“Ideea că trebuie să acţionezi numai după ce ai găsit toate răspunsurile şi toate
resursele este o reţetă sigură către eşec. Planificarea unui oraş este un proces
dinamic, ce permite, întotdeauna, ajustări. Să înnoieşti înseamnă să începi! Prin
urmare, este nevoie să începem! Să ne imaginăm idealul dar să facem ce este
posibil astăzi.”
(Jaime Lerner, Preşedintele Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 2002-2005 şi
Primarul oraşului Curitiba, Brazilia între 1971-75, 1979-83 şi 1989-92)

Strategia de dezvoltare Durabilă
Municipiul Slatina
2009-2015
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Mesajul primarului
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Slatina continuă
demersurile începute prin Agenda Locală 21, actualizând şi adaptând
direcţiile de dezvoltare cuprinse în acel document.
Demarată la iniţiativa Primăriei municipiului Slatina, elaborarea
strategiei a fost un proces global, interactiv şi participativ, la care
au contribuit direct peste 150 de persoane – experţi, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, agenţi economici, organizaţii sau simpli
cetăţeni – pe parcursul întâlnirilor, interviurilor, seminariilor sau
dezbaterilor organizate de Consultant1.
Această abordare a permis integrarea şi adaptarea unor concepte de
management strategic, cu scopul de a asigura flexibilitateşi dinamism
demersului de planificare.

GEA Strategy&Consulting şi Ecosfera S.p.A., în baza contractului nr. 2812/
06.02.2008 cu Primăria municipiului Slatina
1
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INTRODUCERE

Introducere
Justificare
Aspecte metodologice
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- contribuie la atragerea de fonduri/resurse suplimentare;

JUSTIFICARE
Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Durabilă este mai mult decât
o obligaţie dictată de alinierea la recomandările europene sau
naţionale sau de cerinţele conjuncturale ale întocmirii unei
documentaţii de finanţare; nu e modă de moment în managementul
administraţiei publice şi nici o „bifă” în programul politic al unui primar.

- contribuie la creşterea transparenţei decizionale, la reformarea şi la
responsabilizarea administraţiei, dar şi la creşterea legitimităţii
acţiunilor acesteia, odată ce Strategia a fost acceptată de
comunitate;
- contribuie la dezvoltarea economică;
- promovează incluziunea socială;

Strategia de Dezvoltare Durabilă este un document întocmit cu
ajutorul cetăţenilor, pentru cetăţeni, menit să sprijine autorităţile locale
în misiunea lor de a sluji comunitatea.

- creează punţi de comunicare între administraţie şi cetăţeni şi creşte
gradul de coordonare între actorii decizionali în plan local, regional
şi chiar naţional.

Strategia de Dezvoltare Durabilă este aşadar un instrument de politică
publică ce permite canalizarea eforturilor administraţiei către
satisfacerea nevoilor cetăţenilor, către creşterea calităţii vieţii,
păstrarea identităţii locale, dar şi pregătirea oraşului pentru generaţiile
viitoare.

Avantajele Strategiei de Dezvoltare Durabilă
Beneficiar

Avantaje

Autorităţile locale

- viziune şi direcţii clare asupra
dezvoltării
- punţi de comunicare cu
cetăţenii
- cunoaşterea nevoilor,
resurselor şi oportunităţilor
- legitimitatea deciziei –
transparenţă
- acces la alte resurse

- rezolvarea cauzelor problemelor şi nu alocarea resurselor pentru
„atenuarea simptomelor”

Cetăţenii

- creşte rapiditatea reacţiei vizavi de problemele apărute prin
întocmirea unor planuri şi proiecte realiste, în funcţie de resursele
existente şi de priorităţile stabilite;

- informare
- participare: „cetăţenie activă”
- mecanism de măsurare a
performanţei

Mediul de afaceri

Strategia de Dezvoltare durabilă este utilă autorităţilor publice locale
din mai multe perspective:
- permite o mai bună cunoaştere a problemelor existente, a nevoilor
şi dorinţelor cetăţenilor, fiind aşadar mai în măsură să dezvolte
programe şi proiecte adecvate;
- permite utilizarea mai eficientă a resurselor prin canalizarea către
nevoile identificate şi prioritizate ale comunităţii;
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Fără o strategie de dezvoltare durabilă, deciziile autorităţilor locale ar
fi lipsite de coordonare şi reactive, existând riscul dublării intervenţiilor
şi risipei de resurse. Mai mult, lipsa unei viziuni asupra dezvoltării ar
putea conduce la ratarea unor oportunităţi sau la adoptarea unei
abordări pe termen scurt, care ar putea dăuna dezvoltării viitoare.

ASPECTE METODOLOGICE
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă presupune realizarea
următoarelor etape:
I. Analiză
II. Planificare Strategică
III. Monitorizare – evaluare – ajustare
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ETAPA I: Analiza contextului actual, din punct de vedere
economic, social, urban etc.

ETAPA II: Planificare strategică - stabilirea direcţiilor prioritare
de acţiune şi propunerea unor măsuri concrete de îndeplinire a
obiectivelor strategice

Etapa de analiză, de „cartografiere” a situaţiei actuale în plan
economic, social şi al dezvoltării urbane permite inventarierea
resurselor disponibile, depistarea problemelor existente, identificarea
oportunităţilor şi a soluţiilor pentru rezolvarea acestora. Problemele cu
care se confruntă municipiul Slatina nu sunt mult diferite faţă de cele
ale altor oraşe din România: servicii publice deficitare, disparităţi
economice, excluziune socială, lipsa unei identităţi proprii etc.

Viziune: formularea unui obiectiv strategic pe termen lung, a „ţintei”
pe care autorităţile doresc să o atingă pe termen lung, în ceea ce
priveşte dezvoltarea oraşului. Viziunea strategică se traduce prin acea
situaţie ideală în care s-ar ajunge dacă s-ar reuşi rezolvarea
problemelor identificate în etapa de analiză.

Totuşi, datorită contextului economic favorabil şi investiţiilor masive în
industrie, Slatina a avut o evoluţie privilegiată faţă de restul zonei.
Paradoxal, problemele oraşului nu sunt legate de lipsa locurilor de
muncă sau a capitalului, ci de plecarea tinerilor, de lipsa de
atractivitate şi de persistenţa imaginii de oraş industrial, de provincie,
poluat, lipsit de oportunităţi şi perspective.

Obiective prioritare: stabilirea obiectivelor prioritare pe termen
mediu, conform priorităţilor identificate anterior; obiectivele prioritare
reprezintă ceea ce ar dori municipalitatea să realizeze, pentru a
rezolva problemele existente şi pentru a atinge viziunea strategică; cu
alte cuvinte, obiectivele prioritare fac legătura dintre situaţia actuală şi
viziunea strategică.

Problemele au fost identificate şi prioritizate, în funcţie de urgenţă
şi/sau în funcţie de dorinţele comunităţii. În identificarea lor, s-au
examinat atât informaţii cantitative, de tipul datelor statistice, dar şi
informaţii de tip calitativ, obţinute în urma mai multor întâlniri cu
reprezentanţi ai comunităţii locale, dezbateri la nivelul autorităţilor
municipale şi judeţene, studii de caz ţintind comunitatea locală.

Direcţii de acţiune: după stabilirea unei viziuni de dezvoltare şi a
obiectivelor strategice, direcţiile de acţiune arată cum se vor atinge
acele obiective.

Aspectele cheie ale acestei etape au fost: participarea comunităţii,
identificarea corectă a problemelor (existând riscul de confuzie cu
„simptomele”), stabilirea domeniilor de intervenţie prioritare. Acest
ultim aspect este deosebit de important, în condiţiile în care banii
publici vor fi întotdeauna insuficienţi pentru a satisface toate nevoile
comunităţii iar municipalitatea trebuie să găsească soluţiile cele mai
eficiente pentru rezolvarea problemelor.
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Exerciţiul de planificare presupune definirea a patru piloni principali:

Măsuri concrete: identificarea de puncte de intervenţie concrete,
realizabile într-un orizont de timp mediu sau scurt, cu obiective
specifice; realizarea acestora se înscrie în direcţiile de acţiune,
contribuind la atingerea obiectivelor prioritare şi la apropierea de
viziunea strategică.
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Rezultate ale planificării strategice
Etapa III: Monitorizare – evaluare – ajustare
Planificarea strategică este un proces dinamic, bazat pe
monitorizarea şi evaluarea permanentă a efectelor măsurilor
implementate, astfel încât, în funcţie de conjunctură, să poată fi luate
măsurile potrivite. Planificarea strategică este un proces adaptativ,
care permite integrarea şi fructificarea oportunităţilor de moment sau,
chiar mai mult, actualizarea direcţiilor de dezvoltare pe termen mediu
şi lung.
De aceea, elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă nu se încheie
odată cu întocmirea documentelor strategice. Acest proces continuă
pe termen nedefinit, prin participarea tuturor actorilor implicaţi în
dezvoltarea comunităţii: autorităţi locale, cetăţeni, mediul de afaceri
etc.

Etape
§
ETAPA I:
Analiza
contextului
actual

§
§
§
§

ETAPA II:
Planificare
strategică

Etapa III:
Monitorizare
– evaluare –
ajustare

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Rezultate

§
§

§

Profilul socio-economic şi urban al
municipiului Slatina;
Identificarea problemelor existente şi a
cauzelor acestora;
Identificarea priorităţilor în viziunea
comunităţii;
Identificarea resurselor şi a oportunităţilor
disponibile.
Strategia de dezvoltare durabilă: viziunea,
obiectivele şi direcţiile de acţiune pe termen
mediu şi lung
Planul de acţiuni: măsuri şi proiecte
concrete pe termen mediu şi scurt
Indicatori de performanţă care să permită
monitorizarea şi evaluarea modului de
implementare a Strategiei şi Planului de
acţiuni
Evaluări formale, periodice, atât din partea
autorităţilor publice cât şi din partea unor
organizaţii independente
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PROFILUL SOCIO-ECONOMIC ŞI DE
DEZVOLTARE URBANĂ

Profilul socio-economic şi de dezvoltare urbană al
municipiului Slatina
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1. Slatina în context regional
Slatina, municipiul cochet şi verde, ce se bucură de minunatele
peisaje de lângă râul Olt, pădurea Strehăţ şi dealul Gădişte, este
aşezat în regiunea Sud-Oltenia. Pentru dezvoltarea viitoare,
municipiul se bucură atât de plasarea într-o regiune cu premise
solide de dezvoltare economică cât şi de potenţialul propriu. Din
punctul de vedere al poziţiei geografice, asemănător cu Craiova,
singurul oraş cu potenţial de pol de creştere urbană, Slatina
profită de avantajele plasării pe Axa Sud, beneficiind de o
conectivitate bună cu restul localităţilor din Sud-ul ţării.
2. Slatina economică
Investiţiile străine atrase până în prezent, printre care lider este
Alro, constituie motorul dezvoltării în Slatina. Pe viitor, marile
companii prezente în Slatina (Alro, Pirelli) ar putea deveni centre
de formare ale unor clustere industriale odată cu integrarea
serviciilor existente în amonte şi aval de industria creată.
Provocările pentru care se pregăteşte Slatina pentru viitor sunt
nevoia de a dezvolta antreprenoriatul local, în special IMM-urile,
şi de a atrage şi alte investiţii, pe fondul ascendent al fenomenului
deficitului de forţă de muncă.
Cu toate acestea, nivelul scăzut al şomajului, forţa de muncă
disponibilă, posibilitatea de producere a energiei la nivel local
sunt doar câteva dintre pilonii de stabilitate pe care municipiul
Slatina îşi construieşte o nouă identitate.
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3. Slatina reprezintă locuitorii
Slatina nu este considerat un loc atractiv pentru a locui şi a
munci. Deşi datele statistice existente indică spor natural pozitiv în
municipiul Slatina, soldul migrator al persoanelor calificate în scop de
muncă constituie un aspect îngrijorător pentru care autorităţile locale
trebuie să găsească alternative.
Unul dintre punctele defavorizante ale dezvoltării municipiului Slatina
este lipsa unui sistem educaţional solid şi diversificat: Slatina nu este
centru universitar iar pentru majoritatea liceenilor asta constituie
principala problemă.
În ceea ce priveşte forţa de muncă, problema majoră în prezent este
existenţa reducerea treptată a forţei de muncă calificată, faţă de
cererea tot mai ridicată.
Unul dintre punctele cheie de intervenţie pentru redresarea situaţiei
resurselor umane este întărirea legăturilor între autorităţile publice
locale, firme şi instituţiile de învăţământ, pentru stabilirea direcţiilor
prioritare de acţiune şi utilizarea eficientă a resurselor materiale,
umane şi financiare disponibile.
4. Slatina istorică şi culturală
Centrul vechi al oraşului, spaţiile care adăpostesc memoria şi
identitatea colectivităţii (biserici, mânăstiri), evenimentele culturale
sunt câteva dintre valorile şi tradiţiile municipiului Slatina.
Alături de vechi/tradiţional, structura urbană modernă, facilităţile
colective, birourile private, oamenii de afaceri, iniţierea procesului de
reînnoire, serviciul de transport pentru turişti constituie puntea înspre
modernitate a oraşului slătinenilor. Inevitabil, apar şi efectele negative
ale modernului: poluarea industrială, abandonarea tradiţiei rurale şi a
terenurilor, lipsa accesibilităţii, lipsa spaţiilor de recreere, proprietăţile
agricole fragmentate, depozitarea deşeurilor neconformă cerinţelor de
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mediu în vigoare. Soluţii există: apelul la resursele naturale din
apropierea oraşului, râul Olt şi Dealul Grădişte, tradiţiile rurale,
facilităţile publice şi de petrecere a timpului liber, participarea elevilor
şi studenţilor de la şcolile agricole la reabilitarea spaţiilor verzi, serele
publice.
În promovarea activităţilor culturale şi totodată în încercarea de
solidificare a unei identităţi proprii, Slatina aduce avantajul de a fi
municipiu reşedinţă de judeţ, găzduind majoritatea manifestărilor
culturale. Prin activităţi de promovare şi conştientizare s-a reuşit
atragerea şcolilor din ce în ce mai mult în activităţi culturale. De
asemenea, autorităţile publice au iniţiat numeroase proiecte aflate în
curs de derulare: realizare cinematograf, teatru, bazin de înot olimpic.

7. Slatina şi calitatea mediului
Realităţile industriale din trecut şi din prezent alimentează percepţia
de „Slatina-oraş poluat”. In prezent, întreaga comunitate, autorităţile
publice, companiile private, şcolile şi-au îmbunătăţit acţiunile prin
diverse programe de protejare a mediului. Slatina a devenit un oraş
mai curat, mai verde, cu mai multă grijă pentru mediu şi pentru
sănătatea populaţiei.

5. Slatina turistică
În prezent componenta turistică în Slatina nu este definită după
specificul municipiului. Intensificarea turismul de proximitate împreună
cu „turismul de o zi”, datorată şi nivelului de trai în creştere, poate
deveni o nişă pentru restructurarea sectorului turistic din Municipiul
Slatina.
Printre atracţiile care pot fi exploatate turistic se numără: centrul
istoric şi patrimoniul arhitectural, cadrul geografic natural, activitatea
culturală a oraşului, patrimoniul monahal şi atracţiile sportive.
6.Slatina şi serviciile publice
Populaţia are o percepţie generală bună despre felul cum autorităţile
publice îndeplinesc serviciile publice din municipiu. Astfel, fie că sunt
reţelele de apă şi canalizare, problema sistemului de colectare a
deşeurilor sau probleme de asistenţă socială, Primăria are iniţiate
proiecte de modernizare şi furnizare în condiţii mai bune a cestor
servicii.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI SLATINA

11

VIZIUNE ŞI VALORI

Viziune şi valori
Viziunea strategică
Valori
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Crearea viziunii de dezvoltare pentru municipiul Slatina are loc într-un
moment în care oraşul are nevoie atât de făurirea unei identităţi
proprii cât şi de o schimbare a imaginii, în primul rând în ochii
propriilor săi locuitori.
Momentul este unul potrivit: Slatina trece prin schimbări majore,
avantajată de un context economic favorabil, de voinţa şi iniţiativa
autorităţilor publice şi de sprijinul din partea comunităţii. Dorinţa de
schimbare a imaginii oraşului, nevoia de a face din Slatina un loc mai
plăcut, mai atrăgător sunt vizibile, palpabile.
Slatina are nevoie să facă uitată imaginea de oraş industrial, poluat,
fără oportunităţi. Prin urmare, ideea de bază în jurul căreia a fost
construită viziunea de dezvoltare a municipiului Slatina este aceea de
înnoire, modernizare, întinerire, sub toate aspectele.
Cu toate acestea, nu trebuie uitat un aspect esenţial: orice dezvoltare
viitoare va trebui să ţină seama de specificul oraşului, de resursele
disponibile şi de potenţialul existent. Aşadar, Slatina nu poate şi nici
nu trebuie să respingă sau să-şi nege prezentul sau trecutul, ci,
dimpotrivă, să le folosească ca puncte de plecare pentru viitor.
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Viziune
Vrem ca Slatina să devină un oraş MODERN, VERDE,
BOGAT şi VIBRANT , sub toate aspectele. Vrem ca
Slatina să devină un loc în care tinerii să-şi dorească să
locuiască, să muncească şi să înveţe, care să le ofere o
viaţă de calitate, o economie sănătoasă, sustenabilă, o
societate incluzivă şi responsabilă, un mediu curat
prietenos, o administraţie performantă, atentă la nevoile
cetăţeanului.
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SLATINA – ORAŞ MODERN

SLATINA – ORAŞ VERDE

SLATINA – ORAŞ BOGAT

SLATINA – ORAŞ VIBRANT

Vrem ca Slatina să devină un loc în care tinerii să-şi dorească să locuiască, să
muncească şi să studieze, care să le ofere toate facilităţile unui oraş capitală de
judeţ. Vrem servicii publice de calitate, educaţie de calitate, adaptată nevoilor
pieţei locale a muncii, facilităţi de relaxare şi recreere, o viaţă culturală
diversificată, o administraţie publică performantă.
Un oraş „verde” este un loc plăcut, sănătos, unde oamenii îşi doresc să locuiască
şi să muncească. Vrem ca Slatina să continue să revitalizeze şi să extindă
sistemele naturale existente, să „înverzească” zona urbană şi să promoveze
responsabilitatea faţă de mediul înconjurător în toate domeniile. Vrem să
promovăm implicarea cetăţenilor şi să încurajăm parteneriatul între toţi
reprezentanţii comunităţii – administraţie, comunitatea de afaceri, ONG-uri –
pentru înfrumuseţarea cadrului natural şi creşterea calităţii vieţii.
Vrem ca Slatina să fie un oraş bogat în toate sensurile cuvântului: bogat în
oportunităţi, dezvoltat economic, incluziv, cu o comunitate unită, implicată şi
responsabilă, un centru industrial şi de afaceri care să influenţeze întregul judeţ.
Vrem o economie durabilă, oportunităţi pe piaţa muncii, un nivel de trai mai bun
pentru toţi locuitorii.
În acelaşi timp dorim continuarea şi îmbogăţirea tradiţiilor locale, păstrarea şi
valorificarea istoriei şi culturii, pentru a face din Slatina un oraş „complet”.
Un oraş vibrant înseamnă un oraş cu o identitate puternică, cu o comunitate unită,
activă, implicată. Vrem ca Slatina să fie un oraş pe care toţi să îl pot numi „acasă”,
în care orice îşi găseşte locul, ceva de făcut, ceva nou de descoperit. Vrem ca
Slatina să fie un oraş în continuă schimbare, în care lucrurile „se întâmplă”.
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OBIECTIVE PRIORITARE ŞI DIRECŢII STRATEGICE

Obiective prioritare şi direcţii strategice
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1. Regenerare urbană
Motivarea alegerii
Oraşul Slatina este o imagine vie a transformărilor prin care a trecut,
fiecare perioadă lăsându-şi amprenta asupra peisajului urban. La
traversarea oraşului dinspre râu (în extremitatea vestică) spre extinsa
zonă rezidenţială şi spre zonele industriale, vizitatorul poate observa
uşor o multitudine de structuri şi de stiluri, de la centrul vechi, bine
păstrat dar în stare de degradare, la cartierele rezidenţiale, moştenire
a perioadei industrializării. Topografia abruptă şi asimetrică a oraşului
contribuie la separarea şi mai adâncă a diferitelor tipuri de aşezări.
Din această cauză, oraşul suferă din cauza lipsei unor spaţii şi funcţii
urbane, iar tinerii părăsesc Slatina, în ciuda oportunităţilor oferite de
contextul economic favorabil. Mai mult, diferenţa dintre zone duce la o
„segregare” a comunităţii şi face imposibilă incluziunea socială,
formarea unei comunităţi unite, construirea unei identităţi şi a
sentimentului de apartenenţă.

În lipsa unor eforturi concertate de a schimba înfăţişarea oraşului,
peisajul va continua să se deterioreze, iar intervenţiile punctuale nu
vor face decât să irosească resurse şi să fragmenteze şi mai mult
zonele urbane.
În faţa unei situaţii atât de complexe, este necesară trasarea clară a
coordonatelor de reorganizare a spaţiului, pornind evident de la
resursele teritoriale, ca punct critic. Obiectivul este acela de a reuni
diferitele zone ale oraşului, pentru a crea un tot unitar, şi pentru a
înlătura aspectul cel mai frustrant pentru locuitori - senzaţia de oraş
provincial, de loc în care nu se întâmplă nimic, fără perspective şi fără
oportunităţi.

Prin urmare, au fost identificate următoarele direcţii strategice:
1.1 Crearea/amenajarea unor spaţii publice vibrante, care să
devină loc de întâlnire şi de recreere pentru locuitorii de
toate vârstele
1.2 Reabilitarea infrastructurii şi
populaţiei la serviciile publice

îmbunătăţirea

accesului

1.3 Reabilitarea cartierelor vechi.
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2. Dezvoltare comunitară

Direcţii de acţiune:

Motivarea alegerii

2.1. Combaterea sărăciei severe

Îmbunătăţirea peisajului urban poate avea efecte vizibile, imediate,şi
poate contribui în mare măsură la schimbarea percepţiei supra
oraşului. Cu toate acestea, procesul nu ar fi complet, şi nici durabil,
dacă nu ar fi însoţit de o schimbare de atitudine din partea cetăţenilor,
în sensul creării unei comunităţi unite, active, implicate şi
responsabile.

2.2. Promovarea incluziunii sociale
2.3. Implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii
2.4. Crearea de parteneriate

Slatina nu este străină de probleme legate de sărăcie şi incluziune
socială, de lipsa soluţiilor pentru protejarea şi integrarea grupurilor
vulnerabile. Aceste probleme sunt amplificate şi de faptul că, din
păcate, gradul de participare publică al locuitorilor municipiului este
destul de redus, capacitatea asociativă limitată la existenţa unor
fundaţii dintre care doar câteva au activităţi integrate în strategii
coerente pe termen lung, restul fiind lipsite cu totul de activităţi sau
proiecte.
Intervenţia publică în activarea societăţii este aşadar necesară, cu
atât mai mult cu cât cetăţenii văd în Primărie principalul factor al
schimbării în municipiu.
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3. Economie competitivă

Direcţii de acţiune

Motivarea alegerii

3.1. Dezvoltarea antreprenoriatului în municipiul Slatina;

Dezvoltarea unei „economii bazate pe cunoaştere” presupune
identificarea unor noi oportunităţi şi a unor noi modalităţi de a
răspunde nevoilor existente. Existenţa unor noi oportunităţi pentru
populaţie, în special pentru tineri, şi pentru mediul de afaceri, va crea
un cerc virtuos care va atrage atât forţă de muncă de calitate cât şi
investiţii economice cu valoare adăugată mare. Direcţiile strategice de
acţiune corespondente domeniului economic au o relevanţă aparte
datorită faptului că sectorul cunoaşte o dezvoltare fără precedent în
prezent. Riscurile generate de globalizare, delocalizarea marilor
companii, migraţia forţei de muncă, trebuie luate în considerare atunci
când programăm direcţiile de dezvoltare ale economiei slătinene. De
asemenea, trebuie contextualizat demersul în lumina oportunităţii
generată de programarea financiară bazată pe fondurile structurale
ale Uniunii Europene. Economia Slatinei are şansa de a se dezvolta
inovativ datorită faptului că investiţiile realizate în ultimii ani sunt
realizate în domenii de activitate economică cu valoare adăugată
mare. Acest tip de investiţii reprezintă o oportunitate pentru
dezvoltarea şi profesionalizarea resursei umane locale, un factor
important pentru creşterea competitivităţii zonei cât şi pentru
dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

3.2. Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri pentru atragerea
investiţiilor mari şi dezvoltarea de start-up-uri şi spin-off-uri;
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3.3. Diversificarea economică la nivelul municipiului Slatina şi
dezvoltarea mediului de afaceri;
3.4. Profesionalizarea şi calificarea resurselor umane;
3.5. Dezvoltarea turismului şi promovarea Municipiului Slatina.
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4. Dezvoltarea capitalului uman
Motivarea alegerii
Importanţa dezvoltării unui capital uman de calitate, precum şi
atragerii unei forţe de muncă bine pregătite porneşte de la ideea că
există o legătură intrinsecă între dezvoltarea forţei de muncă şi
evoluţia economică, bazată pe faptul că activitatea economică
depinde în mare măsură de nivelul de calificare şi de cunoştinţele
angajaţilor.

Direcţii de acţiune
4.1. Asigurarea unor oportunităţi de învăţare de calitate, adaptate
cerinţelor pieţei locale a muncii;
4.2. Atenuarea efectelor migraţiei capitalului uman şi
identificarea stimulentelor pentru menţinerea tinerilor şi
persoanelor calificate;
4.3. Modernizarea infrastructurii educaţionale din municipiul
Slatina la nivel european.

Pentru ca municipiul Slatina să se menţină competitiv şi să se
dezvolte, este neapărat necesar să-şi cunoască oportunităţile şi
provocările şi să acţioneze în consecinţă pentru a face faţă cererii din
ce în ce mai mari de forţă de muncă bine pregătită şi calificată.
Pregătirea capitalului uman este cu atât mai importantă cu cât încă de
pe acum se face simţită lipsa forţei de muncă bine pregătite, în paralel
cu surplusul de forţă de muncă necalificată. Este nevoie de intervenţie
imediată, pentru ca aceste tendinţe să nu aibă impact asupra
dezvoltării economice.
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5. Protecţia mediului
Protecţia mediului este unul dintre cei 3 piloni ai dezvoltării durabile
care porneşte de la conceptul „gândim global – acţionăm local” şi se
bazează pe trei componente esenţiale: protecţia socială, dezvoltarea
economică şi protejarea mediului înconjurător, toate cele trei
componente având un impact direct asupra calităţii vieţii şi imaginii
oraşului. Din punctul de vedere al protecţiei mediului, strategia de
dezvoltare durabilă a Municipiului Slatina vizează în primul rând
aspecte menită să amelioreze calitatea vieţii locuitorilor, având în
vedere faptul că, la ora actuală, locuitorii Municipiului Slatina au
manifestat o percepţie negativă asupra calităţii mediului înconjurător,
în principal fiind nemulţumiţi de gradul ridicat de poluare şi de
suprafaţa limitată a spaţiilor verzi.

Strategia îşi propune să răspundă problemelor identificate prin patru
direcţii de acţiune:
5.1. Reducerea poluării industriale şi urbane
5.2. “Înverzirea oraşului”
5.3. Responsabilizarea comunităţii
5.4. Creşterea eficienţei energetice

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, reducerea poluării
industriale şi urbane reprezintă o prioritate. Acest lucru nu se poate
realiza fără cooperarea şi implicarea tuturor agenţiilor economici
poluatori, în ceea ce priveşte poluare industrială, şi fără „activarea”
simţului civic al populaţiei locale, în ceea ce priveşte poluarea urbană.
Informarea comunităţii asupra efectelor negative pe care activitatea
urbană le are asupra mediului înconjurător reprezintă primul pas spre
soluţionarea problemelor legate de mediu. Totodată, iniţiativa publică,
tradusă fie prin acţiuni de implementare a normelor, fie prin activităţi
de curăţare/înfrumuseţare sau extindere a spaţiului verde este o
necesitate.
În aceeaşi linie, într-un oraş precum Slatina, cunoscut pentru
activitatea sa industrială, eficienţa energetică reprezintă o reală
provocare.
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6. Administraţie publică performantă
Motivarea alegerii
Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Slatina nu este decât o
declaraţie de intenţie în absenţa instituţiilor cu capacitate reală de a
implementa direcţiile strategice de dezvoltare propuse. Mai mult decât
atât, în condiţiile în care instituţiile administraţiei publice locale sunt
„liantul” dintre actorii locali (comunitate, mediul de afaceri, alte instituţii
publice) şi autorităţile naţionale, eficienţa şi performanţa sunt cu atât
mai necesare pentru a putea concentra eforturile şi realiza obiective
comune.

Direcţii de acţiune
6.1. Îmbunătăţirea procesului de realizare a planificării strategice
şi a elaborării politicilor la nivel local;
6.2. Îmbunătăţirea resurselor umane şi creşterea atractivităţii
carierei în administraţia publică locală;
6.3. Sprijinirea societăţii civile pentru implicarea în luarea
deciziilor
6.4. Modernizarea instrumentelor de management public

Problemele identificate la nivelul administraţiei publice variază mult,
de la definirea adecvată a competenţelor şi până la capacitatea
efectivă de implementare. Lipsa personalului dedicat procesului de
dezvoltare în ansamblul său, care să sprijine administratorul public şi
primarul, îngreunează procesul de planificare şi dezvoltare strategică
a municipiului. La fel, lipsa de atractivitate a locurilor de muncă din
administraţia publică locală are un impact negativ asupra
performanţelor pe termen mediu şi lung.
În perspectiva atragerii de finanţări nerambursabile prin fonduri
europene, sau dezvoltării oricăror proiecte de investiţii, va fi nevoie de
o capacitate de expertiză semnificativă, expertiză coagulată la nivelul
tuturor serviciilor locale responsabile şi a direcţiilor primăriei, care
trebuie să lucreze pe baza unei platforme programatice comune. De
asemenea, solidaritatea actorilor instituţionali trebuie extinsă la nivel
judeţean şi regional, pentru că dezvoltarea viitoare a municipiul
Slatina nu poate fi realizată decât în contextul mai larg al judeţului Olt
şi al Regiunii SV Oltenia.
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Slatina asigură un
cadru de acţiune pentru următorii şapte ani. Pentru ca acest
document să rămână util şi relevant pentru nevoile de dezvoltare ale
oraşului, în contextul unei evoluţii continue a mediului economic şi
social, este nevoie ca implementarea Strategiei să fie monitorizată şi
evaluată, pentru a se putea efectua ajustările necesare la momentul
potrivit.
Având în vedere faptul că scopul principal al acestui demers este
acela de a face din Slatina loc în care tinerii să-şi dorească să
locuiască, să muncească şi să înveţe, monitorizarea performanţelor în
atingerea obiectivelor strategiei va fi făcută cu ajutorul cetăţenilor.
Astfel, anual, va fi întocmit un studiu de percepţie care să determine
modul în care comunitatea apreciază oraşul, condiţiile de viaţă,
oportunităţile şi perspectivele oferite de acesta.

3. Calitatea vieţii sociale din Slatina – gradul de satisfacţie a
locuitorilor cu privire la posibilităţile de petrecere a timpului liber,
la viaţa culturală a oraşului, la oportunităţile de socializare
4. Educaţia în Slatina – gradul de satisfacţie a locuitorilor cu privire
la oportunităţile de învăţare şi dezvoltare personală din Slatina,
atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, în sistemul formal sau
informal de educaţie.
5. Comunitatea din Slatina – gradul de satisfacţie a locuitorilor cu
privire la dezvoltarea comunitară a oraşului (incluziune socială,
implicare şi iniţiativă); percepţia locuitorilor în ceea ce priveşte
identitatea oraşului şi sentimentul de apartenenţă.
6. Serviciile publice şi administraţia din Slatina – gradul de
satisfacţie a populaţiei cu privire la calitatea serviciilor publice;
percepţia privind performanţele administraţiei publice şi implicarea
cetăţenilor în luarea deciziilor.
În plus, anual, Primăria va putea realiza o evaluare internă, în baza
unor indicatori statistici, care să determine în mod obiectiv progresele
înregistrate.

Evaluarea percepţiei locuitorilor Slatinei va trebui să scoată în
evidenţă elemente legate de:
1. Calitatea spaţiului de locuit din Slatina – gradul de satisfacţie a
locuitorilor cu privire la oferta de locuinţe, preţul locuinţelor
(inclusiv chirii), calitatea spaţiului de locuit.
2. Munca în Slatina – gradul de satisfacţie a locuitorilor cu privire la
condiţiile de muncă, remuneraţie, oportunităţile de pe piaţa muncii
din Slatina
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Lista orientativă a indicatorilor de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a municipiului Slatina

Nr.

1.

2.

Obiectiv

Regenerare urbană

Dezvoltare comunitară

Indicatori

Demografie
Spaţiu
Calitatea locuirii
Utilităţi publice

Sărăcie
Incluziunea socială
Implicarea cetăţenilor
Asociativitate/Parteneriat
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Numărul locuitorilor – cu domiciliu permanent, temporar,
migraţia populaţiei
Densitatea populaţiei
Costul terenului – construit, neconstruit
Disponibilitatea terenului – construit, neconstruit
Numărul de locuinţe vechi/noi, reabilitate/în curs de
reabilitare/necesar a fi reabilitate
Spaţiu verde disponibil
Proximitatea zonelor rezidenţiale faţă de zone verzi
Numărul de lucrări publice efectuate pentru
reabilitarea/construirea de spaţii colective
Rata criminalităţii
Gradul de acoperire a reţelelor de apă-canal
Preţul utilităţilor
Numărul de şomeri
Numărul de beneficiari ai venitului minim garantat
Numărul familiilor care beneficiază de serviciile cantinei sociale
Numărul de copii rromi absolvenţi ai şcolii elementare
Numărul persoanelor adulte angajate din rândul minorităţilor
Participarea minorităţilor la dezbaterile centrale pe teme majore
Numărul de ONG – uri nou înfiinţate
Numărul cetăţenilor participanţi la dezbateri publice organizate
de Primărie
Numărul de localităţi care au intrat în asociere
Numărul de parteneriate public - private

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI SLATINA

23

3.

Economie competitivă

4.

Dezvoltarea capitalului uman

Numărul absolvenţilor de studii superioare atraşi sau formaţi la
nivelul oraşului Slatina
Numărul tinerilor sub 30 de ani care iniţiază o afacere proprie
Parcuri industriale modernizate sau nou create
Start-up-uri şi spin-off-uri nou create
Infrastructură de utilităţi nou creată sau modernizată
Număr de noi companii create în sectorul serviciilor
Număr de noi companii create în sectorul producţiei
Numărul şi volumul de noi investiţii străine directe atrase
Antreprenoriat
Infrastructura de afaceri
Nivelul participării reprezentanţilor mediului de afaceri la
Diversificare economică
dezbaterile majore ale oraşului
Resurse Umane
Număr de burse/cursuri/internship-uri oferite anual de către
Turism
mediul de afaceri
Numărul de proiecte în parteneriat (Primărie, mediu de afaceri,
şcoală, alte instituţii de formare)
Rata turistică anuală
Procent de ocupare anuală a spaţiilor de cazare
Rata înfiinţării de noi firme în industria conexă (transport,
restaurante, agrement)
Număr de noi proiecte de infrastructură publică de divertisment
nou create
Piaţa muncii/Învăţământ
Număr de noi specializări create la nivelul liceelor
Migraţia/Calificarea forţei de muncă Număr de noi module de formare incluse în oferta formatorilor
Excluziune socială
locali
Infrastructura educaţională
Numărul tinerilor elevi care beneficiază de stagii de practică în
companii locale
Număr de burse oferite
Emigraţia de muncă
Imigraţia de muncă
Număr de tineri specializaţi care se întorc în Slatina
Număr de biblioteci modernizate
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5.

Administraţie publică
performantă

Politici publice
Administraţia Publică/Funcţia
Publică
Absorbţia fondurilor
Asociativitate
Societate Civilă/Participare
Instrumente de management public
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Media anuală a cititorilor
Numărul competiţiilor sportive
Rata participării la evenimentele sportive şi culturale ale
oraşului
Numărul iniţiativelor civice dezvoltate la nivel de comunitate
Rata accesului elevilor la forme superioare de educaţie
Rata de promovare a studiilor medii liceale
Numărul de absolvenţi ai cursurilor de formare
Rata efectivă de angajare din numărul total de absolvenţi
Rata abandonului şcolar în rândul etniei rrome
Rata de alfabetizare a copiilor rromi
Numărul de femei rrome ocupate în alte meserii decât cele
tradiţionale
Numărul rromilor participanţi la evenimentele publice ale
oraşului
Număr de proiecte accesate de către comunitatea rroma
Număr de noi organizaţii reprezentativ/delegative ale
minorităţilor
Număr de acte legislative aprobate în Consiliul Local
Număr de noi politici locale
Numărul Master-planurilor de dezvoltare propuse
Gradul de absorbţie a proiectelor europene
Numărul de proiecte finalizate efectiv cu ajutorul FS
Numărul funcţionarilor absolvenţi ai cursurilor de
formare/specializare
Număr de funcţionari specializaţi în utilizarea instrumentelor
moderne de comunicaţii
Reducerea timpului de răspuns a administraţiei la solicitările
cetăţenilor
Numărul de ONG-uri participante la dezbaterea hotărârilor de
Consiliu Local
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6.

Protecţia mediului

Reducerea poluării industriale şi
urbane
Înverzirea oraşului
Responsabilizarea comunităţii
Creşterea eficienţei energetice
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Nivelul emisiilor de carbon generate de operarea serviciilor
publice
Suprafaţă verde nou creată la nivel urban
Numărul de accesări a spaţiilor verzi publice
Mobilier de parcuri nou creat
Număr de întâlniri de conştientizare cu principalii poluatori
Număr de spaţii publice valorificate
Proiecte în parteneriat public privat pentru protecţia mediului
Numărul de proiecte de reducere a poluării industriale
Numărul de îmbolnăviri generate de poluarea industrială
Numărul campaniilor de conştientizare şi informare
Nivelul intensităţii energetice
Nivelul pierderilor în reţele
Număr de locuinţe izolate termic
Cuantumul mediu al facturii de întreţinere
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