“Slănic Moldova – succesul
unei dezvoltări durabile prin
planificare strategică
2010-2020”

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

Operaţiunea : Strategii de dezvoltare locală

Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova, perioada 2010 – 2020”, formulată
în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a
factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de
scenarii de dezvoltare a oraşului şi stabilirea unor priorităţi de
intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi
constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice
naţionale, regionale şi judeţene.
Obiectiv general este de a dezvolta capacitatea de formulare a
politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială şi economică la
nivelul oraşului Slănic Moldova, prin intermediul implementării unui
proces participativ de planificare strategică.
Durata proiectului este de 12 luni

Proiectul urmăreşte elaborarea „Strategiei de dezvoltare a
Oraşului Slănic Moldova, perioada 2010 – 2020”, formulată în urma
desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a
factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă
generarea de scenarii de dezvoltare a oraşului şi stabilirea unor
priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor,
necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi
documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.
Acest proiect vine în întâmpinarea unei probleme reale,
identificate atât la nivelul grupurilor de cetăţeni, dar şi la cel al
factorilor de decizie. Procesul de planificare strategică va porni de
la revizuirea „Strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului
Slănic Moldova, 2007 – 2013”, realizată de către personalul
Primăriei oraşului Slănic Moldova, asumată prin hotărârea Hotărârea
Consiliului Local nr. 67/ 17.07.2008 privind aprobarea actualizării
Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a oraşului Slănic Moldova
2007-2013, aşa cum a fost aprobată prin HCL nr. 96/30.11.2006” şi
propunerile de îmbunătăţire formulate de la nivelul Consiliului Local al
oraşului Slănic Moldova şi Primăriei oraşului Slănic Moldova.

Grupul ţintă
Este reprezentat din 45 de persoane, angajate ale Primăriei
oraşului Slănic Moldova .
Secretar oraş - 1 persoană;
Comp. administraţie publică locală, stare civilă, protecţie si
asistenţă socială, autoritate tutelară, secretariat, informare şi relatţii
cu publicul - 6 persoane;
Dir. buget finanţe, contabilitate, salarizare, resurse umane, achiziţii
publice - 18 persoane;
Comp. urbanism, amenajare terit.,administrarea domeniului public
si privat şi protecţia mediului - 5 persoane;
Comp. agricol şi cadastru funciar - 3 persoane;
Comp. control comercial, protectia consumatorului şi autorizarea
activ. economice şi de transp. - 2 persoane;
Comp. audit intern - 1 persoană;
Comp. integrare europeana si Strategii de dezvoltare - 3 persoane;
Serviciul politie comunitara - 1 persoană;
Comp. protectie civila - 1 persoană;
Comp. de deservire - 2 persoane;
Funcţiile de demitate publică: Primarul şi viceprimarul oraşului
Slănic Moldova - 2 persoane

15 persoane, angajate în cadrul Primăriei oraşului Slănic Moldova vor
participa la sesiunea de instruire : Planificare strategică la nivelul
autorităţilor locale şi Gestionarea Relaţiilor de Parteneriat.
Selecţia participanţilor la această sesiune de instruire se va realiza,
urmărind următoarele criterii :
a) specificul activităţii şi poziţia deţinută,
b) reprezentativitatea tuturor departamentelor/serviciilor şi
c) preluarea atribuţiilor de gestionare a procesului de planificare
strategică la nivelul departamentelor pe care le reprezintă, în vederea
implementării, monitorizării, actualizării şi revizuirii strategiei locale de
dezvolare.

Personalul primăriei va fi implicat pe toată durata procesului de
elaborare a „Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova,
perioada 2010 – 2020”

Un alt beneficiar direct este Consiliul Local al UAT Oraş Slănic
Moldova – care va obţine un document strategic de lucru, utilizat în
activitatea curentă a instituţiei

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:
– Cetăţenii oraşului Slănic Moldova – 5300 locuitori;
– 120 Societăţi comerciale din oraşul Slănic Moldova sau care îşi
desfăşoara activitatea pe raza oraşului Slănic Moldova;
– 15 instituţii publice de pe raza administrativ-teritorială a oraşului
Slănic Moldova;
– Consiliul Judeţean Bacău;
– Instituţia Prefectului Bacau;
– Instituţii şi agenţii judetene (A.P.M. Bacău; A.S.V. Bacău;
D.A.D.R. Bacău; Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Bacău etc)
– A.D.R Nord – Est;

Activităţi în cadrul proiectului
Asigurarea managementului şi monitorizării proiectului
Lansarea oficială a proiectului
Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru contractarea elaborării
„Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova, perioada 2010 –
2020”
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice
Asigurarea bazei materiale a proiectului
Elaboarea „Profilului demografic, social şi economic al oraşului
Slănic Moldova”
Desfăşurarea sesiunii de instruire : Planificarea Strategică la nivelul
autorităţilor publice şi Gestionarea Relaţiior de Parteneriat
Elaborarea „Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova,
perioada 2010 – 2020”
Desfăşurarea vizitei de studii
Evaluarea Ex – Ante a „Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic
Moldova, perioada 2010 – 2020”
Consultarea publică a „Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic
Moldova, perioada 2010 – 2020”12. Diseminarea rezultatelor
obţinute în cadrul proiectului
Realizarea auditului proiectului

Rezultatele proiectului
Primăria UAT Oraş Slănic Moldova va dispune de o Strategie de
dezvoltare locală, elaborată în cadrul unui proces participativ,
conform modelelor de bună practică utilizate în Statele Membre ale
Uniunii Europene, care va defini o traiectorie clară pentru viitorul
oraşului, identificând paşii necesari de urmat pentru dezvoltarea
fiecărui sector de activitate, conform nevoilor, problemelor şi
potenţialului localităţii.
Strategia de dezvoltare locală va avea şi rolul de a facilita şi susţine
procesele de luare a deciziilor în cadrul Primăriei şi al Consiliului
Local al UAT Oraş Slănic Moldova prin asumarea unei traiectorii
clare de dezvoltare, în urma unui proces participativ.
Primăria UAT Oraş Slănic Moldova va dispune de o capacitate
crescută de a lucra în parteneriat şi de a asigura consultarea
publică, în vederea identificării problemelor comunităţii, prioritizării
acestora şi formulării de recomandări pentru intervenţie.

Primăria UAT Oraş Slănic Moldova va dispune de un model de
planificare strategică integrată care îi va permite acesteia
monitorizarea, evaluarea, măsurarea performanţei, revizuirea şi
actualizarea periodică a Strategiei de dezvoltare locală .
Primăria UAT Oraş Slănic Moldova va dispune de un Portofoliu local
de proiecte, în concordanţă cu măsurile şi axele documentelor
programatice relevante de la nivel naţional şi regional, în vederea
accesării Programelor de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene;
Primăria UAT Oraş Slănic Moldova va demonstra existenţa unei
planificări strategice pe termen mediu şi lung, aspect ce va spori
încrederea mediului de afaceri în eficienţa administraţiei publice
locale şi va contribui la stimularea procesului investiţional în zonă;
Primăria oraşului Slănic Moldova va dispune de echipamentul tehnic
necesar în vederea susţinerii unor procese de:
1) planificare strategică,
2) de consultare publică şi
3) de informare a cetăţenilor oraşului Slănic Moldova, ceea ce va
susţine creşterea transparenţei cheltuielilor publice şi a activităţii
primăriei.

„ Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova, perioada 2010
– 2020 ” elaborată şi aprobată în cadrul Consiliului Local al oraşului
Slănic Moldova;
„Portofoliul de proiecte al oraşului Slănic Moldova”, destinat
accesării Programelor de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene,
realizat şi fundamentat pe baza strategiei de dezvoltare locală;
„Profilul demografic, social şi economic al oraşului Slănic Moldova”
15 certificate de participare la sesiunile de instruire emise de
Furnizorul de servicii de insturire
250 exemplare tipărite şi distribuite din „Strategia de dezvoltare a
oraşului Slănic Moldova, perioada 2010 – 2020”
5 întâlniri de analiză a strategiei, organizate în vederea receptării
comentariilor, opiniilor şi sugestiilor participanţilor cu privire la
nevoile identificate şi la recomandările formulate;
1000 exemplare tipărite şi distribuite din Pliantul Proiectului
100 exemplare tipărite şi distribuite din Broşura de diseminare a
lecţiilor învăţate

Sustenabilitatea proiectului
După finalizarea activităţilor proiectului, finanţate prin intermediul
PODCA, volumul costurilor de susţinere şi implementare a modelului
de planificare strategică propus, va fi unul redus, la nivelul costurilor
operaţionale, inerente activităţii unei administraţii publice locale, de
mărimea Primăriei oraşului Slănic Moldova.
Practic, principalele activăţi , care vor fi desfăşurate după încheirea
proiectului se referă la:
Monitorizarea, evaluarea şi măsurarea performanţei implementării
„Strategiei de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova, perioada 2010–
2020”;
Actualizarea bazei de date cu indicatori statistici utilizată în vederea
elaborării „Profilul demografic, social şi economic al oraşului Slănic
Moldova”;
Informarea publică cu privire la proiectele iniţiate/ în derulare
/finalizate, cuprinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală;
Consultarea publică cu privire la prioritizarea unor investiţii, cuprinse
în strategia de dezvoltare locală;
Revizuirea şi actualizarea strategiei de dezvoltare locală şi a
planurilor de acţiune, corespunzătoare anumitor sectoare de
activitate.

Vă mulţumim !

