ANEXA 1
DEZVOLTAREA ORA ULUI SL NIC ÎN CONTEXTUL
STRATEGIILOR EUROPENE, NA IONALE, REGIONALE I SECTORIALE

Dezvoltarea ora ului Sl nic nu se poate realiza prin proiecte izolate, deoarece nevoile,
solu iile, oportunit ile pot fi mai bine valorificate în mod coordonat i corelat cu evolu iile la
scar mai mare. Integrarea european

i globalizarea sunt procese care produc efecte

similare asupra comunit ilor, pe modelul unor cauze similare. Parteneriatele i asocierile
între comunit i, stimularea dezvolt rii coordonate la nivel de regiune, sector, ar reprezint
metode de lucru prin care încearc rezolvarea mai eficient a problemelor, identificarea de
modele de succes, realizarea unor condi ii de via
Dezvoltarea ora ului Sl nic pleac

echitabile pentru to i locuitorii.

de la serie de date geografice, istorice,

demografice, economice i de la o serie de nevoi ale comunit ii. Aceste elemente sunt
strâns legate de situa ia jude ului Prahova i a regiunii Sud Muntenia din care Sl nic face
parte, iar solu iile dezvolt rii ora ului trebuie în egal m sur s se încadreze în strategiile
jude ene, regionale i sectoriale. Problemele ora ului sunt de mult ori comune cu cele ale
localit ilor învecinate i în acest aspect ora ul poate ini ia solu ii de dezvoltare care s
acopere întreaga zon , asumându- i rolul de pol de cre tere local/zonal, care s antreneze
beneficii economice, sociale pentru întreaga sa ”zon de influen ”.
În viitor, aplicarea, detalierea sau actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabil a
ora ului Sl nic va trebui s respecte i obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene,
obiective asumate în legile i regulile na ionale ale României. Cunoa terea direc iei i a
algoritmului de dezvoltare al Uniunii Europene faciliteaz unei comunit i locale valorificarea
oportunit ilor i atingerea unor standarde de competitivitate de nivel european.
96

Prezentul capitol ofer un cadru mai larg de interpretare i în elegere al direc iilor i
obiectivelor de dezvoltare ale ora ului Sl nic, descrise în capitolele anterioare. Prezentarea
succint a modului în care este planificat dezvoltarea la nivelul Uniunii Europene dar i la
nivel na ional i regional vor ajuta la o mai bun pozi ionare a ora ului Sl nic fa

de evolu ia

legisla iei i a politicilor în cele mai semnificative domenii socio-economice.

Strategia de la Lisabona a Uniunii Europene
În anul 2000 Uniunea European a stabilit c obiectivul s u strategic pe urm torii
10 ani era transformarea uniunii în cea mai competitiv

i dinamic economie din lume,

bazat pe cunoa tere, pe asigurarea unui num r sporit de locuri de munc

i a unei mai mari

coeziuni sociale. Scopul punerii în aplicare a acestei strategii era recuperarea decalajului fa
de Statele Unite ale Americii i noile puteri economice asiatice.
Strategia de la Lisabona a fost detaliat trei piloane (economic, social, mediu) i în opt
componente, a c ror aplicare r mâne în responsabilitatea na ional a statelor membre ale
Uniunii Europene:
1. Crearea unei societ i informa ionale (IT, comunica ii, Internet) accesibil tuturor
2. Crearea unei arii europene a cercet rii, inov rii, dezvolt rii
3. Liberalizarea pie ei unice i consolidarea politicii comune a U.E. în domeniul concuren ei
i a ajutoarelor de stat
4. Conectarea infrastructurilor industriale în domeniul telecomunica iilor, utilit ilor i
transportului într-o re ea european viabil
5. Crearea unor servicii financiare integrate i eficiente
6. Îmbun t irea politici sociale prin cre terea gradului de preg tire a for ei de munc ,
sc derea omajului i modernizarea mecanismelor de protec ie social
7. Asigurarea unei dezvolt ri durabile.
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Conceptele cheie ale acestui obiectiv, care ulterior au fost integrate în politicile i
reglement rile europene, erau : cunoa tere, cre tere, stabilitate, coeziune.

În special urm rirea conceptului de cunoa tere - care include folosirea permanent a
inova iei, capitalul uman, informa ia/ societatea informa ional

este de mare relevan

pentru modul în care va fi gândit dezvoltarea ora ului Sl nic. Spre deosebire de resursele
naturale (minerale, vegetale, climaterice) i de resursele strategice (pozi ionare geografic
favorabil , etc.), cunoa terea reprezint o resurs care poate fi dezvoltat

i exploatat de

comunit i care nu beneficiaz de alte atu-uri date. Ea presupune investi ie constant

i

prioritar în capitalul uman i în identificarea i promovarea tinerilor, în dezvoltarea unei
politici locale care s ofere condi ii de via

i institu ionale atractive de via

persoanelor de

valoare care pot genera cuno tin e, produse i servicii noi.
Numeroase exemple date de comune similare care i-au creat identitate i
prosperitate pe baza valorific rii inteligen ei i inova iei pot reprezenta un punct de plecare în
dezvoltarea ora ului Sl nic.

În anul 2004, în urma evalu rii stadiului de realizare a obiectivelor Strategiei de la
Lisabona, este publicat Raportul Kok (dup numele fostului prim ministru al Olandei, Wim
Kok, cel care a condus echipa de exper i îns rcinat cu realizarea Raportului). Raportul
concluzioneaz

c rezultatele ob inute pân la acel moment sunt dezam gitoare, datorit

lipsei de coordonare i voin

politic pentru realizare intelor propuse. Se constat c trebuie

solu ionate probleme mari precum investi ia public foarte sc zut în educa ie,
cercetare i dezvoltare i incapacitatea de a transpune rezultatele cercet rii în produse
comercializabile.
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Cre terea economic a U.E. a înregistrat 2% în timp ce economia SUA a crescut cu
3,5% iar economii emergente asiatice – China i India – au ritmuri de progres extrem de
ridicate.
În anul 2005, Comisia European condus de Jose Manuel Barroso a lansat o Nou
Strategie pentru Cre tere Economic

i Ocuparea For ei de Munc , sus inut de un nou

parteneriat. Printre noile obiective regândite se num r : renun area la obiectivul ca U.E. s
devin cea mai competitiv din lume, alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare,
înl turarea obstacolelor în calea mobilit ii for ei de munc , crearea unui Institut European al
tehnologiei.
A fost simplificat coordonarea între statele membre, astfel încât Liniile Directoare
Integrate pentru Cre tere i Ocupare vor servi ca baz pentru Programele Na ionale de
Reform ale statelor membre. Pe baza acestora, anual statele membre public un Raport de
progres - privind stadiul realiz rii obiectivelor, iar pe baza acestor rapoarte i U.E. realizeaz
propriul raport.

Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Durabil

Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Durabil propune un model de
dezvoltare în care cre terea economic pe termen lung este înso it de incluziune social

i

protec ia mediului.
Astfel, Strategia adoptat la Consiliul European de la Gothenburg în 2001
promoveaz ecoeficien a în economie i în societate i se concentreaz pe m suri în 4
domenii:
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1. limitarea schimb rii climei i cre terea utiliz rii energiei curate (reducerea emisiilor de CO2
în atmosfer cu 1% pe an pân în 2020, reducerea treptat a subven iilor pentru
combustibilul tradi ional pân în 2010, permise comerciale pentru CO2, promovarea
combustibililor alternativi)
2. reducerea amenin rilor pentru s n tatea public
3. protejarea biodiversit ii – gestionarea mai bun a resurselor naturale
4. îmbun t irea sistemului de transport i a utiliz rii p mântului.

Agen ia European de Mediu a identificat urm toarele elemente unde eco-eficien a se
intersecteaz cu obiectivele Strategiei de la Lisabona:
Dezvoltarea i crearea de locuri de munc în eco-industrii – producerea de
bunuri,servicii i tehnologii pentru m surarea, prevenirea, limitarea i corectarea
impactului asupra mediului i a volumului de resurse utilizate. În U.E. cele mai
profitabile eco-industrii, care au generat locuri de munc

i cifre de afaceri peste

media atins de alte ramuri economice, sunt: reciclarea i managementul de eurilor
solide i al gunoiului, tratarea apei, producerea i distribu ia apei potabile, reciclarea
materialelor.
Cre terea competitivit ii prin sc derea costurilor i NU prin reduceri salariale –
mai ales în cazul industriilor prelucr toare. Aceasta nu înseamn reducerea costurilor cu
for a de munc , ci ecoeficien

în folosirea materiei prime i în consumul energetic. De

altfel, în U.E. productivitatea muncii cre te la cote mult mai mari decât
productivitatea energetic

i cea a materiilor prime.

Dematerializarea cre terii economice – adic sus inerea cre terii economice NU
prin m rirea cantit ilor de materie prim

i a consumului de energie CI prin utilizarea

celor mai performante tehnologii de mediu – care polueaz mai pu in, utilizeaz
mai pu ine resurse i recicleaz mai multe de euri.
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În ianuarie 2004 Comisia European a lansat Planul de Ac iune pentru Tehnologii
de Mediu (ETAP) care avea 3 obiective principale:
•

Trecerea de la cercetare la pia

prin platformele tehnologice i re elele de testare

tehnologic
•

Îmbun t irea condi iilor de pia

•

Promovarea tehnologiilor de mediu în

i eliminarea barierelor economice
rile în curs de dezvoltare i promovarea

investi iilor str ine directe în acest domeniu.
•

Dup primul an de func ionare a acestui Plan, au rezultat i primele recomand ri
concrete în sprijinul acestuia, precum:
crearea de fonduri de risc pentru investi ii ecologice, mai ales pentru IMM-uri
definirea obiectivelor ecologice de performan

pentru principalele produse, procese i

servicii
Una dintre cele mai importante politici ale Uniunii Europene este cea de coeziune i
dezvoltare regional , care urm re te mic orarea acestor decalaje de dezvoltare între cele
mai bogate regiuni i cele r mase în urm . Informa ia cu privire la Politica de Coeziune a
U.E. în perioada 2007-2013 este cuprins în documentul intitulat Orient ri Strategice
Comunitare privind Coeziunea Economic , Social

i Teritorial , document publicat în

2006.
Dezvoltarea ora ului Sl nic în contextul strategiilor europene, na ionale i regionale i
a celor sectoriale:
Aceast politic U.E. este finan at prin intermediul a trei programe ample, care
r spund necesit ilor de dezvoltare diferite ale regiunilor, c ci, pentru rezolvarea problemelor
economice cât mai aproape de sursa lor, aceast politic este desf

urat la nivelul statistic

al regiunilor i nu al Statelor Membre. Cele trei programe se numesc Obiective având
diferite ra iuni de func ionare i scopuri de atins. Perioada de implementare a acestor
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obiective corespunde perioadei multianuale de implementare a bugetului Uniunii Europene
care este de câte 7 ani consecutivi.
În urma analizei modului în care a func ionat politica sa de dezvoltare regional în anii
preceden i, Uniunea European a aprobat punerea în aplicare a urm toarelor 3 obiective
pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013:
Obiectivul “Convergen ” - acoper regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media
U.E. (Întreg teritoriul României se încadreaz sub acest obiectiv). Ce se finan eaz în
rile eligibile sub acest obiectiv:
Investi ii în resurse umane i investi ii fizice pentru sprijinirea cre terii economice i
angajare
Inovarea i dezvoltarea societ ii bazate pe cunoa tere
Adaptarea la schimb rile economice i sociale
Protec ia mediului
Eficien a administra iei
Obiectivul “Competitivitate regional

i ocuparea for ei de munc ”

Obiectivul “Cooperare teritorial european ”
Cooperare la frontiere (jude ul Prahova nu este eligibil)
Cooperare transna ional
Re ele pentru cooperare i schimb de experien

în U.E.

Aceste trei obiective sunt finan ate de c tre trei instrumente financiare sau Fonduri
europene dedicate dezvolt rii regionale în Uniune, acestea fiind:
Fondul European de Dezvoltare Regional – F.E.D.R.
Fondul Social European – F.S.E.
Fondul de Coeziune – F.C.
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O treime din bugetul total al Uniunii Europene este alocat politicii regionale, respectiv
Fondurilor Structurale i de Coeziune, aceasta însemnând peste 300 de miliarde de euro
pentru cei apte ani de programare.
România - prin cele 8 regiuni de dezvoltare ale sale - i astfel i comunit ile locale din
jude ul Prahova vor beneficia de sprijin financiar UE prin obiectivul Convergen

i prin

obiectivul Cooperare Teritorial European , putând ob ine finan are atât prin cele dou
fonduri structurale, cât i prin Fondul de coeziune.
Uniunea European reglementeaz

i alte domenii ale vie ii economice i sociale, în

m sura în care statele sale membre i-au delegat par ial sau total competen e de decizie i
legiferare în acele domenii - care se numesc i se reg sesc în ceea ce numim politicile
comune sau interne ale Uniunii Europene. Pentru realizarea acestor politici sunt alocate
fonduri corespunz toare domeniilor respective – prin cele peste 350 de programe comunitare
de ac iune gestionate direct de c tre Comisia European . România are acces direct
la aceste programe, în competi ie egal cu toate celelalte state membre.

Planul Na ional de Dezvoltare al României – 2007 – 2013

România a finalizat i aprobat propriul Plan Na ional de Dezvoltare pentru perioada
2007 – 2013 în decembrie 2005. Obiectivul general al PND este reducerea cât mai rapid a
disparit ilor de dezvoltare socio-economic între România i Statele Membre ale Uniunii
Europene. inta PDR este atingerea unui nivel al PIB de 41% din media UE în anul 2015.
Bugetul global necesar pentru atingerea obiectivelor PND este de circa 58 miliarde
Euro. Sursele din care se vor ob ine investi iile sunt:
Contribu ia comunitar din fonduri comunitare FS i FC (FEDR/FSE/FC)
Contribu ia comunitar din FEADR i FEP
Finan area public na ional (buget stat i locale)
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Finan are privat
Aloc ri exclusiv din surse publice na ionale i locale
Credite externe pentru investi ii (BEI, BERD, BM).

Strategia României în U.E. - Cadrul Na ional Strategic de Referin
Ce fonduri U.E. va primi România în perioada 2007 – 2013 i pentru dezvoltarea
c ror domenii?
Documentul strategic prin care România î i coreleaz dezvoltarea cu strategia U.E.
este Cadrul Na ional Strategic de Referin
se precizeaz

întocmit pentru perioada 2007-2013. Prin acesta

i alocarea pe domenii, priorit i i sume a Fondurilor Structurale i de

Coeziune pe care le prime te România pentru a- i finan a proiecte de dezvoltare (prin care
s recupereze, deci, diferen ele fa

de celelalte state membre ale Uniunii Europene). Cadrul

este redactat de România i aprobat de Comisia European , identificând acele priorit ide
dezvoltare ale României care sunt acord cu politicile Uniunii Europene, DAR care vor
contribui SEMNIFICATIV la apropierea României de standardele i nivelul de
bun stare al mediei statelor U.E. Pentru România, C.N.S.R. a fost aprobat de c tre
Comisia European

i semnat în data de 13 iulie 2007.

Documentul identific patru obiective care vor trebui atinse la finalul finan rii pe
parcursul celor 7 ani:
1. Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene - Investi ii în transport, mediu i
energie.
2. Îmbun t irea competitivit ii pe termen lung a economiei române ti.
3. Dezvoltarea i utilizarea mai eficient a capitalului uman.
4. Consolidarea unei capacit i administrative eficiente.
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Suma total în Fonduri structurale i de Coeziune în perioada 2007-2013 pentru
România este de 17,3 miliarde Euro. Din aceast sum , circa 16,9 miliarde Euro sunt alocate
celor 6 programe opera ionale din cadrul obiectivului Convergen . Sumele pe care U.E. le
va aloca României din Fondul European pentru Agricultur

i Dezvoltare Urban sunt,

informativ, de circa 7,1 miliarde Euro, iar cele din Fondul European pentru Pescuit sunt,
informativ, de circa 0,2 miliarde Euro.
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Strategiile de dezvoltare sectoriale i strategia de dezvoltare regional
Programele Opera ionale Sectoriale i Programul Opera ional Regional
În vocabularul oric rei organiza ii sau autorit i care va dori s se dezvolte prin
proiecte cu finan are european vor trebui s intre i denumirile documentelor care detaliaz
pân la nivelul cheltuielilor domeniile concrete i beneficiarii concre i ai fondurilor
structurale i de coeziune. Este vorba despre Programele Opera ionale i Documentele
Cadru de Implementare ale acestora.
Diversele Programe Opera ionale reprezint instrumentele prin care se realizeaz
efectiv obiectivele i prevederile de o natur mai general ale C.S.N.R.. Din con inutul
acestor Programe Opera ionale vom afla care sunt obiectivele de atins pentru sectorul
respectiv i care sunt regulile pe care trebuie s le respect m pentru a ne încadra proiectele
în categoria eligibil .
În România vor putea fi accesate finan ri prin încadrarea proiectelor în urm toarele
Programe Opera ionale Sectoriale (POS):
1. Programul Opera ional Sectorial - Cre terea competitivit ii economice (gestionat de c tre
Ministerul Economiei i Finan elor)
2. Programul Opera ional Sectorial Infrastructura de Transport (gestionat de c tre Ministerul
Transporturilor)
3. Programul Opera ional Sectorial Mediu (gestionat de c tre Ministerul Mediului i
Dezvolt rii Durabile)
4. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (gestionat de c tre
Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse)
5. POR - Programul Opera ional Regional (coordonat de c tre Ministerul Dezvolt rii,
Lucr rilor Publice i Locuin elor).
6. Programul Opera ional Sectorial Asisten

Tehnic .
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Strategia dezvolt rii regionale decurge din problemele-cheie identificate în analiza
socio-economic na ional regional

i cele opt analize regionale specifice, i anume:

Concentrarea cre terii economice, impulsionat de investi iile str ine directe, în zona
Bucure tiului, ceea ce a determinat cre terea dispari ilor dintre Regiunea Bucure ti-Ilfov
i celelalte apte Regiuni, precum i apari ia problemelor de congestionare a ora ului
capital ;
Declinul socio-economic a numeroase centre urbane regionale

i diminuarea rolului

lor în dezvoltarea arealelor adiacente i a Regiunilor;
Pierderea func iilor urbane a multor ora e mici i mijlocii, în special a celor
monoindustriale, fenomen generat de restructurarea industrial ; aceast pierdere a
func iilor este, de regul , înso it de probleme sociale;
Reapari ia dezechilibrului istoric de dezvoltare între jum tatea de est i jum tatea de
vest a

rii, din cauza reorient rii fluxurilor comerciale i accesului la pie ele vestice,

precum i a dificult ilor pe care partea vestic a

rii pare s le aib în a se conecta la

pie ele globalizate, din afara Europei;
Decuplarea economic a unor zone tradi ional subdezvoltate din nordul

rii i de-a

lungul Dun rii;
Existen a unor întinse zone ale
de lipsa for ei de munc

rii, a c ror perspectiv de dezvoltare este marcat

i de un fenomen masiv de migra ie temporar ;

Probleme importante de accesibilitate - precondi ie pentru dezvoltarea local ;
O popula ie în declin i îmb trânit , o rat ridicat de dependen , reflectate într-o
cerere crescând de servicii de s n tate i servicii sociale;
Posibila apari ie a unui fenomen de stagnare economic în zonele montane;
Competitivitatea redus a multor afaceri, în special în sectorul turistic, cu
productivitate a muncii sc zut , lipsa investi iilor i a aptitudinilor manageriale, grad redus
de utilizare a tehnologiilor i echipamentelor moderne;
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Calitatea slab a infrastructurii publice (infrastructura rutier , de s n tate, social

i

educa ional ), utilit i publice urbane învechite i necesitatea conserv rii valorilor istorice i
culturale;
Obiectivul strategic este sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale, echilibrate
teritorial i durabile a Regiunilor României, corespunz tor nevoilor lor i resurselor specifice,
prin concentrarea asupra polilor urbani de cre tere, îmbun t irea condi iilor infrastructurale
i ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele r mase în
urm , locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi i a munci.
Pentru atingerea obiectivului general al dezvolt rii regionale, strategia se articuleaz
în jurul urm toarelor obiective specifice:
Cre terea rolului economic i social al centrelor urbane, printr-o abordare policentric ,
pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrat a Regiunilor.
Îmbun t irea accesibilit ii în regiuni i în special a accesibilit ii centrelor urbane i a
leg turilor lor cu arealele înconjur toare.
Cre terea calit ii infrastructurii sociale a regiunilor.
Cre terea competitivit ii regiunilor ca localit ii pentru afaceri.
Cre terea contribu iei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Dezvoltarea mediului urban
În ceea ce prive te dezvoltarea mediului urban i a agriculturii, aceasta se va face în
concordan

cu strategia Uniunii pentru acest sector – Politica Agricol Ora

i Orient rile

Strategice Comunitare privind Dezvoltarea Urban .
Finan area dezvolt rii acestui domeniu în România se va realiza prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Urban reprezint o oportunitate de finan are pentru
spa iul urban românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007
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i pân în 2013. Modul în care acesta poate fi cheltuit, respectiv accesat de c tre
comunit ile urbane este tratat în Regulamentul CE nr. 1698 din 2005.
În România, fondurile europene pentru dezvoltare urban vor putea fi accesate în
baza încadr rii în dou

documente-cheie elaborate la nivel na ional de c tre Ministerul

Agriculturii i Dezvolt rii Urbane:
1. Planul Na ional Strategic pentru Dezvoltare Urban
2. Programul Na ional de Dezvoltare Urban 2007-2013.
În cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Urban alocarea nerambursabil din
partea Comunit ii europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Urban pentru
perioada 2007-2013 este distribuit pe priorit i:
Axa I “Cre terea competitivit ii sectorului agricol i silvic”- 45% din totalul fondurilor
UE, reprezentând suma de 3.246.064.583 euro;
Axa II “Îmbun t irea mediului i a zonelor urbane” 25% din fondurile UE,
Axa III “Calitatea vie ii în zonele urbane i diversificarea economiei urbane” – 30% din
fondurile europene, totalizând suma de 2.046.598.320 euro;
Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adic
123.462.653euro.
Asisten

tehnic 4%

Contribu ia la Pl ile Na ionale Complementare Directe - 20% în perioada 2007 – 2009
500 milioane Euro.
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