6.3. Direc ia strategic de dezvoltare
Dezvoltarea economic a ora ului Sl nic
Argumentarea direc iei strategice
Numai dezvoltarea economic a ora ului Sl nic poate genera resursele necesare
rezolv rii problemelor sociale i asigur condi iile necesare autoguvern rii locale.
Orientarea c tre investi ii care creeaz valoare ad ugat va asigura competitivitatea i
stabilitatea afacerilor pe termen mediu i lung i duc la:
-

diminuarea omajului

-

accesul popula iei la produse i servicii de calitate

-

furnizarea de resurse administra iei publice pentru rezolvarea problemelor sociale

Strategia propus pentru dezvoltarea economic a ora ului Sl nic este una de
tip pucte tari – oportunit i, care utilizeaz toate avantajele zonei pentru a profita la
maximum de oportunit ile mediilor exterioare.
Obiectiv general
Transformarea ora ului Sl nic într-un pol zonal de cre tere socio – economic

i

nucleu de dezvoltare al zonei adiacente.
Obiectiv specific
DEZVOLTAREA ÎN ORA UL SL NIC A UNEI ECONOMII COMPETITIVE, BAZATE PE
INOVARE, PROMOVAREA INDUSTRIILOR ECOLOGICE I A TEHNOLOGIILOR DE
MEDIU
M suri pentru atingerea obiectivelor
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
locale

Ac iuni

1.Implicarea autorit ilor publice locale din Sl nic în
crearea i dezvoltarea unui Centru de Afaceri pentru
Eco-industrie i tehnologii de mediu.
2.Crearea unei infrastructuri eficiente pentru
desfacerea produselor prin înfiin area pe cont propriu
sau în parteneriat public privat de pie e
agroalimentare, pia de gros, depozite pentru
produsele agroalimentare.
3.Reabilitarea i modernizarea spa iilor aflate în
proprietatea autorit ilor publice locale i facilitarea
accesului mediului local de afaceri la aceste spa ii.
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4.Implicarea autorit ilor publice locale în promovarea
intern i extern a afacerilor locale (realizarea de
portaluri online, evenimente periodice).
5.Modernizarea re elei de ransport în comun i
extinderea acestui serviciu pe întreaga raz a ora ului
Sl nic.
6.Dezvoltarea infrastructurii de baz necesare
desf ur rii activit ii economice la cele mai bune
standarde – re eaua de drumuri, accesibilitate la
re eaua de alimentare cu ap , canalizare, alimentare
cu energie electric , telecomunica ii, re ele
broadband, preluarea i gestionarea integrat a
tuturor tipurilor de de euri, ameliorarea calit ii
mediului i diminuarea surselor de poluare.
7.Asigurarea de c tre autorit ile publice locale a unor
servicii publice de calitate privind siguran a
cet eanului i protec ia propriet ii.
8.Înfiin area unei sifon rii i a unei sta ii Peco în
punctul „ Pietri ” pe proprietatea domnului Rânjea
Dan.

Promovarea activit ilor economice locale
cu valoare competitiv ridicat

1.Promovarea programelor na ionale i europene care
finan eaz companiile private pentru retehnologizarea
activit ilor, accesul la servicii de implementare a
standardelor europene, accesul pe pie e noi externe.
2.Promovarea investi iilor în eco-industrie – crearea
de unit i de eliminare a de eurilor.
3.Implicarea autorit ilor publice locale în realizarea la
nivel local de programe de formare profesional a
adul ilor de c tre furnizorii autoriza ii, în vederea
adapt rii for ei de munc din Sl nic la noile activit i
economice derulate în ora .
4.Dezvoltarea i promovarea produselor i
serviciilor tradi ionale, artizanale, manufacturiere
din Sl nic i localit ile învecinate.
5.Sprijinirea micilor meseria i în alocarea de spa ii
pentru desf urarea activit ilor.

Dezvoltarea de noi activit i economice,
care vor fi profitabile, vor respecta
standardele de calitate i de mediu i vor
utiliza eficient resursele, inclusiv energia
regenerabil

1.Stabilirea principiilor i regulilor de amenajare a
teritoriului astfel încât dezvoltarea activit ilor
economice s nu afecteze negativ calitatea vie ii
locuitorilor precum i s nu limiteze dezvoltarea
turismului în zon .
2.Elaborarea unui Ghid Practic al standardelor care
cresc competitivitatea unei firme.
3.Implicarea autorit ilor publice locale în
valorificarea durabil a poten ialului natural al
zonei.
4.Simplificarea activit ii autorit ilor publice locale în
raport cu mediul de afaceri – introducerea de sisteme
electronice integrate la nivelul prim riei Sl nic.
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Dezvoltarea structurilor asociative pentru
promovarea intereselor mediului de
afaceri local

5.Dezvoltarea unei politici imobiliare atractive pentru
mari investitori ale c ror afaceri pot avea un impact
pozitiv din punct de vedere social, economic i al
protec iei mediului.
1.Sprijinirea înfiin rii structurilor asociative în ora pe
domenii de activitate – bresle, asocia ii de produc tori,
în special în agroturism.
2.Sprijinirea de c tre autorit ile publice locale din
Sl nic a activit ii curente a acestor asocia ii / prin
implicarea logistic i financiar în cadrul unor
proiecte specifice.

Obiectiv specific
DEZVOLTAREA UNEI ZONE TURISTICE DURABILE DE ATRAC IE JUDE EAN
I
REGIONAL BAZAT PE INOVARE I CREATIVITATE, CARE SE VA REMARCA PRIN
CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE I UTILIZAREA EFICIENT A TUTUROR
RESURSELOR NATURALE I ANTROPICE
M suri pentru atingerea obiectivelor
Asigurarea infrastructurii necesare
dezvolt rii activit ilor turistice

Ac iuni
1.Asigurarea infrastructurii moderne necesare
dezvolt rii turismului în ora ul Sl nic – drumuri,
alimentare cu ap , canalizare, alimentare cu curent
electric i telecomunica ii, sistem eficient i
economicos de iluminat public, înc lzire, extindere i
îmbun t ire a platformelor de depozitare a de eurilor,
echipamente de producere a energiei regenerabile în
scop public.
2.Conservarea i punerea în valoare a patrimoniului
cultural al ora ului Sl nic ( în special biserici) în scopul
cre terii atractivit ii turistice a zonei.

Corelarea activit ilor turistice cu alte
elemente ale dezvolt rii locale

3.Dezvoltarea unei oferte turistice locale bazat pe
Inova ie i Creativitate; promovarea ofertei.
1.Actualizare PUG i stabilirea planului de amenajare
a teritoriului specific turismului i agrementului pentru
zona ora ului Sl nic.
2.Elaborarea de c tre Prim ria Sl nic a unui Manual
de proceduri / set de standarde locale obligatorii pe
care investitorii trebuie s le respecte în dezvoltarea
activit i turistice, precum: protec ia peisajului, a
biodiversit ii i a mediului, respectarea unui anumit
specific arhitectural, etc.
3.Împ durirea i plantarea cu puie i a dealurilor din
vecin tate i a zonelor afectate de alunec rile de
teren, reamenajarea izlazurilor ia a accesului la
acestea.
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Obiectiv specific
DEZVOLTAREA ÎN ORA UL SL NIC A UNEI FOR E DE MUNC CALIFICATE I
ADAPTABILE LA NOILE CERIN E ALE PIE EI MUNCII
M suri pentru atingerea obiectivelor
Ac iuni
1.Facilitarea
sistemelor
duale de finan are pentru
Reducerea omajului i îmbun t irea
ocuparea
tinerilor
prin
combinarea
form rii în colile
capacit ii omerilor de a- i g si un loc de
profesionale i practica în întreprinderi.
munc viabil
2.Acordarea de stimulente / facilit i pentru ocuparea
atât a angaja ilor cât i angajatorilor în cazul angaj rii
de persoane omere.
3.Dezvoltarea unui program de încurajare a firmelor
care angajeaz / recalific persoane aflate în omaj
de lung durat .
4.Sus inerea micilor întreprinz tori, în special a celor
ce investesc în agroturism.
5.Implicarea Prim riei ora ului Sl nic în
dezvoltarea unui “Club al locurilor de munc ”
pentru sprijinirea persoanelor în c utarea unui loc
de munc .
6.Program local de sprijin pentru demararea de noi
afaceri viabile de c tre locuitorii ora ului Sl nic.

Promovarea form rii profesionale ini iale
dar i continue pentru persoanele
angajate din ora ul Sl nic

7.Implicarea Prim riei ora ului Sl nic i a SPAS
Sl nic în dezvoltarea unui program de servicii de
acompaniere a omerilor, inclusiv cei de lung durat ,
prin furnizarea de servicii de îngrijire a persoanelor
dependente de ace tia, în vederea facilit rii particip rii
la serviciile de ocupare oferite.
1.Realizarea unei cercet ri statistice privind profilul
socio-demografic i profesional al popula iei apte de
munc din ora ul Sl nic.
2.Implicarea Prim riei ora ului Sl nic în crearea unui
Centru de Consiliere i Formare Profesional / Centru
pentru Resurse Umane care s poat atrage furnizori
autoriza i de formare profesional / s poat ulterior
furniza programe de formare profesional ini ial sau
continu pentru persoanele aflate în c utarea unui loc
de munc sau pentru cei angaja i ( cursuri de
calificare, recalificare, specializare, dobândirea de
competen e moderne).

Sprijinirea specializ rii for ei de munc
actuale din ora ul Sl nic

3.Identificarea specializ rilor de ni cerute pe pia a
muncii care pot fi abordate pentru specializarea for ei
de munc din Sl nic.
1.Sprijinirea form rii profesionale la locul de munc
pentru dezvoltarea competen elor angaja ilor în scopul
cre terii i productivit ii muncii.
2.Promovarea form rii profesionale a angaja ilor în
domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC, protec iei
mediului i controlului polu rii.
3.Campanii de informare i con tientizare pentru
schimbarea în mediile de lucru a atitudinilor sociale i
stereotipilor fa de grupurile vulnerabile.
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Încurajarea antreprenoriatului, inclusiv
antreprenoriatului feminin, prin servicii de
sprijin pentru ini ierea unei afaceri

1.Activit i integrate cuprinzând consiliere, sprijin
pentru ini ierea afacerilor, formare profesional ,
activit i de asisten
i post-asisten în sprijinul
ini ierii afacerilor i a ocup rii pe cont propriu.
2.Activit i de formare profesional în vederea
dezvolt rii i consolid rii noilor domenii de ocupare i
antreprenoriat (mediu, cultur , societate
informa ional , servicii personale / individualizare).
3.Sprijinirea femeilor în demararea de afaceri i
desf urarea de activit i economice pe cont propriu.

Obiectiv specific
„MARKETINGUL COMUNITAR” – PROMOVAREA UNEI STRATEGII DE CAPTARE A
ATEN IEI POZITIVE ASUPRA ORA ULUI SL NIC I DE DEFINIRE A LOCALIT II ÎN
CONTEXT REGIONAL, NA IONAL, COMUNITAR
M suri pentru atingerea obiectivelor
Ac iuni
1.Realizarea
unui
studiu
comparativ între mediul de
Dezvoltarea unui plan de promovare a
afaceri
/
mediul
local
din
Sl nic fa de ora ele de talie
ora ului Sl nic ca loca ie atractiv pentru
similar din regiune.
afaceri i locuit
2.Identificarea elementelor care formeaz imaginea
dorit pentru Sl nic, împreun cu comunitatea local .
3.Elaborarea unui program local de facilit i pentru
dezvoltarea afacerilor în ora ul Sl nic.
4.Elaborarea brandului / imaginii identitare a
ora ului Sl nic, ca ac iune inovatoare de
marketing al comunit ii.
5.Stabilirea c ilor de promovarea a imaginii ora ului
Sl nic – contacte cu re ele de investitori români i
str ini ( fime de consultan , ambasade, camere de
comer , etc.), stabilirea unei liste de poten iali
ambasadori ai Sl nicului ( persoane cunoscute, buni
comunicatori), etc.
6.Reabilitarea turistic a ora ului – continuarea
Programului Phare ( etapa I) i demarare etapa a IIa.
7.Reabilitarea total
Sl nic.

i modernizarea Serei Ora ului

8.Îmfrumuse area zonelor verzi ale ora ului Sl nic (
prin plantarea cu flori i arbori ornamentali).
9.Amenajare traseu turistic B ile Verzi – Fântâna
Rece ( plantare arbori, flori, etc.).
10.Moderniarea Pie ei Mari a ora ului Sl nic, în
deverea dezvolt rii i promov rii ca loca ie atractiv
pentru afaceri i locuit.
11.Amenajarea de parcuri i locuri de joac pentru
copii ( în special în cartierele Pr jani, Centru în parc i
Blocuri, Gro ani lâng Market).
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12.Continuarea tratativelor cu Consiliul Jude ean i
Prim ria Izvoarele pentru refacerea traseului turistic
Sl nic – chiule ti.

Crearea responsabilit ii la nivelul
comunit ii, cu scopul sprijinirii
procesului de dezvoltare a ora ului Sl nic

1.Organizarea de concursuri între asocia iile de
proprietari existente pentru atragerea interesului celor
care nu sunt organiza i în asocia ii i pentru cre terea
implic rii cet enilor.
2.Sus inerea programelor de informare/ consiliere/
formare pentru asocia iile de proprietari.
3.Reprezentarea intereselor fiec rei asocia ii de
proprietari la nivel de cartier de c tre un consilier local,
prin colaborare direct .
4.Derularea anual a unei campanii comunitare
gen „Luna Verde în ora ul Sl nic” privind
protejarea mediului înconjur tor i educa ia civic
a cet enilor.
5.Înfin area unui birou de informare turistic în ora ul
Sl nic.
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