4.4.2 INTEGRARE EUROPEAN
Cre terea gradului de absorb ie a fondurilor nerambursabile la nivelul
Consiliului local al Ora ului Sl nic

Consiliul local al Ora ului Sl nic, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor externe
nerambursabile destinate dezvolt rii economice i sociale a jude ului, în special cele
aferente instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene, va urm ri mai multe direc ii
de ac iune pentru cre terea gradului de absorb ie a acestor fonduri i pentru a realiza o
preg tire corespunz toare în vederea acces rii viitoarelor Fonduri Structurale dup data
ader rii.
În primul rând, Consiliul Local al Ora ului Sl nic va urm ri îmbog irea permanent a
portofoliului de proiecte corespunz tor priorit ilor de dezvoltare ale jude ului, precum i
preg tirea documenta iei tehnico-economice absolut necesar eligibilit ii proiectelor de
infrastructur (studii de fezabilitate) în cadrul Fondurilor Structurale.
De asemenea, se vor urm ri în permanen

oportunit ile de finan are active în cadrul

c rora Consiliul Local al Ora ului Sl nic sau institu iile sale subordonate sunt aplican i
eligibili, pentru optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul
jude ului.

Înt rirea colabor rii cu societatea civil în scopul reducerii riscurilor culturale
datorate procesului de europenizare
Rolul societ ii civile este semnificativ în influen area deciziilor politice, economice i
de interes public, societatea civil înt re te legitimitatea democra iei, multiplic mijloacele de
expresie a intereselor, înt re te con tiin a i încrederea cet enilor în puterea lor, permite
recrutarea i formarea de noi lideri.
Strategia Consiliului Local al Ora ului Sl nic în privin a rela iei cu societatea civil se
bazeaz pe ideea de parteneriat, pe voca ia de larg deschidere pe care acesta a
manifestat-o i o manifest necondi ionat fa

de realizarea problemelor publice identificate

de cet eanul aleg tor i pl titor de taxe i impozite, co-participant i beneficiar direct al
actului de administra ie. Specificul parteneriatului ca mod de ac iune social

i elementul s u
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definitoriu este lucrul în echip iar cei ce ac ioneaz astfel se pun sub semnul ac iunii
colective i comunicative.

4.4.3. Mediul de afaceri: industrie, servicii, comer

Rolul social al mediului de afaceri a devenit extrem de important pentru comunitate.
Mediul de afaceri asigur de locuri de munc , se implic în via a urbei, sponsorizeaz ,
subven ioneaz activit i culturale, sportive, de formare profesional etc., face posibil
apari ia unei mentalit i noi, care pune accent pe libertatea individului i libera ini iativ .
Ora ul are nevoie de promovarea acestui model social. În spa iul public local trebuie
ar tat tot mai des acest tip de model care are ini iativ privat , investe te în afaceri viabile,
creeaz locuri de munc

i aduce profit.

El trebuie s joace un rol central în comunitate, încurajat s se implice în via a public
i respectat pentru curajul de a risca i succesul ob inut.
Facilit i pentru întreprinz tori
•

- consultan

i suport logistic;

•

- prezentare i reprezentare comnunitate;

•

- for

•

- acces la utilit i;

•

- intermedieri concesion ri-vânz ri terenuri;

•

- taxe i impozite reduse, în temei legal;

de munc disponibil , calificat

i necalificat ;

Oportunitate de investi ii
Pentru dezvoltarea socio-economic a ora ului administra ia local este interesat de
realizarea unor parteneriate public-private în vederea îmbun t irii infrastructurii locale.
Comer

i tranzac ii

Sunt posibile investi ii în amenajarea unor ateliere de prelucrare a lemnului (fabrici de
mobil , profile din lemn, c su e din lemn etc.); exist posibilitatea amenaj rii unor ateliere de
industrie u oar (confec ii textile, înc l minte .a.) în care s fie angrenat for

de munc
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calificat

i necalificat din ora ; rezervele de nisip recomand investi ii în amenajarea unor

fabrici de materiale de construc ii; pe cursurile de ap din ora se pot amenaja baze de
cre tere i prelucrare a pe telui.
Agroturism
Pentru dezvoltarea turismului i agroturismului urban, sunt necesare investi ii pentru
amenajarea de spa ii de cazare: pensiuni, moteluri, case de vacan , centre de pescuit
sportiv, de vân toare, baze sportive .a.

Priorit i în mediul de afaceri
Ac iuni ce pot duce la atingerea obiectivelor pe domeniile:
-

încurajarea liberei ini iative

-

crearea spa iului propice afacerilor (activit i private, specific zonale)

-

cre terea flexibilit ii pie ei for ei de munc

-

promovarea unei politici echilibrate i sus inute de dezvoltare local
Priorit i în mediul de afaceri

a) o pia

intern (local ) fiabil ;

b) stabilitate economic

i monetar pe termen lung;

c) promovarea unor reguli competi ionale corecte;
d) liberalizarea accentuat

i rapid a comer ului i investi iilor pe plan local;

e) sus inerea activit ii de inovare;
f) integrarea echilibrat a problemelor zonale economice, sociale i de mediu;
g)facilitarea accesului la licita ii publice a firmelor autohtone, acestea fiind cele
pl titoare de impozite i taxe locale;
h) disponibilitatea Consiliului, prin Consiliile locale, de a pune la dispozi ie, în mod legal
i transparent, spa ii i active neutilizate, pentru firme private din mediul urban, în
vederea dezvolt rii activit ii IMM-urilor, creatoare de locuri de munc în mediul urban;
i) un punct de informare privind mediul de afaceri local i zonal, prezentând rezultatele
unor firme private cu rezultate pozitive ob inute în activitate, pentru a încuraja i dezvolta
mediul de afaceri privat, local i pentru a promova, generaliza i implementa ini iativa i
experien a lor i în zonele limitrofe;
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j) crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile (terenuri care se pot
vinde, imobile libere etc.) care ar putea trezi interesul întreprinz torilor locali pentru
desf

urarea unei activit i private.

Ca urmare a restructur rilor masive operate în industrie, numeroase zone – mai ales
urbane - din România unde majoritatea popula iei era angajat în marile unit i industriale au
intrat în declin economic i social.

Cre terea brusc

i vertiginoas a num rului omerilor corelat cu slaba dezvoltare a

companiilor private care nu au putut absorbi for a de munc disponibilizat au dus la s r cie,
probleme sociale, stagnare.

Pentru a stimula redresarea economic

i pentru a atrage investitori priva i care s

realizeze investi ii noi i locuri de munc în aceste zone aflate în declin, în anul 1998 era
adoptat Ordonan a de Guvern nr. 24 privind regimul zonelor defavorizate. Prin acest act,
zonele defavorizate erau definite ca fiind…
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... arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel pu in una dintre urm toarele
condi ii:

1. Zonele defavorizate, în în elesul prezentei ordona e de urgen , reprezint arii geografice
strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel pu in una dintre urm toarele condi ii:

a) ponderea omerilor în totalul resurselor de munc ale zonei s fie de cel pu in trei ori
mai mare decât ponderea omerilor în totalul resurselor de munc la nivel na ional, în ultimele
3 luni care preced luna întocmirii documenta iei de declarare a zonei defavorizate;
b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunica ie, iar infrastructura este slab
dezvoltat .

2. Ponderea omerilor în totalul resurselor de munc este indicator statistic, calculat lunar,
exprimat în procente i determinat prin raportarea num rului omerilor înregistra i la totalul
popula iei cu vârsta cuprins între 18 i 62 de ani.

3. Pentru ponderea omerilor în totalul resurselor de munc se iau în calcul num rul omerilor
cu domiciliul stabil în respectiva arie geografic , înregistra i la sfârâitul lunii de referin , i
num rul popula iei stabile a zonei, cu vârsta cuprins între 18 i 62 de ani.

4. La nivel na ional ponderea omerilor în totalul resurselor de munc se va calcula conform
aceleia i metode, prin raportarea num rului omerilor înregistra i la nivel na ional la totalul
popula iei stabile cu vârsta cuprins între 18 i 62 de ani.
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5. Ponderea omerilor în totalul resurselor de munc la nivelul zonei i la nivel na ional se
stabile te de Comisia Na ionala pentru Statistic , pe baza datelor privind num rul omerilor,
furnizate de Agen ia Na ional pentru Ocupare i Formare Profesional
.
Agen ii economici care au ob inut Certificat de Investitor în zona defavorizat au beneficiat de
facilit ile art.6 al OUG nr.24/1998 , republicat cu modific rile ulterioare.

...

Facilit ile prev zute de prezenta ordonan

de urgen

se acord pentru investi iile nou

create de c tre societ ile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat,
precum i pentru întreprinz torii particulari sau asocia iile familiale, autorizate conform
Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social i î i desf

oar activitatea în aceast zon ,

dac prin investi ia realizat se creeaz noi locuri de munc pentru for a de munc neocupat
sau pentru membrii de familie ai acestora, care domiciliaz în zona defavorizat .

36

