
comunităţii care sunt ignorate sau insuficient 
acoperite de sectorul public sau privat. 
 

 Vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele 
dezavantajate sau făcând parte din categorii 
vulnerabile.  
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Concluzia? 
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Scenarii pentru DEL 

 „Dezvoltare de sus” 

 „Dezvoltare din afară” 

 „Așteaptă și vezi” 

 „Dezvoltare din interior”  
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Scenarii DEL - “Dezvoltare de sus” 

 Actorul principal este statul – abordare de sus 

în jos 

 Actorii locali (cetățeni, firme, autorități locale) 

așteaptă ca deciziile și  resursele să vină „de 

sus”, ei cred că nu pot face nimic pe cont 

propriu 

 Statul este văzut ca responsabil principal 

pentru dezvoltare sau ca singurul care are 

puterea s-o realizeze 
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Scenarii DEL - “Dezvoltare de sus” 

 Actorii locali așteaptă ca resursele (în principal banii) să 

vină de la „investitori” 

 În multe țări se caută cu disperare investitori  

 „Oare unde trăiesc aceste animale stranii și cum facem 

să le atragem?” 

 Se cheltuie resurse disponibile pentru infrastructura 

specială care se crede că ar atrage investitorii (pentru 

nevoile lor și nu pentru cele ale comunității) 

 Obiectivele investitorilor nu sunt similare cu cele ale 

comunității, ei se mută în alt loc dacă găsesc condiții 

mai bune sau își schimbă planurile 
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Scenarii DEL - “Așteaptă și vezi” 

 Actorii locali sunt mai mult sau mai puțin pasivi, 

așteptând ca lucrurile să se întâmple, s-au resemnat 

datorită eșecurilor scenariilor anterioare 

 „Soluția” tradițională este migrația 

 Este cea mai populară opțiune, deși devine din ce în ce 

mai greu să găsești unde să migrezi deoarece oazele de 

prosperitate sunt mai puține și mai mici 

 



10 

Scenarii DEL - “Dezvoltare din interior” 

 Opțiunea 1 dominată de stat, Opțiunea 2 de investitorii 

particulari, Opțiunea 3 de fatalism, Opțiunea 4 de actorii 

locali – ei joacă rolul principal 

 Aceasta este „inima” Dezvoltării Economice Locale: 

oamenii realizează că nici statul, nici economia de piață 

nu le satisfac nevoile sau le rezolvă problemele 

 Actorii locali încep să folosească strategiile de auto-

ajutorare economică, care adesea duc la crearea unor 

noi tipuri de întreprinderi (sociale) 

 „Nu există scăpare de la auto-ajutorare” 

 „Muncă Locală pentru Oamenii Localității folosind 

Resurse Locale”   
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Pașii procesului DEL 

 Mobilizarea comunității 

 Diagnosticarea comunității  

și economiei acesteia 

 Stabilirea viziunii 

comunității 

 Stabilirea țelurilor strategice 

și obiectivelor 

 Stabilirea alternativelor 

strategice și prioritizarea 

 Implementarea 

 Monitorizare și evaluare 

 Adaptare și modificare 
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Principii ale relansării economice 

 Stoparea pierderilor 

 Sprijinirea afacerilor existente 

 Sprijinirea înființării de noi afaceri 

 Atragerea unor investitori compatibili 
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Concluzii 

 Întreprinderile sociale  

– Sunt rezultat al implicării cetățenilor 

– Sunt actori inovativi pentru dezvoltarea economică 

locală 

– Activează în domenii „neacoperite” sau slab 

„acoperite” de stat sau companiile tradiționale 

– Răspund nevoilor locale și folosesc resursele locale 

pentru oamenii localității 
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Anca Socolovschi – Asociația 

de Dezvoltare Economico-

Socială Curtea de Argeș 

0722576921 

anca_socolovschi@yahoo.com 


