6.FI ELE PROIECTELOR PRIORITARE

În prezentul capitol sunt detaliate sub form de fi

de proiecte anumite ac iuni

identificate ca fiind prioritare punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a ora ului Sl nic
.Op iunea pentru aceste proiecte este una bazat pe analiza nevoilor i priorit ilor ora ului
Sl nic, îns nu limiteaz op iunile viitoare ale administra iei publice locale.

În structura fi elor sunt incluse elemente solicitate la depunerea aplica iilor pentru
ob inerea de fonduri nerambursabile: justificarea proiectului, activit i principale, grupuri int ,
indicatori de impact, parteneri, surse de finan are, nivel de prioritare.Astfel fi ele vor constitui
un sprijin în elaborarea viitoarelor cereri de finan are pentru realizarea anumitor proiecte de
dezvoltare în ora .

Pentru fiecare proiect este identificat i un nivel de prioritare în timp, care este explicat astfel:
Proiectele cu nivel de prioritare 1 se vor realiza în intervalul 2008 – 2010.
Proiectele cu nivel de prioritare 2 se vor realiza în intervalul 2011 – 2013.
Proiectele cu nivel de prioritare 3 se vor realiza în intervalul 2014 – 2015.
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat

Activit i

Grupuri int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Elaborarea unei baze de date privind identificarea
calific rilor i preg tirilor profesionale deficitare
pe pia a muncii precum i a calific rilor de inute
de persoanele active neocupate din Sl nic
Achizi ionare soft pentru realizare baze de date
Conceperea structurii bazei de date
Conceperea instrumentelor de colectare a datelor
Stabilirea formelor de cooperare / colaborare între
agen ii economici, administra ie pentru realizarea
bazei de date
Colectare de date de la Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de Munc
omerii de lung durat din ora ul Sl nic
Agen ii economici / investitorii
În prezent nu exist o baz de date cuprinzând
specializ rile resursei umane din Sl nic.Utilitatea unui
astfel de instrument const în posibilitatea de a avea o
situa ie exact a resursei umane disponibile în ora , a
calific rilor acesteia.Poten ialii investitori pot estima
costurile privind calificarea / recalificarea for ei de
munc existente. Dispunând de un astfel de
instrument / baz de date administra ia public poate
identifica sectoarele în care exist resurse umane
specializate.
Num r de persoane identificate
Num r de utilizatori ai informa iei
Buget local
Programul Opera ional Sectorial – Dezvoltarea
Resursei Umane, Axa prioritar – Educa ia i
formarea profesional în sprijinul cre terii economice
i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere,
Domeniul major de interven ie – Accesul la educa ie
i formare profesional ini ial de calitate
AJOFM Prahova
1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat

Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Încurajarea i sus inerea popula iei active
neocupate în vederea particip rii la cursuri de
calificare i reconversie social sus inute de
furnizori de formare profesional
Identificarea persoanelor active neocupate
Informarea popula iei privind cursurile de formare i
importan a particip rii la acestea
Realizare afi e, pliante, bro uri
Selec ia cursurilor promovate
Popula ia activ neocupat
Promovarea cursurilor de calificare i recalificare
sus inute de furnizori de formare profesional ofer
posibilitatea popula iei de a avea acces la informa ii
privind posibilit ile de dezvoltare profesional .
Participarea la astfel de cursuri este o oportunitate de
dezvoltare pentru popula ia activ neocupat sau
omeri.
Administra ia sus ine astfel de ini iative prin postarea
pe pagina web a prim riei a acestor oportunit i.
Num rul de cursuri ini iate
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resursei Umane, Axa prioritar – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de interven ie –
Îmbun t irea accesului i a particip rii grupurilor
vulnerabile pe pia a muncii
Furnizorii de servicii educa ionale i formare
profesional

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Crearea unui Centru local de formare profesional ,
calificare i recalificare a adul ilor la nivel local
Achizi ionare i identificare spa iu
Demersuri pentru realizarea unui parteneriat public –
privat
Accesarea de finan ri nerambursabile pentru
realizarea investi iei
Achizi ionarea de servicii de consultan pentru
preg tirea i implementarea proiectului
Achizi ie de echipamente pentru dotarea centrului
Stabilire de curriculum cursuri în conformitate cu
cererea i oferta de pe pia a muncii
Colaborare cu Agen ia Jude ean pentru Ocuparea
For ei de Munc i furnizori de formare profesional
Stabilirea formelor de cooperare / colaborare între
agen ii economici, furnizorii de servicii i administra ie
pentru realizarea cursurilor de calificare i recalificare.
Popula ia activ neocupat din Sl nic i din localit ile
învecinate
În Sl nic propor ia celor care nu lucreaz este mare.
De i exist for de munc , aceasta este calificat în
domenii care în momentul de fa sunt neactive pe
pia a muncii.Din acest motiv se impune crearea unui
centru local de formare profesional pentru a facilita
accesul persoanelor active neocupate la cursuri de
recalificare i reconversie profesional .Beneficiind de
noi calific ri i specializ ri cre te ansa acestor
persoane de a redeveni active pe pia a muncii, fie în
Sl nic, fie în localit ile învecinate.
Num r de participan i
Num rul furnizorilor de formare profesional din cadrul
centrului
Num r de persoane care finalizeaz cursuri i se
angajeaz ulterior
Programul Opera ional Dezvoltarea Resursei
Umane, Axa prioritar – Educa ia i formarea
profesional în sprijinul cre terii economice i
dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere, Domeniul
major de interven ie – Accesul la educa ie i formare
profesional ini ial de calitate
Furnizori de servicii de formare profesional
AJOFM Prahova
Autoritatea public local

2

76

Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Dezvoltarea programelor de educa ie pentru adul ii
rromi
Realizare întâlniri între administra ia public , furnizori
de formare i reprezentan i ai etniei rrome pentru
stabilire programe de m suri care s faciliteze
cre terea nivelului educa ional i standardului de via .
Realizare de studii privind aspira iile i necesit ile
popula iei adulte de etnie rrom
Accesare de programe destinate accesului la educa ie
pentru persoanele defavorizate
Ini iere de cursuri intensive, înv mânt cu frecven
redus – folosind infrastructura colar – resurse
materiale i umane
Popula ia adult de etnie rrom
Persoanele de etnie rrom care au deprinderi practice
i pot dezvolta aceste deprinderi
Comunitatea de rromi din Sl nic se confrunt cu
probleme sociale grave datorate num rului redus de
persoane angajate, tendin ei de excluziune social ,
abandon colar.Dezvoltarea de programe pentru
adul ii rromi ofer posibilitatea acestora de a cre te
calitatea vie ii. Prin derularea acestor programe, adul ii
rromi pot acumula cuno tin e de baz , pot participa la
cursuri i pot ob ine calific ri profesionale în corela ie
cu nevoile lor de dezvoltare.
Num rul adul ilor de etnie rrom participan i la
programele derulate
Num rul adul ilor rromi a c ror mod de via s-a
îmbun t it prin participarea la aceste programe
Bugetul local
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resursei Umane, Axa prioritar – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de interven ie –
Îmbun t irea accesului i a particip rii grupurilor
vulnerabile pe pia a muncii
Furnizori autoriza i de formare profesional

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Modernizarea i dotarea infrastructurii
educa ionale
Identificarea nevoilor de modernizare / dotare a
unit ilor colare
Realizarea lucr rilor de modernizare / reabilitare a
unit ilor de înv mânt inând cont de prognozele
demografice
Consult ri între administra ia public i reprezentan i
ai conducerii unit ilor de înv mânt privind nevoile
de materiale i suporturi educa ionale moderne care
s sus in procesul de înv are
Achizi ia de echipamente
Dotarea unit ilor colare cu laboratoare care s
sprijine procesul de înv are
Dotarea colilor cu tehnic de calcul i conexiuni
broadband, precum i servicii multimedia
Elevii din colile din Sl nic
Pentru a derula un proces de înv are performant
este necesar dotarea unit ilor colare cu materiale
care s sprijine acest proces.Aceste dot ri vor ine
cont de prognozele i evolu ia popula iei colare
pentru a nu se ajunge în situa ia în care vor exista
unit i colare în care s-a investit mult care vor trebui
închise datorit lipsei elevilor.Lipsa laboratoarelor i a
materialelor didactice moderne pot diminua ansele
de adaptare a viitorilor absolven i pe pia a muncii.
Calitatea procesului de înv are reflectat în gradul de
promovabilitate a examenelor
Gradul de satisfac ie al beneficiarilor direc i
Programul Opera ional Regional, 3.4. Reabilitarea /
modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educa ionale
preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru
formare profesional continu
-

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Asigurarea accesului cadrelor didactice la
programe de formare continu – perfec ion ri,
schimburi de experien , specializ ri
Identificarea nevoilor de perfec ionare / specializare a
cadrelor didactice
Identificare de cursuri i programe de perfec ionare
care s corespund nevoilor de dezvoltare a abilit ilor
i deprinderilor personalului didactic
Promovarea acestor programe de dezvoltare pentru
personalul din înv mânt
Cadrele didactice din ora ul Sl nic
Elevii din colile din Sl nic
Procesul de înv are performant implic i cadre
didactice calificate i specializate.
Formarea continu a personalului didactic se poate
realiza prin participarea la cursuri de calificare,
perfec ion ri i schimburi de experien pentru a
dobândi cuno tin e i metode noi de abordare a
procesului educa ional.
Programele dedicate perfec ion rii cadrelor didactice
sunt o bun oportunitate de cre tere a nivelului calit ii
actului didactic.
Calitatea procesului de înv are
Gradul de satisfac ie profesional a cadrelor didactice
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resursei Umane, Axa prioritar – Educa ia i
formarea profesional în sprijinul cre terii economice
i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere,
Domeniul major de interven ie – Dezvoltarea
resurselor umane în educa ie i formare profesional
Unit ile educa ionale din ora ul Sl nic

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Stimularea particip rii copiilor rromi la educa ie,
sub toate aspectele ei
Identificarea elevilor rromi ce abandoneaz procesul
de înv mânt i cauzele ce conduc la acest fenomen
Identificarea de programe adresate stimul rii
accesului la educa ie
Promovarea în rândul popula iei rrome a avantajelor
particip rii la procesul educa ional
Realizarea de cursuri speciale pentru ace ti copii
Formare de grupuri de lucru pentru copii rromi cu
personal specializat în psihologia copilului
Dezvoltarea de re ele de meditatori colari în rândul
etniei rrome care s lucreze i s promoveze
înv area în rândul copiilor rromi
Copii de etnie rrom cu acces redus la formele de
educa ie
Copiii proveni i din medii defavorizate trebuie sprijini i
i încuraja i de c tre comunitate pentru a avea anse
egale la educa ie i dezvoltare.
Copiii rromi din Sl nic se confrunt cu probleme de
natur material precum i lipsa de suport din partea
p rin ilor care la rândul lor nu au beneficiat de
educa ie formal oferit de coal .
Abandonul colar în rândul acestei categorii este mult
mai frecvent.
Astfel se impune identificarea i accesarea de
programe pentru integrarea i sus inerea copiilor rromi
de participare la procesul educa ional.
Calitatea procesului de înv are
Diminuarea abandonului colar
Buget local
Programe ale Inspectoratului colar Prahova
Programe ale Ministerului Educa iei i Cercet rii
Inspectoratul colar Jude ean Prahova
ONG-uri de profil

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare social – dezvoltarea
capitalului uman

Promovarea educa iei digitale în ora ul Sl nic i
dotarea colilor cu tehnic de calcul i conexiuni
broadband, precum i servicii multimedia
Identificarea nevoilor TIC a unit ilor colare din Sl nic
Identificarea solu iilor tehnice de introducere a
educa iei digitale în colile din Sl nic
Achizi ionarea de servicii de consultan pentru
preg tirea, configurarea i implementarea proiectului
Conectarea unit ilor colare la internet prin conexiuni
broadband
Achizi ionarea de calculatoare, imprimante, servere
pentru fiecare coal , achizi ionarea licen elor
software necesare pentru implementarea proiectului,
construirea re elei locale pentru laboratorul IT.
Consult ri între administra ia public i reprezentan i
ai conducerii unit ilor de înv mânt privind nevoile
de materiale i suporturi educa ionale digitale care s
sus in procesul de înv are
Elevii i cadrele didactice din colile din Sl nic
Pentru a derula un proces de înv are performant este
necesar dotarea unit ilor colare cu materiale
educa ionale care s sprijine acest proces.Aceste
dot ri vor ine cont de prognozele i evolu ia popula iei
colare pentru a nu se ajunge în situa ia în care vor
exista unit i colare în care s-a investit mult care vor
trebui închise datorit lipsei elevilor.
Educa ia digital ofer posibilitatea elevilor de a
acumula cuno tin e variate într-un mod eficient i
facil.Materialele didactice multimedia ofer o
alternativ interactiv procesului de înv are
tradi ional.
Calitatea procesului de înv are reflectat în gradul de
adaptabilitate la pia a muncii a viitorilor absolven i
Gradul de satisfac ie al beneficiarilor direc i
Buget local
Programul Opera ional Sectorial Cre terea
Competitivit ii Economice, Axa 3 TIC pentru
sectorul public i privat, DMI 1 „Sus inerea utiliz rii
TIC”, Opera iunea 4 – „Sus inerea conect rii unit ilor
colare la internet prin conexiuni broadband”
Inspectoratul colar Jude ean Prahova

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Infrastructura de baz

Derularea de proiecte de eficientizare energetic a
cl dirilor publice i private
Identificarea cauzelor pierderilor termice în cl diri –
realizarea auditului energetic
Identificarea solu iilor tehnice pentru eficientizarea
energetic a cl dirilor deja construite – realizarea de
studii de fezabilitate
Identificarea programelor de reabilitare termic a
cl dirilor
Elaborarea unor norme locale de eficien energetic
pe care trebuie s le respecte cl dirile nou construite
Locuitorii ora ului Sl nic
Proiectul implementeaz Directiva European privind
Eficien a Energetic a Cl dirilor, care se refer la
m suri precum necesarul de energie pentru cl dirile
noi i pentru cele existente, certificarea energetic .
Pentru sporirea confortului în locuin e dar i pentru a
reduce consumul se impun m suri legate de
reabilitarea i izolarea termic a cl dirilor.
Diminuarea consumului de energie termic
Sc derea valorii facturilor lunare la utilit i
Buget local
Programul Guvernamental de Reabilitare Termic
a Cl dirilor
Programul Opera ional Regional – Axa 1 Planuri
Integrate de Dezvoltare
Asocia ii locatari
Parteneri priva i

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Infrastructura de baz

Reabilitarea i modernizarea infrastructurii rutiere
în sta iunea balneo – climateric Sl nic Prahova
Realizare studiu de fezabilitate
Realizare studiu de trafic
Realizare proiect tehnic
Atribuire lucr ri
Sistematizare circula ie, realizare marcaje rutiere, etc.
Locuitorii ora ului Sl nic
Re eaua stradal din ora ul Sl nic se afl în condi ii
impracticabile unui trafic în bune condi ii. De aceea se
impune reabilitarea acestor c i de acces.Str zile
propuse spre reabilitare sun: Str. Bisericii, Str. 13
Decembrie, Str. Doroban i, Str. tefan cel Mare, Str.
Brâncoveanu, Str. Zambilelor, Str. Minerului, Str.
Florilor, inclusiv reabilitarea podurilor i pode elor
prev zute în Studiul de Fezabilitate al proiectului.
Sc derea num rului de accidente
Sc derea num rului de autovehicule care necesit
repara ii
Buget local
Buget jude ean
Programul Opera ional Regional, 2.1.Reabilitarea i
modernizarea re elei de drumuri jude ene, str zi
urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de
centur .
-

1
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat

Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltarea administrativ

i teritorial

Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii
publice electronice moderne (urbanism i
construc ii, eviden a popula iei, ajutoare sociale,
acces la informa ii publice, servicii de gospod rire
ora ull )
Achizi ionarea de servicii de consultan pentru
preg tirea, configurarea i implementarea proiectului
Configurarea infrastructurii software i hardware
Achizi ionarea echipamentelor hardware
Achizi ionare de licen e pentru software-ul necesar
pentru implementarea proiectului
Configurarea i implementarea de solu ii de semn tur
electronic
Configurarea i implementarea bazelor de date
aferente serviciilor publice care vor fi furnizate
Achizi ionarea i configurarea de info-kiosk-uri care
vor fi amplasate în ora pentru acces public
Implementarea tuturor produselor software
achizi ionate i integrarea aplica iilor (pentru proiectele
integrate)
Achizi ionarea domeniului pentru realizarea portalului /
interfa ei de rela ionare cu cet enii, Realizarea
portalului
Instruirea personalului care va utiliza produsele
software implementate
Testare pilot a sistemului
Campanie de informare a comunit ii privind
func ionarea sistemului integrat electronic
Locuitorii ora ului Sl nic
Func ionarii administra iie publice locale
În ora ul Sl nic se apeleaz zilnic la serviciile
furnizate de c tre func ionarii publici / din Prim ria
Sl nic i subordonate acesteia.Un num r mare de
solicit ri se refer la ob inerea de informa ii sau la
parcurgerea unor proceduri administrative simple
pentru ob inerea de avize i acorduri.Timpul i
personalul alocat acestor activit i precum i timpul
utilizat de c tre cet enii ora ului Sl nic în acest scop
sunt resurse care pot fi mai bine
valorificate.Introducerea sistemului de servicii publice
electronice economise te resurse i timp atât pentru
cet eni cât i pentru administra ie, eliminând de multe
ori i deplas ri inutile la sediul institu iilor.
Num rul de acte care pot fi ob inute prin utilizarea
sistemului electronic
Num rul de utilizatori ai sistemului
Procentul de timp economisit de c tre cet eni prin
utilizarea sistemului electronic
Num rul de probleme solu ionate
Gradul de satisfac ie al cet enilor
Programul Opera ional Sectorial Cre terea
Competitivit ii Economice, 3.2 „Dezvoltarea i
cre terea eficien ei serviciilor publice electronice”
Consiliul Jude ean Prahova

2
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat

Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltarea administrativ
institu ional

i

Crearea în cadrul Prim riei Sl nic a unui birou
care s asigure coordonarea i implementarea
planului de dezvoltare economic precum i
atragerea de resurse extrabugetare pentru
proiectele de dezvoltare
Stabilirea bugetului necesar înfiin rii biroului precum
i a atribu iilor sale
Stabilirea organigramei (personal cu studii economice
/ marketing)
Aprobarea înfiin rii Biroului
Angajarea personalului
Instruirea personalului
Variante alternative de punere în func iune a acestei
structuri
Structur sub form de organiza ie neguvernamental
– ex. Asocia ia pentru Dezvoltarea Ora ului Sl nic
( Avantaj – o astfel de structur poate atrage prin
natura sa i resurse specifice ONG)
Func ionarii publici din prim ria ora ului Sl nic
În prezent, în cadrul prim riei nu exist un birou de
specialitate care s se ocupe cu punerea în aplicare a
proiectelor de dezvoltare.Implicarea Prim riei Sl nic în
dezvoltarea ora ului va putea fi realizat în mod
coerent prin existen a unei structuri de specialitate
clar identificate care va fi dedicat i responsabil
pentru identificarea de resurse necesare , punere în
aplicare a proiectelor de dezvoltare i pentru ini ierea
i dezvoltarea de noi proiecte, în colaborare cu mediul
de afaceri local. Biroul va r spunde i pentru punerea
în aplicare a prezentei Strategii de Dezvoltare precum
i pentru actualizarea periodic a acesteia, conform cu
noile necesit i i priorit i ale ora ului.
Num rul de persoane angajate
Num r de proiecte de dezvoltare finalizate în primul an
de existen
Bugetul propriu al prim riei ora ului Sl nic
Nu este cazul.

1
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Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Infrastructura de baz

Atragerea de fonduri pentru realizarea re elelor
broadband i a punctelor de acces public la
internet în band larg
Detalierea fi ei de proiect i realizarea unui studiu de
prefezabilitate, evaluarea investi iei
Accesarea de finan ri nerambursabile pentru
realizarea investi iei
Achizi ionarea de servicii de consultan pentru
preg tirea, configurarea i implementarea proiectului
Realizarea re elei broadband
Achizi ionarea i instalarea de echipamente necesare
construirii i oper rii infrastructurii de comunica ii
electronice broadband
Achizi ionarea licen elor software necesare
implement rii proiectului
Realizarea de PAPI utilizând conexiuni broadband
Instruirea personalului care administreaz
Cet enii ora ului Sl nic– utilizatorii de Internet
În ora ul Sl nic internetul este furnizat prin cablu,
re ea. Nu se cunoa te num rul de persoane care au
acces la Internet, neexistând o eviden în acest
sens.În prezent, accesul la broadband reprezint un
instrument de îmbun t irea a standardului de via al
popula iei, a competitivit ii i eficien ei mediului de
afaceri i a sectorului public.Acest tip de acces va face
diferen a între cei care tiu s foloseasc Internetul i
cei care nu tiu.
Procent cre tere rat de penetrarea broadband-ului în
ora ul Sl nic
Programul Opera ional Sectorial Cre terea
Competitivit ii Economice, 3.1 – Sus inerea
tehnologiei informa ionale
Alte autorit i ale administra iei publice locale din
localit ile învecinate

2
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Proiectul recomandat
Activit i

Grup int

Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Dezvoltarea i promovarea produselor i
serviciilor tradi ionale, artizanale, manufacturiere
din Sl nic i localit ile urbane învecinate
Realizarea unui studiu privind activit ile i meseriile
tradi ionale din ora ul Sl nic i localit ile învecinate
Realizarea unei întâlniri între administra ia public i
ace ti produc tori, identificarea nevoilor acestora
Încurajarea cre rii unei asocia ii a me te ugarilor i
micilor produc tori din zon
Sprijinirea programului de instruire a micilor
produc tori i transmitere a cuno tin elor între
genera ii
Demararea unui târg anual cu participare regional în
cadrul c rora micii produc tori s î i promoveze i
vând produsele
Promovarea târgului
Micii produc tori de produse i servicii tradi ionale sau
manufacturiere din ora ul Sl nic i localit ile
învecinate
Persoanele de etnie rrom care au deprinderi practice
i pot dezvolta aceste deprinderi în activit i
economice
Num rul mare de persoane f r loc de munc poate fi
diminuat prin încurajarea acestora în dezvoltarea de
activit i economice aduc toare de venit care
presupun valorificarea micilor me te uguri i activit i
manuale.Demararea acestui proiect va ajuta la
incluziunea economic i social a anumitor persoane
de etnie rrom care în mod tradi ional au deprinderi
practice artizanale i manufacturiere.De asemenea,
proiectul va sprijini i persoanele din localit ile
învecinate în ob inerea de venituri din micile activit i.
Num rul de mici întreprinz tori i mici me te ugari
sprijini i în dezvoltarea activit ii economice
Bugetul localit ilor implicate
Programul na ional multianual pe perioada 2002 –
2009 pentru sus inerea accesului microîntreprinderilor
i întreprinderilor mici la servicii de instruire i
consultan
Asocia ii ale micilor me te ugari i produc tori
Parteneri priva i - sponsori
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Elaborarea unui „Ghid Practic al standardelor care
cresc competitivitatea unei firme”
Evaluarea situa iei agen ilor economici din Sl nic din
punct de vedere al implement rii de standarde de
calitate i de mediu
Revizuirea legisla iei române i europene privind
standardele în activitatea economiei, ex.
implementarea i certificarea sistemelor de
management al calit ii (ex. ISO9001), implementarea
i certificarea sistemelor de management al mediului
(ISO14001), certificarea voluntar de mediu (EMAS) ,
etc.
Elaborarea unui „Ghid Practic al standardelor care
cresc competitivitatea unei firme”, care s rezume de
o manier clar , util i complet tipul de standarde
aplicabile activit ilor economice, proceduri de urmat,
costurile, beneficiile.
Sprijinirea investi iilor în crearea i acreditarea
laboratoarelor de încerc ri i etalon ri pentru produse
i servicii specifice ora ului Sl nic
Agen ii economici din ora ul Sl nic
Dezvoltarea i promovarea produselor i serviciilor
realizate în ora ul Sl nic va trebui s se bazeze atât
pe sus inerea de pre uri competitive cât i valoare
ad ugat – calitate, origine ecologic , protec ia
mediului. Prim ria Ora ului Sl nic va încuraja i
sus ine repectarea standardelor de calitate i de
mediu în activitatea economic din ora , pentru a
putea astfel promova produsele i serviciile rezultate
pe pia a na ional i interna ional .
Procentul agen ilor economici care sunt certifica i
Procentul cre terii vânz rilor în urma certific rii
Pie e noi accesate de produsele i serviciile din Sl nic
în urma certific rii
Bugetul local
Programul Opera ional Sectorial Cre terea
Competitivit ii Economice, 1.1 – Investi ii
productive i preg tirea pentru competi ia pe pia a
întreprinderilor, în special a IMM, Opera iunile B.
Sprijin pentru implementarea standardelor
interna ionale i C. Sprijin pentru accesul pe noi pie e
i interna ionalizare
Asocia ii Na ionale pentru Standardizare
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Implicarea autorit ilor publice locale în
valorificarea durabil a poten ialului natural al
zonei
Stabilirea modalit ii în care administra ia public
poate interveni pentru sprijinirea dezvolt rii zonei
Elaborarea unui proiect de dezvoltare a zonei, pe baza
resurselor naturale existente
Sus inerea turismului de afaceri în proiectul de
amenajare a zonei
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru
finan area proiectului
Promovarea zonei i a facilit ilor conexe
Firme active în turism
Mediu de afaceri zonal
Comunitatea local
Investi ia în turism va crea oportunit i de cre tere
economic i va contribui la crearea de noi locuri de
munc prin valorificarea patrimoniului natural.De
asemenea, turismul va ajuta la identificarea i
consolidarea identit ii proprii a ora ului Sl nic . O
bun parte din locurile de munc nou create va putea
contribui la ocuparea for ei de munc feminine din
zon . Valorificarea atrac iilor turistice poate contribui la
cre terea economic a ora ului Sl nic.
Servicii turistice nou create
Capacitate de cazare creat
Num r de turi ti pe an / num r de înnopt ri
Cre terea veniturilor din turism
Programul Opera ional Regional, 5.2. Crearea,
dezvoltarea,modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale i cre terea
calit ii serviciilor turistice
Partener privat
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int

Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Dezvoltarea unei oferte turistice locale bazat pe
Inova ie i Creativitate; promovarea ofertei
Demersuri pentru înfiin area i amenajarea unui centru
de informare turistic , corelat cu traseul tematic
Drumul Vinului, care trece prin apropierea localit ii
Întâlniri cu reprezentan ii comunit ii locale pentru
identificarea de modalit i inovatoare de a valorifica
turistic infrastructura i resursele locale din zon
Schimburi de experien cu alte comune europene /
comune înfr ite pentru identificare de bune practici i
modele în dezvoltarea turismului pe baza celor mai
variate resurse locale
Realizarea unei platforme electronice privind
obiectivele turistice din zon , informarea turi tilor,
realizarea de rezerv ri online
Poten iali turi ti
Agen ii / operatori de turism
Investitori în turism
Comunitatea local
Crearea i interesul turistic s-au diversificat extrem de
mult în ultimele decenii, astfel încât poten ialul turistic
poate fi g sit în cele mai diverse resurse locale –
naturale sau antropice.
Ora ul Sl nic se afl într-o regiune cu poten ial
turistic i î i asum rolul unui centru zonal, care s
furnizeze informa ii despre oferta turistic a zonei,
precum i s dezvolte capacitatea de cazare.O bun
informare i promovare a obiectivelor reprezint o
component extrem de important a succesului în a
atrage turi ti.
Ora ul Sl nic se va baza pe o doz foarte mare de
ini iativ i inovare în strategia sa de dezvoltare a
turismului.De aceea, ora ul poate înv a din modele
deja aplicate cu succes în comunele cu profil similar
din U.E. care au ob inut venituri transformând în
obiective turistice cele mai diverse resurse locale.
Categorii de informa ii oferite de Centru
Num r de solicit ri / lun
Gradul de dezvoltare al informa iilor
Bugetul local
Bugetul jude ean
Programul Opera ional Regional – 5.2. Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale i cre terea
capacit ii serviciilor turistice
Accesarea programelor comunitare ale Comisiei
Europene, în parteneriat cu alte comune europene,
pentru realizarea de analize i preluarea /
capitalizarea de bune practici utile în domeniul
turismului (Directoratul General Enterprise)
Consiliul Jude ean Prahova
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int

Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Crearea „Clubului locurilor de munc ” pentru
sprijinirea persoanelor aflate în c utarea unui loc
de munc
Identificarea unei loca ii care poate g zdui Clubul
Atragerea unui grup de minim 15-20 de persoane care
sunt în c utarea unui loc de munc pentru ini ierea
activit ii
Organizarea de întâlniri s pt mânale ale Clubului
Crearea unui sistem de reguli de participare la întâlniri
i desf urare a activit ilor, precum i un sistem de
coordonare a grupului, chiar de c tre membrii prin
rota ie
Derularea activit ilor Clubului poate viza : schimburi
de idei privind tehnici de c utare a unui loc de munc ,
modele de CV-uri, comportament la interviuri, care
sunt angajatorii cei mai c uta i, evaluarea traseului
profesional al fiec ruia, organizarea de simul ri de
interviuri, furnizarea de feedback dup interviuri
Stabilirea de inte – num r de contracte / CV-uri
trimise – pentru fiecare membru al Clubului pentru
s pt mâna care urmeaz
Organizarea de recenzii / prezent ri reciproce ale
c r ilor / articolelor care apar pe tema carierei
profesionale
Identificarea i clasificarea celor mai utile resurse cu
locuri de munc disponibile
Persoanele inactive din zona ora ului Sl nic
Persoanele în c utarea unui loc de munc
omeri
omeri tineri
omeri peste 45 de ani
omeri de lung durata, tineri sau adul i
Persoane care au p r sit timpuriu coala
Având în vedere persisten a omajului i a inactivit ii
în rândul unei categorii importante a ora ului Sl nic ,
„Job-clubul” este o metod dinamic i interactiv de
rela ionare i interconectare între persoanele f r loc
de munc , cu probleme similare.Acestea î i reunesc
sursele în mod colectiv pentru a c uta i ob ine mai
rapid slujba potrivit , constituind atât o resurs cât i
un grup de suport.
„Clubul locurilor de munc ” este un demers necesar i
viabil pentru solu ionarea problemei sociale într-o
comunitate relativ mic , precum Sl nic.
Num rul anual de membrii ai Clubului
Frecven a întâlnirilor grupului
Diversitatea activit ilor
Procentul celor care î i g sesc i p streaz un loc de
munc în termen de 6 luni de la începerea frecvent rii
clubului
Bugetul local
Sponsoriz ri
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, 5.1. Dezvoltarea i
implementarea m surilor active de ocupare
AJOFM Prahova
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int

Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are

Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Program local de sprijin pentru demararea de noi
afaceri viabile de c tre locuitorii ora ului Sl nic
Realizarea de c tre autorit ile publice locale în
colaborare cu AJOFM i institute de profil a unei
analize locale privind oportunitatea deschiderii unei
afaceri în sectoarele productive noi, în special în
sectoarele emergente, precum sectorul turistic, TIC i
mediu.
Dezvoltarea de c tre Prim rie a unei scheme de
ajutoare i stimulente pentru a sprijini demararea unei
afaceri sau a unei activit i economice pe cont propriu.
Identificarea unui grup pilot de poten iali întreprinz tori
din Sl nic cu sprijinul institu iilor de înv mânt i al
serviciilor publice de ocupare.
Planificarea i implementarea pentru grupul pilot
identificat a unui program integrat de consiliere sprijin
pentru ini ierea afacerilor ( inclusiv program integrat de
consiliere financiar , juridic , realizare plan de
afaceri), formare profesional ( management,
marketing, contabilitate – finan e), activit i de
asisten în ini ierea afacerii, realizarea unor
parteneriate între companii cu experien în vederea
transfer rii c tre noile afaceri ale unor bune practici
aplicate cu succes.
Monitorizarea, evaluarea i multiplicarea programului,
în func ie de rezultate
Angaja i din ora ul Sl nic
Întreprinz tori din Sl nic i din zon
Persoane care doresc s ini ieze o activitate
independent din zona ora ului Sl nic, inclusiv tineri
absolven i
Antreprenoriatul poate fi o op iune de carier atât pentru
tinerii din Sl nic, proasp t absolven i, cât i pentru angaja i
sau persoanele inactive.De multe ori, persoanele din aceste
categorii au idei de afaceri care ar putea s aib succes i
s le asigure venituri, îns lipsa informa iilor financiare,
administrative, manageriale i de marketing, precum i
insuficientele resurse financiare descurajeaz ini ierea
acestor afaceri.Proiectul va încuraja creativitatea, inova ia i
capacitatea de a- i asuma riscul, precum i abilitatea de a
planifica i gestiona proiectele cu scopul de a- i atinge
obiectivele

Num r de persoane care beneficiaz de program
Num r de nou afaceri înfiin ate i men inute
Buget local
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resursei Umane, 3.1. – Promovarea culturii
antreprenoriale
Schema de microfinan are pentru întreprinderi nou
înfiin ate i microîntreprinderi (BERD România)
Programul UNCTAD-AMPRETEC România pentru
sprijinirea dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii
( 2008, MIMMC)
Programul pentru dezvoltarea abilit ilor
antreprenoriale în rândul tinerilor i facilitarea
accesului acestora la finan are START (MIMMC)
ONG-uri de specialitate
Camera de Comer i Industrie Prahova
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Elaborarea brandului / imaginii identitare a
ora ului Sl nic, ca ac iune inovatoare de
marketing al comunit ii
Identificarea unui grup de lucru reprezentativ pentru
comunitate – mediu de afaceri, coli, locuitori obi nui i
Achizi ionarea de servicii de consultan specializat
în dezvoltarea brandului / imaginii de comunitate
local
Derularea activit ilor care vor duce la principalele
elemente identificatoare ale comunit ii locale , la
crearea logo-ului comunit ii i în final a brandului /
imaginea ora ului Sl nic
Finan area promov rii brandului/imaginii atât de c tre
administra ia public cât i de c tre sectorul privat i
comunitate în general
Ini ierea marketingului comunitar – proiecte prin care
produsele realizate în Sl nic s fie marcate prin
elementele brandului local, website, comunicare
institu ional , materiale promo ionale.
Proiectarea i construirea unui ansamblu de
intrare/ie ire din ora care s eviden ieze identitarea
ora ului Sl nic
Administra ia public
Actori economici i ONG – uri
Comunitatea local
Imaginea/eticheta sau brandul de comunitate local în
România este un concept aproape
inexistent.Promovarea unei imagini a comunit ii nu
este doar una necesar atragerii turi tilor, ci i
atragerii oamenilor de afaceri i a unor noi
locuitori.Promovarea unei imagini este eficient atunci
când este asumat atât de sectorul public din ora cât
i de cel privat.
Acest demers va fi inovator pentru România,
eviden iindu-l va motiva i cre te sentimentul de
mândrie i apartenen al locuitorilor ora ului Sl nic,
va accentua solidaritatea i coeziunea comunit ii.
Imaginea / brandul ora ului Sl nic va include atât
trecutul i prezentul ora ului cât i viziunea sa de
dezvoltare în viitor
Bugetul local
Consiliul Jude ean Prahova
Institu ii de înv mânt
Parteneri priva i – sponsori
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Direc ia Strategic de Dezvoltare
Proiectul recomandat
Activit i

Grup int
Scurt justificare

Indicatori de impact

Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

Sus inerea programelor de informare/ consiliere /
formare pentru asocia iile de proprietari
Organizarea de cursuri de legisla ie, administra ie,
contabilitate pentru administratorii asocia iilor de
proprietari.
Organizarea de concursuri între asocia iile de
proprietari pe teme practice precum cur enia,
siguran a, renovarea cl dirilor, idei pentru ora , etc.
Finan area din bugetul local a unui program de dotare
cu calculator i internet pentru fiecare asocia ie de
proprietari.
Încurajarea asocierii locuitorilor din zonele de case
pentru promovarea organizat a intereselor acestora.
Locuitorii ora ului Sl nic
Comunicarea i colaborarea administra iei publice
locale cu cet enii ora ului Sl nic este extrem de
important în identificarea i solu ionarea problemelor
ora ului i preîntâmpinarea altor probleme.Sprijinirea
administratorilor cu informa ie actual , cursuri precum
i consiliere în ceea ce prive te legisla ia, proceduri,
etc. este un demers pe care comunitatea îl va aprecia,
fiid extrem de necesar.
Num rul de administratori participan i la cursuri
Num rul cursurilor / pe categorie
Gradul de satisfac ie al cet enilor fa de performan a
administra iei publice locale
Bugetul local
Bugete private – sponsoriz ri, etc.
-
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Proiectul recomandat

Activit i

Grup int

Scurt justificare

Indicatori de impact
Surse orientative de finan are /
cofinan are
Parteneri
Prioritate

Dezvoltare economic

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
Constitutuirea / sprijinirea unei Asocia ii pentru
Înfrumuse area Ora ului Sl nic, în care se pot implica
cei care militeaz pentru un ora curat , verde i
sigur
Derularea i finan area prin Asocia ie a proiectului
„Luna Verde în ora ul Sl nic”, în care to i locuitorii
ora ului sunt mobiliza i în concursuri amenajare a
spa iilor verzi din fa a locuin elor, concursuri de
cur enie, de amenajare a fa adelor locuin elor,
plantare de flori, organizare concursuri de gr din rit
Organizarea Zilelor f r ma in în ora ul Sl nic (
descurajarea folosirii ma inii doar pentru deplasarea în
interiorul ora ului)
Organizarea în acela i interval a unui Târg de legume
i fructe ecologice, cu implicarea comunelor învecinate
Organizarea unei coli deschise ( cursuri, prelegeri
deshise / în aer liber) privind mediul, schimb rile
climatice, rolul p durii i perdelolor verzi în comunele
mici, producerea energiei verzi din diverse surse
regenerabile, etc.
Organizarea unei expozi ii concurs a elevilor din Sl nic
i localit ile vecine pe teme de mediu
Locuitorii ora ului Sl nic
Tineri
Turi ti, vizitatori
Locuitorii comunelor învecinate
Ora ul Sl nic prin întinderea sa i profilul economic i
social actual este o zon în care cur enia, spa iile
verzi, securitatea i un mediu pl cut pot fi men inute
cu o contribu ie substan ial a locuitorilor.Amenajarea
unui mediu curat i primitor, corelat cu eforturile
prim riei de dezvoltare a spa iului verde poate
reprezenta o carte de identitate a ora ului Sl nic.
Pe parcursul dezbaterii publice cu locuitorii ora ului, a
reie it ca un deziderat comun al locuitorilor acela al
educa iei civice, al asigur rii securit ii i al educa iei
pentru conservarea mediului înconjur tor
Buget local
Fondul de Mediu
Asocia ii de profil
Agen ia pentru Protec ia Mediului Prahova
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