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La elaborarea PIDU a Municipiului BistriŃa s-a tinut seama de următoarele aspecte:
• Asigurarea participării cetaŃenilor şi reprezentanŃilor societăŃii civile la elaborarea
PIDU şi la conturarea direcŃiilor de dezvoltare proprii comunităŃii;
• Respectarea principiului transparenŃei în procesul de elaborare a acestui document
strategic;
• Promovarea dezvoltării durabile ca principiu director pentru stabilirea proiectelor de
dezvoltare din domeniul economic, social şi de mediu.
În cadrul procesului de elaborare a PIDU raportarea s-a realizat în principal, la următoarele
documente:
• Regulamentele comunitare privind fondurile structurale şi de coeziune;
• Programul NaŃional de Dezvoltare;
• Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă;
• Programul OperaŃional Regional;
• Programul OperaŃional Sectorial "Creşterea CompetitivităŃii Economice" 20072013;
• Programul OperaŃional Sectorial de Mediu;
• Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
• Programul OperaŃional-Transport;
• Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative;
• Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord Vest;
• Planul local de acŃiune pentru mediu;
• Strategii de Dezvoltare la nivel judetean si local, generale sau sectoriale;
• Alte documente considerate relevante
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A. Cadrul metodologic general (principii) pentru elaborarea PIDU1
1. ROLUL PIDU
„Planul strategic de dezvoltare este un proces coordonat, participativ, iterativ şi ciclic de
gândire şi acŃiune în vederea îndeplinirii obiectivelor economice, de protecŃie a mediului şi
sociale într-o manieră echilibrată şi integrată. Acest proces cuprinde analiza situaŃiei actuale,
formularea politicilor şi planurilor de acŃiune, implementarea, monitorizarea şi revizuirea lor
periodică. Este un set coordonat de procese participative de analiză, dezbateri, întărire a
capacităŃilor, planificare şi investiŃii, ce integrează obiectivele economice, sociale şi de mediu
ale comunităŃii, căutând compromisuri, acolo unde echilibrele nu sunt posibile.″
2. Beneficii ale PIDU
2.1. Facilitarea procesului local de luare a deciziilor şi eficientizare a politicilor publice
2.2. Mobilizarea resurselor
2.3. Alocarea mai eficientă a resurselor
2.4. Consolidarea comunităŃii locale
2.5. Integrarea diferitelor componente sectoriale şi teritoriale de dezvoltare
2.6. SoluŃionarea conflictelor
2.7. Consolidarea capacităŃilor umane şi instituŃionale
2.8. Armonizarea politicilor şi strategiilor
3. Principii de dezvoltare ale PIDU
3.1. Angajament politic puternic
3.2. Viziune strategică şi pragmatică asumată de toŃi actorii procesului
3.3. Proces generat şi gestionat din interior, ce aparŃine comunităŃii
3.4. ConstrucŃia pe baza cunoştinŃelor şi capacităŃii existente, cu obligativitatea creşterii
continue a acestora
3.5. ConstrucŃia pe baza proceselor şi strategiilor existente
3.6. Proces iniŃiat de o instituŃie foarte puternică, în speŃă administraŃia locală
3.7. Asigurarea ″celei mai largi participări posibile″
3.8. Bazarea procesului pe o analiză tehnică solidă
3.9. Generarea unui plan strategic şi echilibrat
1

În concordanŃă cu materialul de lucru de planificare strategică ″ORIZONT-2025″ conform « GHIDULUI
PREGATIREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DURABILA » – prezentat in cadrul Întalnirii la nivel inalt de
la Johannesburg din 2002

PENTRU
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3.10. Corelarea perspectivelor pe termen scurt, mediu şi lung
3.11. Asigurarea coerenŃei între priorităŃile bugetare şi cele strategice
3.12. Fixarea de Ńinte mobilizatoare dar realiste
3.13. Legarea priorităŃilor şi acŃiunilor locale de cele regionale, naŃionale şi europene
3.14. ConstrucŃia mecanismelor de monitorizare şi revizuire, evaluare şi feedback
3.15. Asigurarea continuităŃii procesului de dezvoltare a PIDU.

4. Managementul proceselor PIDU
4.1. Procesul politic
4.1.1. Seminarii şi grupuri de lucru, cu implicarea şi participarea actorilor-cheie
(reprezentanŃii părŃilor interesate)
4.1.2. Identificarea unui ″punct de intrare″ în PIDU şi mobilizarea suportului pentru
elaborare (ex.: strategia în domeniul serviciilor publice, transporturilor,
incluziunii sociale etc.)
4.1.3. Stabilirea unui ″motor″ de proces (ex.: Echipa de coordonare)
4.1.4. Asigurarea angajării directe şi eficiente a Primarului, Consiliului Local,
structurii de conducere din primărie, încă din fazele iniŃiale, în procesul PIDU
4.2. Procesul tehnic
4.2.1. Dezvoltarea bazei de cunoaştere şi utilizarea strategiillor existente
4.2.2. Alcătuirea de grupe de lucru
4.2.3. Dezvoltarea unui cadru metodologic pentru formularea PIDU. Dezvoltarea
unui set de indicatori de dezvoltare
4.2.4. Stabilirea obiectivelor PIDU
4.2.5. Proiectarea unui sistem de armonizare a obiectivelor generale la nivel
economic, social şi de mediu
4.2.6. Focalizarea pe marile teme ale dezvoltării identificate la nivel global şi
european
4.2.7. Punerea accentului pe planificarea acŃiunilor şi bugetarea acestora
4.2.8. Consolidarea continuă a capacităŃii procesului PIDU
4.3. Procesul participativ
4.3.1. Proiectarea de procese participative pe niveluri multiple
4.3.2. Identificarea corectă a participanŃilor
4.3.3. Folosirea eficientă a mijloacelor de informare în masă atât ca mijloc de
informare şi conştientizare, cât şi ca forum de dezbateri
4.3.4. Asigurarea transparenŃei procesului participativ, cu responsabilităŃi ale
diferitelor instituŃii implicate
4.4. Procesul mobilizării resurselor
4.4.1. Alocarea de resurse interne, ca măsură a angajării întregii comunităŃi în
procesul PIDU
4.4.2. Proiectarea mecanismelor de implicare de la început a experŃilor şi a
finanŃatorilor externi, cu menŃinerea ″proprietăŃii locale″ asupra procesului PIDU
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4.4.3. Pregătirea planurilor de investiŃii sau a unor propuneri de proiecte în vederea
implementării PIDU
4.4.4. Adoptarea de către finanŃatori externi a unei conduite flexibile care să
permită sprijinirea, tehnică şi financiară, a diferitelor componente PIDU
5. Formularea PIDU
5.1. IniŃierea procesului formulării PIDU
5.2. Evaluarea situaŃiei actuale economice, sociale şi de mediu
5.3. Stabilirea priorităŃilor
6. Implementarea PIDU
6.1. Clarificarea rolurilor şi responsabilităŃilor instituŃiilor implicate şi angajarea deplină a
acestora
6.2. Pregătirea planurilor de acŃiune, cu precizarea cadrului de timp pentru implementare
6.3. Elaborarea politicilor şi a cadrului de reglementare
6.4. Pregătirea programelor şi proiectelor şi mobilizarea resurselor în vederea
implementării acestora
6.5. Comunicarea publică
7. Monitorizarea şi evaluarea (M&E) PIDU:
7.1. de proces
7.2. de rezultate (efecte)
7.3. de impact

M
Moodduull îînn ccaarree ppoolliittiicciillee iinntteerrnnaaŃŃiioonnaallee iinntteerrvviinn îînn
m
meettooddoollooggiiaa ddee eellaabboorraarree şşii ssttrruuccttuurraarree pprrooppuussăă ppeennttrruu
PPIID
DU
U şşii îînn m
meettooddoollooggiiaa ppeennttrruu iiddeennttiiffiiccaarreeaa zzoonneelloorr
cchheeiiee ddee aaccttiiuunnee uurrbbaannaa
Aceste criterii au tinut seama în primul rând de liniile directorare privind politica de
coeziune:
• Creşterea atractivităŃii zonelor cheie, prin îmbunătăŃirea accesibilităŃii, asigurarea unor
servicii de nivel şi calitate adecvate şi conservarea mediului;
• Stimularea antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei;
• Crearea unui număr mai mare de locuri de muncă şi de o calitate mai bună.
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De asemenea, criteriile au tinut cont de principiile stipulate prin Agenda Lisabona:
1. Interventiile trebuie să se concentreze în mai mare măsură pe cunoaştere, cercetare,
inovare şi capital uman iar Zonele trebuie să se inspire din exemplele de bună
practică.
2. Zonele trebuie să urmeze obiectivul dezvoltării durabile, stimulând sinergiile între
dimensiunile economică, socială şi de mediu.
3. Zonele trebuie să promoveze obiectivul egalităŃii de şanse între bărbaŃi şi femei în
toate stadiile de pregătire şi implementare a programelor şi proiectelor.
4. Luarea de măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei forme de discriminare pe
considerente de sex, rasă, etnie, credinŃă, dizabilităŃi, vârstă, pe parcursul diferitelor
etape ale implementării fondurilor. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităŃi
este unul din criteriile care trebuie respectate în definirea operaŃiunilor co-finanŃate
de fonduri şi care trebuie luate în considerare, pe parcursul diferitelor etape ale
implementării.
Iar indicatorii principali care au determinat alegerea zonelor cheie de intervenŃie
(indicatori de comparare a zonelor posibile între ele), în conformitate cu regulamentele
Consiliului European, sunt:
- un nivel ridicat al săraciei şi al gradului de excludere;
- un nivel ridicat al şomajului de lungă durată;
- tendinŃe demografice precare;
- un nivel scazut al educaŃiei, deficienŃe semnificative în ceea ce
priveşte abilităŃile şi calificările, şi rate ridicate ale abandonului
şcolar;
- un nivel ridicat al criminalităŃii si delincvenŃei;
- probleme de mediu;
- un nivel scazut al activitătii economice;
- grupuri minoritare / etnice consistente;
- un nivel scăzut al valorii locuinŃelor, luat comparativ;
- un nivel scazut al performanŃei energetice a clădirilor.
***se va Ńine de cont doar de anumiŃi indicatori cu impact semnificativ, fiind aleşi cel putin
3

Tot ca principii metodologice în alegerea zonelor de intervenŃie, s-a Ńinut cont şi de
Charta urbană a oraşelor durabile aprobată in 2007 (cunoscută şi sub numele de Charta de
la Leipzig), care promovează abordarea integrată şi participativă a dezvoltării urbane pentru
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a teritoriului european. Obiectivele Chartei de
la Leipzig sunt axate pe întărirea competitivităŃii şi a identităŃii oraşelor/regiunilor europene
şi suportul pentru strategia Uniunii Europene de dezvoltare durabilă. Mijloacele cheie
stipulate de Charta urbană a oraşelor durabile:
o Utilizarea abordării integrate în politicile de dezvoltare urbană;
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Concentrare asupra zonelor urbane defavorizate: includerea componentelor
de locuire eficienŃă energetică şi durabilitate, promovarea unui transport
urban eficient şi accesibil;
Crearea de spaŃii publice de calitate;
Reabilitarea mediului fizic;
Corelarea reabilitării fizice cu măsuri sociale şi economice;
Participarea populaŃiei la elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană;
Politici pro-active inovative şi educarea populaŃiei.

M
Moodduull îînn ccaarree ppoolliittiicciillee iinntteerrnnaaŃŃiioonnaallee iinntteerrvviinn îînn
m
meettooddoollooggiiaa ppeennttrruu iiddeennttiiffiiccaarreeaa ppoorrttooffoolliiuulluuii ddee
pprrooiieeccttee ssttrraatteeggiiccee
S-au stabilit obiectivele generale (directoare) care se doresc a fi atinse prin proiectele
prioritare ale strategiei implementate zonelor cheie de intervenŃie care pot fi:
I.

Creşterea atractivităŃii Municipiului zonelor de intevenŃie. Patru domenii
necesită o atenŃie specială cand vorbim despre dezvoltare urbană şi intervenŃii în
zone cheie: transporturile, accesibilitatea şi mobilitatea, accesul la servicii şi
facilităŃi, mediul natural şi construit, sectorul cultural.

Accesibilitatea şi mobilitatea:
 Utilizarea eficientă a infrastructurii de transport, coordonarea între diferite mijloace de
transport şi promovarea celor mai puŃin poluante.
 Asigurarea de legături optime cu aeroporturile principale şi cu axele majore ale ReŃelelor
de Transport Trans-Europene (TEN).
 Managementul transportului urban pentru coordonarea planului de transport cu
construcŃiile şi utilizarea terenului. Strategie integrată de transport pentru zona urbană,
luând în considerare siguranŃa traficului şi alte probleme legate de sănătatea publică,
inclusiv reducerea zgomotului şi calitatea aerului.
 Creşterea suportabilităŃii (posibilitatea de a suporta costul călătoriei), eficienŃei şi
eficacităŃii transportului public, precum şi îmbunătăŃirea legăturilor între diferite
mijloace de transport.
 Promovarea, acolo unde este posibil, a utilizării bicicletelor, a mersului pe jos şi a altor
forme alternative de transport „uşor” (ecologic) ca parte a unei abordări integrate.
Transformarea zonelor sensibile ale Municipiului în zone pietonale, construirea de piste
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pietonale şi pentru biciclete, încurajarea utilizării vehiculelor eficiente din punct de
vedere energetic şi a carburanŃilor alternativi, cum ar fi biocarburanŃii.
Asigurarea accesului la locurile de muncă şi la servicii (asistenŃă medicală, cumpărături) şi
facilitarea autonomiei personale a celor fără maşină sau a celor care nu pot conduce (ex.
persoane în vârstă, tineri şi cei cu deficienŃe de mobilitate).

Acces la facilităŃile de servicii:
 InvestiŃii în servicii moderne, eficiente şi cu costuri suportabile care să fie uşor accesibile
on-line (incluzând asistenŃa medicală, servicii sociale, formarea şi administraŃia publică),
adaptarea lor la schimbările demografice, curente şi viitoare, în special la tendinŃa de
îmbătrânire a populaŃiei.
 Asigurarea de servicii de îngrijire a copiilor, astfel încât părintele respectiv (în principiu,
mama) să poată lucra sau să participe la cursurile de formare. Scopul este acela de a
promova egalitatea de şanse.
 Asigurarea accesului cetăŃenilor din zonele (cartierele) defavorizate la servicii (o soluŃie
inovatoare – crearea de facilităŃi în toate zonele Municipiului).
 Sprijinirea diferitelor grupuri (imigranŃi şi populaŃie defavorizată) în accederea la servicii
de sănătate şi sociale. Creşterea participării persoanelor cu diferite vârste şi ocupaŃii în
planificarea şi furnizarea acestor servicii.
 Utilizarea de noi tehnologii în scopul introducerii de soluŃii novatoare şi eficiente în
serviciile publice, sănătate, administraŃie şi instruire.
Mediul fizic şi natural:
 Reabilitarea siturilor industriale abandonate şi renovarea spaŃiilor publice. Aceasta
îmbunătăŃeşte serviciile locale şi zona respectivă, fără a utiliza spaŃiile verzi în acest
scop.
 Transformarea zonelor urbane în locuri plăcute de locuit.
 Asigurarea conformităŃii cu legile UE în ce priveşte calitatea aerului şi zgomotul
(tratamentul apelor uzate, managementul deşeurilor şi furnizarea apei potabile fiind în
curs de implementare).
 Managementul congestiilor de trafic, a cererii privind transportul şi a reŃelei publice de
transport, cu scopul de a îmbunătăŃi calitatea aerului, reducerea poluării fonice şi
încurajarea activităŃii fizice, în concordanŃă cu strategia tematică pentru mediul urban.
 Utilizarea eficientă a energiei – investiŃii coerente şi managementul economic al
resurselor energetice. Promovarea eficienŃei energetice şi a energiilor regenerabile, prin
planificarea urbană, reglementări locale şi achiziŃii publice, prin crearea unui exemplu de
bună practică şi încurajarea practicilor durabile în construcŃii, prin conlucrarea cu
cetăŃenii.
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Cultură:
 Promovarea unei culturi autentice, bazată pe centre culturale şi ştiinŃifice, pe cartiere
istorice, muzee, biblioteci şi pe conservarea patrimoniului cultural şi arhitectural. Aceste
facilităŃi, împreună cu un program de activităŃi culturale, vor face oraşul si zonele tinta
mai atractive pentru cetăŃeni, firme, angajaŃi (mai ales pentru cei cu înaltă calificare) şi
pentru vizitatori. Turismul cultural se află într-o continuă şi rapidă creştere.
 Crearea de punŃi culturale între comunităŃi şi asigurarea integrării celor nou veniŃi în oraş.
II.

Dezvoltarea antreprenoriatului si economiei. Anumite zone asigură un mediu
prielnic pentru inovare şi dezvoltarea afacerilor. Valoarea adăugată a acŃiunilor
este dată de faptul că ele dispun de mai multă informaŃie cu privire la
specificitatea mediului de afaceri şi sunt capabile să întreprindă acŃiuni la scară
mai redusă pentru abordarea unor probleme multiple, interdependente.

AcŃiuni pentru IMM-uri şi micro-întreprinderi:
 ÎmbunătăŃirea infrastructurii economice: transport şi accesibilitate, asociate cu
regenerarea şi reabilitarea clădirilor, parcuri şi incubatoare de afaceri, centre comerciale
etc.
 Furnizarea de servicii de consiliere şi sprijin pentru afaceri, inclusiv pentru firmele sociale
- incluzând asistenŃă în adoptarea şi utilizarea eficientă a noilor tehnologii, parcuri
ştiinŃifice, centre de comunicare TIC şi incubatoare, sprijin şi formare în domeniul
managementului, marketingului, asistenŃei tehnice, recrutării de personal, şi alte servicii
profesionale şi comerciale.
 Promovarea sistemelor de cooperare între partenerii locali – cuprinzând firme, sindicate,
universităŃi, ONG-uri, instituŃii de formare şi comunitatea locală. Împărtăşirea
cunoştinŃelor şi a experienŃei, utilizând sistemele de sprijin existente. Organizarea de
ateliere de lucru, reŃele şi expoziŃii pentru a permite potenŃialilor parteneri să se
întâlnească.
 ÎmbunătăŃirea accesului la finanŃare. În special, parteneriate între autorităŃile locale,
finanŃatori, furnizorii de servicii şi IMM-uri, pentru a pune împreună instrumentele
financiare şi ne-financiare (granturi, scheme de micro credite, fonduri de garantare
pentru împărŃirea riscurilor, consiliere şi formare).
 Stabilirea de contacte cu anumite grupuri, antreprenori tineri, femei sau din grupuri
dezavantajate, inclusiv din rândurile minorităŃilor etnice. Acces la finanŃare în zonele
defavorizate.
Inovarea şi economia bazată pe cunoaştere care să promoveze creşterea economică:
 Atragerea şi reŃinerea angajaŃilor cu un grad de calificare superior şi în general, reŃinerea
unei cote importante a rezidenŃilor cu o educaŃie terŃiară, mai ales cu ajutorul
atractivităŃii zonelor în ce priveşte transportul, serviciile, mediul şi cultura.
 Asumarea unui rol principal în pregătirea unei strategii de inovare pentru zona extinsă.
Luarea iniŃiativei de a sprijini sau de a realiza propriile cercetări.
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Implicarea în activităŃile de Cercetare şi Dezvoltare la nivel european (FP7) şi sprijinirea
introducerii de inovaŃii tehnologice.
Eficientizarea şi facilitarea accesului firmelor, în special al IMM-urilor şi al societăŃilor
sociale, la activităŃile regionale de CDT, inovare şi educaŃie.
Stimularea şi coordonarea parteneriatelor şi a clusterelor de excelenŃă cu universităŃi şi
alte instituŃii de învăŃământ superior, prin crearea de incubatoare de afaceri, societăŃi
mixte şi parcuri ştiinŃifice.
Dezvoltarea unei strategii integrate şi echilibrate privind societatea informaŃională,
pentru combaterea discrepanŃelor în ce priveşte accesul la sistemele informaŃionale, în
conformitate cu noile obiective (în e-AdministraŃie, e-Afaceri, e-ÎnvăŃare, ştiinŃa de a
folosi sistemele informatice, e-incluziune şi e-accesibilitate) precum şi cu strategiile
regionale şi naŃionale privind societatea informaŃională.
Sprijinirea adoptării eco-inovaŃiilor şi a sistemelor de management de mediu.
III.

Locuri de muncă.

Paradoxul unor zone: multe locuri de muncă şi totuşi un nivel ridicat al şomajului:
 Întărirea eficienŃei capacităŃii instituŃionale şi mai ales în furnizarea de servicii publice şi
administrative. ÎmbunătăŃirea capacităŃilor de analiză şi acŃiune pentru a anticipa
schimbările la nivel economic şi social care au loc la nivel local şi regional. Luarea de
măsuri pentru îmbunătăŃirea eficienŃei administraŃiei (cu ghişeu unic şi regruparea
diferitelor servicii).
 Crearea de noi locuri de muncă şi combaterea şomajului.
 Dezvoltare bazată pe propriile puncte tari, prin crearea de parteneriate şi de pacte de
ocupare şi inovare, adunând toŃi actorii cheie din zonă – aleşi locali, lideri ai mediului de
afaceri, ONG-uri şi universităŃi – pentru implicarea lor într-o dezvoltare socio-economică
dinamică.
 Abordarea propriilor puncte slabe, stimulând ocuparea în rândul acelor grupuri din cadrul
populaŃiei care îşi găsesc mai greu un loc de muncă, precum femeile, tinerii, lucrătorii
mai în vârstă, reprezentanŃi ai minorităŃilor, şomerii pe termen lung, persoanele fără
locuinŃă şi cei cu dizabilităŃi.
ÎmbunătăŃirea ocupării prin creşterea nivelului de educaŃie şi formare a cetăŃenilor:
 Sprijinirea educaŃiei şi formării, prin susŃinerea dezvoltării de strategii coerente şi
comprehensive de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, o mai bună recunoaştere şi valorificare
a educaŃiei non-formale şi informale, investiŃie în asigurarea unei formări accesibile,
atractive şi de înaltă calitate, sprijinirea modernizării sistemelor (incluzând schemele de
învăŃare electronică şi de formare modulară şi măsurabilă cu ajutorul TIC), promovarea
calităŃii şi atractivităŃii formării profesionale şi îmbunătăŃirea investiŃiilor în infrastructura
de educaŃie.
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Concentrarea sprijinului pe acele grupuri care suferă în mod disproporŃionat dezavantaje
pe piaŃa muncii (ex. cei care abandonează şcoala de timpuriu, tineri cu un nivel scăzut de
calificare, lucrători în vârstă şi anumite grupuri aparŃinând minorităŃilor etnice).
Atragerea şi sprijinirea oamenilor cu diferite calificări (incluzând lucrători în domeniul
comerŃului cu amănuntul, în industria hotelieră, menaj şi construcŃii).
Oferirea de programe „bine adaptate” de formare şi integrare, pentru a determina
„reîntoarcerea” în sfera ocupării, precum şi în domeniul antreprenoriatului. Pachete
cuprinzătoare de reangajare, pornind de la experienŃa în muncă, pregătire şi refacerea
încrederii, combinate cu aranjamente flexibile pentru pregătire profesională în cadrul
firmelor locale.
IV.

DisparităŃi existente între zonele din cadrul Municipiului. Paradoxul urban –
disparităŃi între cartiere. Auditele urbane la nivel european au scos în evidenŃă
faptul că în anumite zone dintr-un oras înregistrează rate ale şomajului cel puŃin
duble faŃă de media Municipiului. În cartierele defavorizate, şomajul ridicat este
însoŃit de multe alte lipsuri în ce priveşte: disponibilitatea locuinŃelor, calitatea
mediului, starea sănătăŃii, nivelul de educaŃie şi abandonul şcolar, numărul scăzut
de locuri de muncă şi nivelul ridicat al infracŃionalităŃii.

Promovarea incluziunii sociale şi a egalităŃii de şanse:
 Eliminarea oricărei forme de discriminare, incluzând considerente lingvistice şi legate de
pregătirea generală, implicând comunitatea Ńintă în planificarea şi furnizarea acestui tip
de pregătire.
 Cooperarea între municipalitate, scoli şi comunitatea locală în formarea tinerilor,
implicându-i pe aceştia în conceperea şi realizarea programelor de formare.
 ÎmbunătăŃirea serviciilor sociale în vederea abordării problemei sărăciei în rândul copiilor
şi combaterii fenomenului copiilor străzii.
 Creşterea nivelului de pregătire şi calificare în rândul femeilor, facilitând întoarcerea lor
pe piaŃa muncii după perioade de absenŃă, sprijinirea mamelor singure şi a altor femei
(inclusiv cele provenind din rândul minorităŃilor etnice) care întâmpină dificultăŃi în
accesul pe piaŃa muncii, creându-le oportunitatea de a obŃine cunoştinŃe şi calificări în
domeniul antreprenoriatului şi al lucrului pe cont propriu.
 Oferirea de facilităŃi de îngrijire a copiilor pentru femeile care se întorc pe piaŃa muncii.
Creşterea siguranŃei cetăŃenilor:
 Abordare pro-activă privind politicile locale de combatere a criminalităŃii, prin
îmbunătăŃirea planificării, proiectării şi întreŃinerii spaŃiilor publice, contribuind astfel la
crearea unor străzi, parcuri şi a altor spaŃii publice atractive, care să ofere siguranŃă
(utilizând informaŃii şi date statistice pentru a permite o mai bună orientare a politicilor).
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Concentrarea pe “tineretul cu risc”, pentru a prinde viitorii infractori într-o fază
incipientă a „carierei lor” şi oferirea altor alternative, cum ar fi oportunităŃile de formare
profesională.
Crearea de locuri de muncă în domeniul siguranŃei cetăŃenilor, cooperarea între serviciile
de pază şi protecŃie, implicarea cetăŃenilor într-un mod consistent şi durabil (crearea de
mediatori locali, ofiŃeri şi agenŃi în combaterea criminalităŃii la nivel local, scheme de
supraveghere la nivelul cartierelor şi aducerea poliŃiei mai aproape de comunităŃile
locale).
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M
Meettooddoollooggiiaa îînn uurrm
maa ccăărreeiiaa ss –– aa ccrreeaatt pprreezzeennttuull
ddooccuum
meenntt ccaarree rreepprreezziinnttaa PPllaannuull IInntteeggrraatt ddee D
Deezzvvoollttaarree
U
Urrbbaannaa aa M
Muunniicciippiiuulluuii BBiissttrriiŃŃaa aa ffoosstt uurrm
măăttooaarreeaa::
Pas 1: Realizarea echipei de coordonare (compusă din membri desemnaŃi de Autoritatea
Contractantă şi de membri ai consultantului):
ComponenŃa echipei de coordonare a fost următoarea:
- Ovidiu - Teodor CreŃu - Primarul Municipiului BistriŃa
- Liliana Cocesiu - Director Director DirecŃia Integrare Europeană, Strategii, ProtecŃia
Mediului, Primăria BistriŃa
- Petruta Bria - Director Adjunct DirecŃia Unitate Implementare Proiecte, Primăria
Municipiului BistriŃa
- Ionut Nechita - Senior Consultant, Director General al AVENSA
- Oana Moraru - Senior Consultant, AVENSA
Pas 2: Contactarea instituŃiilor / departamentelor locale cu activitate sectorială pentru
obŃinerea datelor primare şi a obiectivelor (strategiilor) sectoriale de dezvoltare la nivelul
localităŃii
• realizarea bazei de date cu instituŃiile / departamentele locale sectoriale
• scrisori oficiale trimise de Primăria BistriŃa către instituții/ departamente, de
urmatoarele tipuri: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, operatorul
care gestioneaza apa-canal, Agenția pentru Protecția Mediului, Casa de Asigurări de
Sănătate, Camera de Comerț şi Industrie, Casa Județeană de Pensii, Autoritatea de
Sănătate Publică, DSVSA, EON, EON Gaz, operatorul care gestioneaza colectarea
deseurilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, operatorul care gestioneaza
iluminatul, Inspectoratul Şcolar Județean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul
Județean pentru Protecția Consumatorilor, Oficiul Registrului Comerțului, Direcția
Județeană de Statistică, Serviciul Poliției Rutiere, direcții şi servicii din cadrul
Primăriei BistriŃa, operatori privați de telecomunicații;
• contacte telefonice cu reprezentanții instituțiilor/ departamentelor.
A se urmari invitatiile de solicitare de informatii, atasate la prezentul document in
Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru
al PIDU”.
Prezentăm mai jos modelul de scrisoare oficială transmisă instituŃiilor reprezentative/
departamentelor sectoriale:
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Către: .............................
În atenŃia: ....................
Data: .......................
Ref.: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului BistriŃa

SOLICITARE INFORMAłII
Stimată Doamnă / Stimate Domn,
In perioada moderna, pentru unitatile administrativ teritoriale, strategia de dezvoltare
locala este un un pas important spre o planificare comprehensiva a dezvoltarii, care coreleaza
politicile sectoriale – economice, sociale, de mediu, transport etc. – cu politicile teritoriale, si se
implementeaza printr-o succesiune de proiecte, in scopul realizarii unei dezvoltari durabile.
Orice localitate, ca instrument pe drumul spre competitivitate, trebuie să realizeze şi să
promoveze o strategie privind dezvoltarea locala in perspectiva. Lipsa unui asemenea plan
strategic duce la o slaba capacitate administrativa, în cadrul căreia rezulta un raport ineficient
resurse – rezultate si se pot pierde oportunităŃi deosebite cum ar fi absorbŃia fondurilor europene
(prin elaborarea unui asemenea plan strategic se fundamenteaza accesul la fondurile europene,
deoarece proiectele propuse in cadrul diverselor programe trebuie sa se regaseasca printre
priorităŃile identificate in planul strategic).
De asemenea, un plan de dezvoltare urbana trebuie sa cuprinda abordarile sectoriale
si sa se incadreze in documentele programatice de la nivel national, regional si judetean pentru
a se asigura convergenta rezultatelor:
- cu Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013;
- cu Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest 2007-2013;
- cu strategiile de dezvoltare la nivel judetului BistriŃa Năsăud.
In acest sens, Primaria Municipiului BistriŃa are in curs de elaborare Planul Integrat de
Dezvoltare Durabila a municipiului care va avea în vedere obtinerea urmatoarelor rezultate:
o crestere economica si creare de locuri de munca
o coeziune sociala si reducerea saraciei
o dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului
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Precizam faptul ca pentru realizarea planului, Primaria Municipiului BistriŃa a semnat un
contract de consultanta cu firma SC Avensa Consulting SRL, pentru derularea caruia Primaria
va pune la dispoziŃia consultantului urmatoarele:
• Date statistice si documente programatice existente şi va susŃine consultantul în
demersurile acestuia pentru obŃinerea datelor de la instituŃiile implicate;
• Documente aprobate de natura strategiilor de dezvoltare urbană (Agenda Locala 21,
PUG, PAT, RLU şi alte studii relevante);
• Va facilita legătura cu reprezentanŃii instituŃiilor si organizaŃiilor publice locale (actorii
locali) implicaŃi în realizarea planului pe parcursul elaborării acestuia cât şi în procesul
de consultare publică;
• Va asigura spaŃiu pentru realizarea interviurilor si focus grupurilor atunci când este
necesar;
• Va asigura spaŃiu pentru dezbaterea publica.
În acest sens, pentru sprijinirea fundamentării cât mai realiste şi corecte a strategiei de
dezvoltare locală, vă rugăm sa ne transmiteŃi‚ în format electronic şi în format printat,
până pe data de 23 mai 2008, următoarele:
o datele primare (statistice) sectoriale pe ultimii 3 ani, centralizate şi
gestionate de instituŃia dumneavoastră referitoare la municipiul BistriŃa, şi
în principal referitoare la următoarele elemente:
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- ...........................
o obiectivele, strategiile şi/sau proiectele investiŃionale sectoriale propuse /
prognozate de instituŃia dumneavoastră în următorii 7 ani (sau pe perioada
pe care o aveŃi‚ în vedere)
o numele unui expert desemnat (persoana de contact) care va putea fi
abordat pentru consultări de specialitate în diferitele etape pentru
realizarea strategiei
Pentru informatii si detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati:
Liliana Cucesiu, Primaria Municipiului BistriŃa
Sef serviciu Integrare Europeana
Tel./fax: (0263) 22 45 08
E-mail: Cucesiu.liliana@primariabistrita.ro

Petruta Bria, Primaria Municipiului BistriŃa
Serviciu Integrare Europeana
Tel./fax: (0263) 22 47 06
E-mail: petrutabria@yahoo.com
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Cu speranŃa unei colaborări deosebite, vă multumim.
Cu stimă,

PRIMAR,

Ovidiu – Teodor CreŃu
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Pas 3: Primirea datelor primare şi a obiectivelor (strategiilor) sectoriale la nivelul
localităŃii
•
•

primirea în format electronic şi/ sau printat a datelor primare (statistici) sectoriale
de la instituŃiile/ departamentele locale sectoriale;
primirea în format electronic a obiectivelor (strategiilor) sectoriale: strategia de
dezvoltare locala.

Pas 4: Analiza datelor primare şi realizarea chestionarelor pentru culegerea datelor
secundare
analiza datelor primare primite
s-au primit şi s-au analizat şi următoarele documente strategice
analiza obiectivelor (strategiilor) sectoriale primite
conceperea chestionarului de sondare a opiniei cetăŃenilor în ceea ce priveşte
regenerarea urbană
A se urmari Raportul de cercetare al Studiului de fundamentare pentru PIDU, atasate la
prezentul document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului
IV, din continutul cadru al PIDU”.
•
•
•
•

Pas 5: Culegerea datelor secundare
pregătirea echipei de operatori de interviu pentru culegerea datelor din teren
pregătirea administrativă a campaniei de culegere a datelor
realizarea interviurilor cu cetăŃenii pe teren şi completarea chestionarelor
verificarea şi validarea datelor culese, proces în urma căruia au fost validate un
număr de 443 chestionare
• introducerea datelor pentru prelucrare electronică
A se urmari Raportul de cercetare al Studiului de fundamentare pentru PIDU, atasate la
prezentul document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului
IV, din continutul cadru al PIDU”.
•
•
•
•

Pas 6: Realizarea raportului de cercetare
•
•

analiza datelor secundare primite
s-au analizat şi următoarele date secundare: sondaj de opinie regenerare urbană.

Prezentăm mai jos sondajul:
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Stimată doamnă / Stimate domn,
Planul Integrat de Dezvoltare Socio-Economică a BistriŃei – pe următorii 7 ani - reprezintă
o strategie pe care oricare dintre dvs., cetăŃenii oraşului, aveŃi posibilitatea s-o
îmbunătăŃiŃi şi s-o adaptaŃi, în funcŃie de nevoile şi priorităŃile pe care le aveŃi în acest
moment.
Compania AVENSA CONSULTING este angajată în elaborarea acestei strategii şi vă invită
să răspundeŃi la un chestionar care va aborda, în 4 puncte, cele mai importante elemente
care Ńin de activitatea curentă a oraşului.
În răspunsurile pe care le daŃi, cel mai mult contează să fiŃi sincer(ă) şi cât se poate de
atent(ă) şi serios (serioasă). Numele dvs. şi cele câteva date personale sunt necesare
pentru o eventuală verificare a corectitudinii cercetării, asigurându-vă din partea noastră
de faptul că nu vor fi utilizate în niciun alt fel.

Punctul 1 - DEZVOLTARE URBANĂ ŞI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1

Q1. Cât de bună sau rea vi se pare starea transportului public local (în oraş) din
următoarele puncte de vedere:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte Bună
Potrivită
Rea
Foarte
bună
rea
Starea fizică a autobuzelor
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6

2

Starea fizică a vehiculelor din serviciul de maxi-taxi

1

2

3

4

5

6

3
4
5
6
7
8

Confortul călătorului în autobuze
Confortul călătorului în maxi - taxi
FrecvenŃa / densitatea de circulaŃie a autobuzelor
FrecvenŃa / densitatea de circulaŃie a maxi - taxi
Capacitatea de transport faŃă de nevoile oraşului
FacilităŃile oferite persoanelor cu nevoi speciale /
handicap (spaŃii amenajate în mijloacele de
transport, acces, gratuitate transport)
SiguranŃa călătorului în mijloacele de transport (faŃă
de fenomenele de furt sau tâlhărie)

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

1

2

3

4

5

6

9

Q2. Cât de des folosiŃi următoarele mijloace de transport în comun?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte Des
Potrivit
Rar
Foarte Deloc
Nu pot
des
rar
aprecia
1
Autobuze
1
2
3
4
5
6
7
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2

Maxi - taxi

1

2

3

4

5

6

7

3

Taximetre

1

2

3

4

5

6

7

1

Q3. FuncŃionarea oraşului este legată, printre altele, şi de reŃeaua stradală (străzi,
trotuare, parcări). Cât de bună sau rea credeŃi că este în acest moment starea
următoarelor elemente:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foart
Bună
Potrivit Rea
Foart
e
e rea
bună
Străzile principale ale oraşului
1
2
3
4
5

6

2

Străzile secundare ale oraşului

1

2

3

4

5

6

3
4
5
6
7

Trotuarele din centrul oraşului
Trotuarele din zonele periferice ale oraşului
Marcajele şi semnalizarea rutieră
Numărul şi calitatea parcărilor din centrul oraşului
Numărul şi calitatea parcărilor din zonele periferice

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

Nu pot
aprecia

Q4. Cât de importante apreciaŃi că sunt pentru fluidizarea traficului rutier şi pentru
confortul pietonilor următoarele aspecte:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !

1

Modernizarea şoselei de centură

2

Creşterea gradului de
semaforizare a trecerilor de
pietoni şi a intersecŃiilor
Creşterea numărului de treceri
pietonale
Construirea de piste speciale
pentru biciclişti
Limitarea accesului auto în zona
centrală
Limitarea accesului vehiculelor
cu tracŃiune animală (căruŃe) în
oraş
Adaptarea trecerilor de pietoni
pentru persoanele cu handicap

3
4
5
6

7

Foarte
important
1

Important

Potrivit
3

PuŃin
important
4

Deloc
important
5

Nu pot
aprecia
6

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Q5. Vă rog să apreciaŃi cât de sigur credeŃi că este oraşul BistriŃa din punctul de vedere
al:
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OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
Sigur
Potrivit
PuŃin
Deloc
sigur
sigur
sigur
CirculaŃiei cetăŃenilor pe străzi
1
2
3
4
5
PrezenŃei şi activităŃii organelor de ordine publică
1
2
3
4
5
SiguranŃei locuinŃelor şi bunurilor din locuinŃe
1
2
3
4
5
SiguranŃei copiilor în şcoli şi licee
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6
6
6
6

Q6. EnumeraŃi principalele 3 zone care prezintă risc maxim din punctul de vedere al
infracŃionalităŃii în BistriŃa.
1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. Nu pot aprecia
5. NR

1
2
3
4

Q7. Care dintre următoarele măsuri credeŃi că ar duce la creşterea siguranŃei cetăŃeanului
în oraşul BistriŃa?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Ar creşte Nu ar creşte
Nu pot
siguranŃa siguranŃa
aprecia
Creşterea efectivelor de ordine publică
1
2
3
Dotarea superioară cu mijloace de intervenŃie a forŃelor de
1
2
3
ordine
Instalarea de camere video de supraveghere în zonele cu risc
1
2
3
mare
Implicarea cetăŃenilor în prevenirea şi combaterea infracŃiunilor 1
2
3

NR
4
4
4
4

1

Q8. Legat de starea fizică generală a clădirilor din BistriŃa, dar şi de capacitatea de
acoperire a necesarului de locuinŃe, vă rog să apreciaŃi cât de bună sau rea este situaŃia
în următoarele cazuri:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte Bună
Potrivit
Re
Foarte
bună
a
rea
Structura caselor şi blocurilor de locuinŃe
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6

2

FaŃadele caselor şi blocurilor de locuinŃe

1

2

3

4

5

6

3
4

Starea sediilor instituŃiilor statului sau administrative
Starea clădirilor de patrimoniu – muzee, case
memoriale, biserici etc.
Numărul clădirilor cu risc mare în situaŃie de cutremur şi
marcarea corespunzătoare a acestora
Numărul existent de locuinŃe faŃă de cererea populaŃiei
Gradul de uzură a instalaŃiilor din locuinŃe

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

5
6
7
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Q9. Serviciile din domeniul utilităŃilor publice reprezintă un subiect foarte important
pentru dezvoltarea oraşului. ApreciaŃi cât de mulŃumit sau nemulŃumit sunteŃi, în prezent,
de:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit
Potrivit
PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
APĂ POTABILĂ
1
Calitate şi tratare
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6

2

Plata consumului bazat pe citirea
apometrelor
3
Plata consumului bazat pe sistemul
Pauşal (în comun)
4
Programul de furnizare
5
Starea fizică a reŃelei de alimentare
CANALIZARE
6
FuncŃionarea reŃelei
7
Starea fizică a reŃelei
8
Gradul de acoperire la nivelul oraşului
GAZ METAN
9
Presiunea în reŃea
10
Continuitatea alimentării (se referă la
întreruperi)
ENERGIE ELECTRICĂ
11
Nivelul tensiunii pentru consumul
casnic (scăderi şi creşteri)
12
Iluminatul public din zona centrală
13
Iluminatul public din celelalte zone
COMUNICAłII ŞI INTERNET
14
Serviciile de telefonie fixă
15
Serviciile de furnizare a Internetului

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Punctul 2 - MEDIU ÎNCONJURĂTOR
Q10. Dacă vă gândiŃi la zona / cartierul în care locuiŃi, vă rog să-mi spuneŃi cât de
mulŃumit sunteŃi de următoarele aspecte legate de problema salubrităŃii:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit Potrivit
PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
FrecvenŃa (cât de des ) cu care se
1
2
3
4
5
colectează şi se ridică gunoiul
menajer
Colectarea selectivă (pe tipuri de
1
2
3
4
5
deşeuri) a gunoiului

Nu pot
aprecia
6

6
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Dotarea cu echipamente (vehicule,
pubele etc.) a firmei de salubrizare

1

2

3

Ω
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4

5

6

Q11. În ceea ce priveşte întreŃinerea curăŃeniei oraşului, cât de mulŃumit sunteŃi de:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit Potrivit
PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
Cât de curat este în acest moment
1
2
3
4
5
centrul oraşului
Cât de curate sunt în acest moment
1
2
3
4
5
cartierele mărginaşe ale oraşului
CurăŃenia şi întreŃinerea parcurilor şi
1
2
3
4
5
a locurilor de petrecere a timpului
liber (agrement)
CurăŃenia şi întreŃinerea pieŃelor
1
2
3
4
5
agroalimentare
Cît de dese sunt amplasate pubelele 1
2
3
4
5
şi coşurile de gunoi pe străzi şi
trotuare
Cum se comportă cetăŃenii / modul în 1
2
3
4
5
care menŃin curăŃenia stradală

1
2
3

4
5

6

Nu pot
aprecia
6
6
6

6
6

6

1

Q12. Vorbind despre groapa de gunoi a oraşului, apreciaŃi cât de mulŃumit sunteŃi de:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit Potrivit
PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
Locul în care aceasta este amplasată 1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6

2

Poluarea asupra oraşului

6

1

2

3

4

5

1

Q13. Al doilea punct din discuŃia noastră are în vedere starea şi condiŃiile mediului
înconjurător din oraşul BistriŃa. În zona / cartierul în care locuiŃi, aşa cum resimŃiŃi dvs.,
cât de ridicat sau scăzut consideraŃi că este:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
Ridicat
Potrivit
Scăzu Foarte scăzut
ridicat
t
/ Nu există
Nivelul de poluare a aerului (noxe)
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6

2

Nivelul de poluare sonoră (fonică)

6

1

2

3

4

5

Q14. Care credeŃi că sunt cele mai mari 3 probleme pe care le are BistriŃa din punctul de
vedere al sănătăŃii mediului înconjurător?
OPERATOR: NU se citesc variantele din tabel. Aproximează răspunsurile şi respectă
ordinea în care sunt date !
Prima
A doua
A treia
alegere
alegere
alegere
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3
4
5

Calitatea apelor din oraş sau împrejurimi (lacuri, bazine etc.)
PrezenŃa poluanŃilor industriali
Numărul mare de autovehicule în zonele intens circulate
Degradarea sau insuficienŃa spaŃiilor verzi
Alta. Care? _________________________________________

1
1
1
1
1

Ω
BISTRIłA

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Q15. După propria dvs. apreciere, acordaŃi o notă de la 0 la 10 (0 = deloc, 10 = maxim)
gradului în care, în BistriŃa, există preocupare pentru următoarele elemente:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se înregistrează nota acordată în coloana
din dreapta tabelului !
Nota
1
CurăŃenia străzilor şi trotuarelor (măturarea, spălarea lor) în zona centrală
2
CurăŃenia străzilor şi trotuarelor în celelalte zone (altele decât cea centrală)
3
CurăŃenia şi igiena pieŃelor alimentare
4
Deszăpezirea oraşului în zona centrală
5
Deszăpezirea oraşului în celelalte zone (altele decât cea centrală)
6
Iluminatul public
7
Colectarea gunoiului (deşeurilor)
8
Depozitarea corectă a deşeurilor casnice şi industriale
9
DezinfecŃia şi deratizarea spaŃiilor
10
FuncŃionarea bună a sistemului de canalizare
11
Colectarea eficientă a apei meteorice (de ploaie)

1
2
3

1
2

Q16. La nivel de oraş, cât de importante credeŃi că ar fi instalarea şi funcŃionarea unor
sisteme din următoarele categorii:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
Important
Potrivit
PuŃin
Deloc
important
important
important
Înregistrarea / monitorizarea
1
2
3
4
5
nivelului de noxe atmosferice
Înregistrarea / monitorizarea
1
2
3
4
5
nivelului de poluare sonoră
Tehnologii nepoluante impuse
1
2
3
4
5
unităŃilor cu grad ridicat de
poluare
Q17. Cât de mulŃumit sunteŃi de dotările pe care le are în acest moment oraşul, pe
următoarele categorii:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit
Potrivit
PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
Parcuri, grădini publice
1
2
3
4
5
SpaŃii verzi în jurul blocurilor de
locuinŃe

1

2

3

4

5

Nu pot
aprecia
6
6
6

Nu pot
aprecia
6
6
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Cinematografe
Ştranduri municipale, piscine,
patinoare
Terenuri şi săli de sport (fotbal, tenis
de câmp, handbal, volei, baschet etc.)
Locuri de agrement în jurul oraşului
Restaurante, terase, cluburi

Ω
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Q18. EnumeraŃi principalele 3 elemente pe care credeŃi că ar trebui să le aibă în vedere
Planul de Dezvoltare Locală a Oraşului pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de petrecere a
timpului liber.
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. Nu pot aprecia
5. NR

Cod 1

Punctul 3 – DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Q19. Ca orice alt oraş, BistriŃa este mai mult sau mai puŃin dezvoltat pe anumite sectoare
economice. Vă voi citi câteva domenii de activitate economică. ApreciaŃi cât de dezvoltat
consideraŃi că este în acest moment, în BistriŃa, fiecare în parte.
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte Dezvo Potrivi PuŃin
Deloc
dezvol ltat
t
dezvolt
dezvolt
tat
at
at
Industria alimentară
1
2
3
4
5

Nu pot
apreci
a
6

Cod 2

Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice

1

2

3

4

5

6

Cod 3
Cod 4
Cod 5

Industria de confecŃii textile şi de pielărie
Industria lemnului / mobilier
Industria chimică (mase plastice, vopsele,
îngrăşăminte, fire şi fibre sintetice etc.)
Industria materialelor de construcŃie şi a
sticlei
Industria metalurgică
Industria de maşini şi echipamente
Industria electrotehnică
Reciclarea deşeurilor

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

ComerŃul interior şi exterior

1

2

3

4

5

6

Turismul – cazare, alimentaŃie, obiective,
agenŃii
Serviciile financiar - bancare

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii
de calcul

1

2

3

4

5

6

COD

Cod 6
Cod 7
Cod 8
Cod 9
Cod
10
Cod
11
Cod
12
Cod
13
Cod
14
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Cod
16
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Serviciile de cercetare – dezvoltare

1

2

3

4

5

6

Serviciile imobiliare şi construcŃiile de
locuinŃe

1

2

3

4

5

6

Q20. Dacă ar fi să alegeŃi 3 domenii de activitate din cele amintite mai sus, pe care le
consideraŃi cele mai potrivite pentru dezvoltarea oraşului BistriŃa?
OPERATOR: se înregistrează codul din coloana din stânga tabelului de la Q18 !
1. Prima alegere. Cod ___
2. A doua alegere. Cod ___
3. A treia alegere. Cod ___
4. Nu pot aprecia
5.NR

1
2
3
4
5

Q21. Cât de importante credeŃi că sunt pentru oraşul BistriŃa următoarele aspecte:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
Importan Potrivit
PuŃin
Deloc
importan t
importan importan
t
t
t
Sprijinirea investitorilor de către stat
1
2
3
4
5
şi prin atragerea de fonduri europene
Creşterea competitivităŃii între firme
1
2
3
4
5
Creşterea calităŃii produselor şi
1
2
3
4
5
serviciilor locale
Crearea de centre de consultanŃă şi
1
2
3
4
5
infrastructură pentru afaceri
Sprijinirea ocupaŃiilor tradiŃionale
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Nu pot
apreci
a
6
6
6
6
6

Q22. Spre ce anume credeŃi că este bine să se îndrepte oraşul BistriŃa în următorii 10 ani,
ca direcŃii principale de dezvoltare?
Se citeşte fiecare rând în parte şi se consemnează răspunsurile cu X conform opŃiunii, în
coloanele din dreapta variantelor de răspuns!
DA
NU Nu pot
NR
aprecia
Reducerea diferenŃelor de dezvoltare faŃă de celelalte oraşe
din regiune
Industrie grea
Industrie uşoară
Industrie electrică şi electrotehnică (baterii auto şi alte
accesorii)
Servicii de cercetare şi dezvoltare
Servicii de tehnologie informaŃională
Calificarea resurselor umane
ActivităŃi de turism
ActivităŃi culturale
ALTCEVA. CE?____________________________
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0

1
2
3
4
5

Q23. Există unele activităŃile specifice mediului rural care se pot derula şi în oraşe. Dintre
următoarele activităŃi, care credeŃi că sunt potrivite pentru a fi practicate în BistriŃa?
DA
NU Nu pot
NR
aprecia
Creşterea animalelor
Creşterea păsărilor
Cultivarea cerealelor
Exploatarea primară a lemnului
Altceva
Q24. Din punct de vedere al vieŃii culturale bistriŃene, care dintre următoarele aspecte
credeŃi că reprezintă puncte tari sau puncte slabe?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Punct tare Punct slab
1
Monumentele istorice
2
Muzeele
3
Casele memoriale
4
Casele de Cultură
5
Teatrele
6
Bibliotecile
7
Bisericile şi mănăstirile
8
ALTCEVA. Ce? _________________

Q25. ApreciaŃi măsura în care, dvs. personal, vă sunt cunoscute informaŃiile cu privire la
potenŃialul turistic al oraşului BistriŃa (atracŃii, monumente culturale şi istorice etc) :
Foarte mare măsură
Mare
Potrivit
Mică măsură Deloc
măsură
1
2
3
4
5
Q26. Care credeŃi că sunt principalele puncte tari pe care le prezintă oraşul BistriŃa în
ceea ce priveşte activităŃile turistice?
1. Resursele / obiectivele turistice naturale
2. Edificiile / obiectivele culturale, religioase şi istorice
3. UnităŃile înscrise în circuitul turistic
4. Calitatea şi pregătirea Resurselor Umane din serviciile turistice
5. Altceva. Ce anume? _____________________
Q27. Care credeŃi că sunt principalele puncte slabe pe care le prezintă oraşul BistriŃa în
ceea ce priveşte activităŃile turistice?
1. Resursele / obiectivele turistice naturale
2. Edificiile / obiectivele culturale, religioase şi istorice
3. UnităŃile înscrise în circuitul turistic
4. Calitatea şi pregătirea Resurselor Umane din serviciile turistice
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5. Altceva. Ce anume? _____________________

1
2
3
4
5

Q28. În opinia dvs., care sunt principalele 3 avantaje ale ofertelor turistice din exterior,
comparativ cu cele autohtone? (Se pot alege MAXIM 3 variante de răspuns!)
Diversitatea serviilor
Nivelul preŃurilor
6
Calitatea serviciilor de cazare şi masă
SiguranŃa turistică
7
Calitatea şi pregătirea personalului
8
Altceva. Ce anume? ______________________
Dotările şi condiŃiile ambientale şi de agrement
9
Nu ştiu / Nu pot aprecia
Ofertele la pachet
1
NR
0
Q29. În opinia dvs., care sunt principalele 3 dezavantaje ale ofertelor turistice din exterior,
comparativ cu cel autohtone? (Se pot alege MAXIM 3 variante de răspuns!)
Nivelul preŃurilor
1
Costurile de transport al turiştilor
2
Lipsa
mijloacelor de transport rapid
3
SiguranŃa
turistică
4
Pregătirea
ghizilor
5
6
Altceva. Ce anume? ______________________
7
Nu ştiu / Nu pot aprecia
8
NR
Q30. Care credeŃi că sunt cele mai eficiente 3 căi de creştere a calităŃii serviciilor din
turismul autohton?
(Se pot alege MAXIM 3 variante de răspuns!)
1. Instruirea personalului administrativ, managerial
2. Instruirea personalului auxiliar
3. Diversificarea serviciilor
4. Reducerea tarifelor la servicii
5. Optimizarea căilor / mijloacelor de transport
6. Altceva. Ce anume? __________________________________
7. Nu ştiu
8. NR
Q31. La modul general, cum apreciaŃi situaŃia oraşului BistriŃa prin comparaŃie cu a
următoarelor oraşe, capitale de judeŃ?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Mai bună
1
2
3
4
5

La fel

Mai
rea

Nu pot aprecia

NR

FaŃă de CLUJ NAPOCA
FaŃă de BAIA MARE
FaŃă de ORADEA
FaŃă de ZALĂU
FaŃă de SATU MARE

Punctul 4 – RESURSE UMANE, SĂNĂTATE, EDUCAłIE
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Q32. Dacă vă gândiŃi la oraşul BistriŃa, cu care dintre următoarele afirmaŃii sunteŃi de
acord şi cu care nu sunteŃi de acord (credeŃi că sunt adevărate sau nu)?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Sunt de Nu sunt Nu pot
acord
de
apreci
acord
a
Nivelul şomajului este ridicat
1
2
3

2

Este nevoie de forŃă calificată de muncă

1

2

3

4

3
4
5
6

Cei mai mulŃi şomeri muncesc la negru (fără acte)
Şomerii au şanse mari de a se reangaja în viitorul apropiat
Marea majoritate a forŃei de muncă a emigrat peste hotare
Există sectoare din economia locală care suferă de lipsa forŃei de
muncă
BistriŃa are nevoie de forŃă de muncă din alte părŃi ale Ńării
BistriŃa are nevoie de forŃă de muncă din străinătate

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

7
8

NR
4

Q33. Care credeŃi că sunt principalele 3 domenii de activitate economică în care există un
surplus de forŃă de muncă la dvs. în oraş (şomeri calificaŃi)?
OPERATOR: se înregistrează codul din coloana din stânga tabelului de la Q !
1. Prima alegere. Cod ___
2. A doua alegere. Cod ___
3. A treia alegere. Cod ___
4. Nu pot aprecia
5.NR
Q34. Care credeŃi că sunt principalele 3 domenii de activitate economică în care există un
deficit de forŃă de muncă la dvs. în oraş (lipsă de personal calificat)?
OPERATOR: se înregistrează codul din coloana din stânga tabelului de la Q !
1. Prima alegere. Cod ___
2. A doua alegere. Cod ___
3. A treia alegere. Cod ___
4. Nu pot aprecia
5.NR
Q35. Cât de grave consideraŃi că sunt în BistriŃa următoarele aspecte?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
Grav
Potrivit PuŃin
Deloc
grav
grav
grav
1

PrezenŃa copiilor străzii

1

2

3

4

5

Nu
pot
apreci
a
6

2
3
4
5

PrezenŃa cerşetorilor
Problema rromilor
ViolenŃa domestică
Problema persoanelor cu handicap

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6
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Problema copiilor cu părinŃi
emigraŃi
Q36. Cât de mulŃumit sunteŃi de următoarele aspecte ale funcŃionării Sistemului de
Sănătate Publică în oraşul BistriŃa?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte
MulŃumit Potrivit PuŃin
Deloc
mulŃumit
mulŃumit mulŃumit
Starea fizică şi igienică a clădirilor din 1
2
3
4
5
serviciile publice de sănătate (de
stat) – spitale, clinici, sanatorii etc.
Dotarea cu mijloace de intervenŃie în
1
2
3
4
5
caz de urgenŃă – ambulanŃe,
personal calificat, instrumentar
medical adecvat
Profesionalismul / pregătirea
1
2
3
4
5
personalului medical din spitale şi
clinici
Capacitatea de lucru a unităŃilor
1
2
3
4
5
sanitare (număr de paturi, nr. de
personal angajat, dotarea cu
echipamente şi medicamente)
Programele de prevenire şi
1
2
3
4
5
combatere a bolilor epidemice (gripe,
meningite s.a.)

Nu pot
aprecia
6

6

6

6

6

Q37. În ce măsură consideraŃi că vă este respectat dreptul la servicii medicale gratuite,
asigurate de către Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate?
Mare
Potrivit
Mică
Foarte mică
Deloc
Nu pot
Foarte mare
măsură
măsură
măsură
măsură
aprecia
1
2
3
4
5
6
7
Q38. La modul general, dacă ar fi să alegeŃi între serviciile medicale de stat şi cele
particulare (private), pe care le-aŃi pune pe primul loc?
1. Serviciile de stat
2. Serviciile private
3. Nu pot aprecia
4. NR
Q39. ApreciaŃi cu note de la 0 la 10 {(0 = deloc (minim), 10 = maxim (foarte ridicat)} nivelul
de calitate şi gradul de dezvoltare în care se află momentan următoarele componente ale
sistemului educaŃional în oraşul dvs.
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se înregistrează nota acordată în coloana
din dreapta tabelului !
Nota
1
EducaŃia preşcolară – grădiniŃe
2
EducaŃia primară (clasele I – IV)
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EducaŃia gimnazială (clasele V – VIII)
EducaŃia liceală (clasele IX – XII)
EducaŃia universitară

Q40. Tot cu note de la 0 la 10, evaluaŃi nivelul de pregătire al personalului didactic din
următoarele cicluri de pregătire:
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se înregistrează nota acordată în coloana
din dreapta tabelului !
Nota
1
Preşcolar - grădiniŃe
2
Primar (clasele I – IV)
3
Gimnazial (clasele V - VIII)
4
Liceal (clasele IX – XII)
Q41. Care credeŃi că sunt cele mai mari 3 carenŃe (lipsuri) pe care le are oraşul BistriŃa cu
privire la Sistemul de EducaŃie?
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. Nu pot aprecia
5. NR
Q42. Cât de necesară credeŃi că este pentru mediul de muncă de stat şi privat din oraşul
dvs. organizarea cursurilor de formare profesională continuă?
Foarte utile
Utile
Potrivit de utile
PuŃin utile
Deloc utile Nu pot aprecia
NR
1
2
3
4
5
6
7
Q43. Cine credeŃi că ar trebui să organizeze aceste cursuri?
1
AgenŃia JudeŃeană de Ocupare a ForŃei de Muncă AJOFM
2
OrganizaŃiile Non Guvernamentale - ONG
3
UniversităŃile
4
Alte instituŃii. Care ______________________?
5
Nu ştiu / Nu pot aprecia
6
NR
Q44. Dacă ne gândim la faptul că România este integrată în Uniunea Europeană, în viitor,
cum credeŃi că se va schimba viaŃa dvs., în calitate de cetăŃean al oraşului BistriŃa?
1
În bine
2
În rău
3
Va fi la fel
4
Nu pot aprecia
5
NR
Q45. În care dintre următoarele situaŃii apreciaŃi că veŃi fi (sau nu veŃi) în următorii 7 ani?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
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Nu voi
fi

Om de afaceri (patron)
Angajat într-o firmă mică în BistriŃa
Angajat într-o firmă mare în BistriŃa
Angajat în administraŃie sau servicii
publice
Emigrat în altă parte a Ńării
Emigrat în străinătate
Şomer
ALTA. CARE?
________________________

Q46. În ceea ce priveşte nevoile actuale, aşa cum le apreciaŃi dvs., cât de utile vi se par
următoarele categorii de proiecte pentru dezvoltarea BistriŃei?
OPERATOR: se citeşte fiecare rând în parte şi se încercuieşte cifra din dreptul opŃiunii
făcute !
Foarte Util
Potrivit
PuŃi
Delo
util
n util c util
ImbunătăŃirea condiŃiilor de mediu înconjurător
1
2
3
4
5
Infiintarea unui sistem de colectare selectiva a
1
2
3
4
5
deseurilor
Consolidarea clădirilor de patrimoniu
1
2
3
4
5
Refacerea faŃadelor blocurilor de locuinŃe
1
2
3
4
5
Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor
1
2
3
4
5
Creşterea nivelului serviciilor de sănătate publică
1
2
3
4
5
InvestiŃii economice mari
1
2
3
4
5
Servicii mai bune în domeniul educaŃiei / crearea
1
2
3
4
5
de centre de excelenŃă
Servicii mai bune în domeniul turismului
1
2
3
4
5
Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă,
1
2
3
4
5
canalizare, gaz metan, electricitate
Reabilitarea/ modernizarea strazilor
1
2
3
4
5
Profesionalizarea funcŃionarilor publici din
1
2
3
4
5
administraŃia locală
Construirea de locuinŃe
1
2
3
4
5
Realizarea unui sistem de supraveghere pentru
1
2
3
4
5
prevenirea criminalităŃii
Dezvoltarea infrstructurii pentru turism
1
2
3
4
5
Reabilitarea centrului istoric
1
2
3
4
5
Reabilitarea parcului municipal
1
2
3
4
5
Reabilitarea Casei de Cultura
1
2
3
4
5
Reabilitarea Bisericii Evanghelice
Construirea de locuinŃe sociale
1
2
3
4
5

Nu pot
aprecia
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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21
22
23
24
25
26
27

Transformarea cinematografului în Centru Cultural
Multietnic
Realizarea a două centre de Afaceri: unul modern
şi unul tradiŃional
Reabilitarea monumentului istoric „Turnul
Dogarilor”
Amenajarea râului BistriŃa
Realizarea unui spaŃiu de recreare amenajat în
Pădurea Codrisor
Reabilitarea siturilor industriale
Construirea / reabilitarea Căminului de bătrâni
Construirea / reabilitarea Centrului de cazare a
persoanelor fără adăpost

Ω
BISTRIłA

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

Q47. Sex:
1
M
Q48. Vârsta pe intervale
1
2
18- 24 ani
25-34 ani

2
F

3
35-44 ani

Q49. LocuinŃa dvs. are:
Apă potabilă curentă de la
reŃeaua ORAŞULUI

4
45-54 ani

1

3

În sistem PAUŞAL (consum distribuit pe
scară )
În sistem INDIVIDUAL (contorizare în
apartament)

4

1
2
3
4
5

6
65 ani şi
peste

În sistem PAUŞAL (consum distribuit pe
scară )
În sistem INDIVIDUAL (contorizare în
apartament )

2

Apă menajeră CALDĂ curentă
de la reŃeaua ORAŞULUI

5
55-64 ani

Canalizare

5
6

Racordată la REłEAUA ORAŞULUI
PROPRIE, cu bazin de deversare

Gaz

7
8

Alimentare la REłEAUA ORAŞULUI
Alimentare la BUTELIE

Centrală termică proprie
Q50. OcupaŃie:
Om de afaceri (patron)
Muncitor
Servicii comerŃ sau conexe
Cadru învăŃămînt, sănătate, armată
(bugetari)
Student

9
7
8
9
1
0
1

Agricultor
Pensionar de stat
Pensionar agricol
Alt cadru cu pregătire superioară (ingineri,
manageri etc)
Altă ocupaŃie (casnice, funcŃionari)
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Şomer

1
1
2
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NR

Q51. Şcolaritate:

1
< 100
lei

1
Cel mult 4 clase primare
2
4 – 8 clase (şcoală gimnazială)
3
8-10 clase, Şcoală profesională
4
Liceul
5
Şcoală postliceală
6
Studii universitare şi postuniversitare
7
NR
Q52. ObişnuiŃi să vă economisiŃi sau investiŃi banii:
1
La bancă
5
Sub altă formă __________________
2
La CEC
6
Nu reuşesc să economisesc bani
3
La fonduri de investiŃii
7
NR
4
În bonuri de valoare
Q53. Care este, cu aproximaŃie, venitul dvs. personal într-o lună de zile, indiferent de
sursele din care se realizează acesta?
2
3
4
5
6
7
8
101 – 300 301- 500
501- 700
701-1000 1001-1500
1501-2000
Peste 2000
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
Q54. Cartier / Zonă rezidenŃială. Nume cartier: __________________________
1
2
3
4
5
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

9
NR
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Pas 7: Realizarea analizei SWOT a cadrului pentru planul local de dezvoltare şi
identificarea de proiecte prioritare
realizarea unei sinteze a datelor primare
realizarea unui draft al raportului de cercetare
realizarea unei matrice (ghid) de analiza SWOT

•
•
•

Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport

Puncte
tari

Puncte
slabe

OportunităŃi

AmeninŃări

Puncte
tari

Puncte
slabe

OportunităŃi

AmeninŃări

Puncte
tari

Puncte
slabe

OportunităŃi

AmeninŃări

Teritoriul municipiului
ConstrucŃii civile şi industriale
Infrastructură de transport: străzi, poduri/pasaje,
parcări, trotuare, zone pietonale
PieŃe
Transport public, intern şi extern
Iluminatul public
SiguranŃa cetăŃeanului şi siguranța în trafic

Mediu şi energie
Reteaua de alimentare cu apă şi canalizare
Gestionarea deşeurilor
Calitatea aerului şi apei
Riscurile naturale
Poluarea fonică
Parcuri şi spaŃii verzi
Energia electrică şi alimentare cu gaz metan
Energia termică
Energia regenerabilă

Dezvoltare economică
Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor şi a investiŃiilor
Turismul
Cercetare – dezvoltare, inovare, tehnologia
informaŃiei şi comunicaŃiei, transfer tehnologic
ActivităŃi economice specifice mediului rural

34

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
– ORASUL PASAJELOR –

Resurse umane

Puncte
tari

Puncte
slabe

Ω
BISTRIłA

OportunităŃi

AmeninŃări

Elemente demografice
Infrastructură şi servicii de educaŃie iniŃială
Formare profesională continuă
Şomajul şi promovarea ocupării
Infrastructură şi servicii sociale, inclusiv minorităti,
femei,
persoane
cu
dizabilităti,
categorii
defavorizate
Infrastructură şi servicii pentru sănătate
Serviciile publice
Cultură, sport, tineret
•
•
•

realizarea unui scenariu pentru coordonarea discuŃiilor
realizarea de prezentări Power Point
realizarea a 4 grupe de lucru cu specialişti pe domenii sectoriale: Infrastructură de
transport, Mediu şi energie, Dezvoltare economică, Resurse umane

Grupele de lucru s-au desfasurat în zilele de 04.11.2008 – 06.11.2008, astfel: 04.11.2008:
ora 10.00: Dezvoltare urbană; 04.11.2008: Mediu şi energie; 05.11.2008: Dezvoltare economică;
05.11.2008: Resurse umane.
A se urmari invitatiile de participare, alaturi de listele de prezenta, atasate la prezentul
document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din
continutul cadru al PIDU”.
Prezentăm mai jos, lista invitaŃiilor transmise experŃilor invitaŃi să participe la grupele de
lucru:
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Către: ...............................
În atenŃia: ....................
Data: .......................

INVITAłIE EXPERłI LA GRUPA DE LUCRU
Stimată Doamnă / Stimate Domn,

În perioada modernă, pentru unitaŃile administrativ teritoriale, strategia de dezvoltare
locală este un un pas important spre o planificare comprehensivă a dezvoltării, care coreleaza
politicile sectoriale – economice, sociale, de mediu, transport etc. – cu politicile teritoriale, şi se
implementează printr-o succesiune de proiecte, în scopul realizării unei dezvoltări durabile.
Orice localitate, ca instrument pe drumul spre competitivitate, trebuie să realizeze şi să
promoveze o strategie privind dezvoltarea locală în perspectivă. Lipsa unui asemenea plan
strategic duce la o slabă capacitate administrativă, în cadrul căreia rezulta un raport ineficient
resurse – rezultate şi se pot pierde oportunităŃi deosebite cum ar fi absorbŃia fondurilor europene
(prin elaborarea unui asemenea plan strategic se fundamentează accesul la fondurile europene,
deoarece proiectele propuse in cadrul diverselor programe trebuie sa se regasească printre
priorităŃile identificate în planul strategic).
De asemenea, un plan de dezvoltare urbană trebuie sa cuprinda abordarile sectoriale
şi sa se incadreze în documentele programatice de la nivel naŃional, regional şi judeŃean pentru
a se asigura convergenŃa rezultatelor:
- cu Planul NaŃional de Dezvoltare 2007 – 2013;
- cu Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest 2007-2013;
- cu strategiile de dezvoltare la nivel judeŃului BistriŃa Năsăud.
În acest sens, Primăria Municipiului BistriŃa are în curs de elaborare Planul Integrat de
Dezvoltare Durabilă a municipiului care va avea în vedere obŃinerea urmatoarelor rezultate:
o creştere economică si creare de locuri de muncă
o coeziune socială şi reducerea sărăciei
o dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului
Precizăm faptul că pentru realizarea planului, Primăria Municipiului BistriŃa a semnat
un contract de consultanŃă cu firma SC AVENSA CONSULTING SRL, pentru derularea căruia
Primăria va pune la dispoziŃia consultantului urmatoarele:
• Date statistice şi documente programatice existente şi va susŃine consultantul în
demersurile acestuia pentru obŃinerea datelor de la instituŃiile implicate;
• Documente aprobate de natura strategiilor de dezvoltare urbană (Agenda Locală 21,
PUG, PAT, RLU şi alte studii relevante);
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Va facilita legătura cu reprezentanŃii instituŃiilor şi organizaŃiilor publice locale (actorii
locali) implicaŃi în realizarea planului pe parcursul elaborării acestuia cât şi în procesul
de consultare publică;
Va asigura spaŃiu pentru realizarea interviurilor si focus group-urilor atunci când este
necesar;
Va asigura spaŃiu pentru dezbaterea publică.

Astfel, pentru sprijinirea fundamentării cât mai realiste şi corecte a planului integrat de
dezvoltare durabilă, în cadrul metodologiei de elaborare a acesteia, trebuie organizată o sesiune
de focus group-uri la care sunt invitaŃi să participe experŃi pentru analiza aspectelor pozitive şi
negative, identificarea viziunii, obiectivelor şi proiectelor prioritare de dezvoltare pentru
municipiul BistriŃa în perioada 2008 - 2015 în domeniile sectoriale de competenŃă care sunt
concentrate în patru priorităŃi de analiză:
•
•
•
•

Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport
Mediu şi energie
Dezvoltare economică
Resurse umane, inclusiv sănătate, sport, cultură

Vă invităm prin prezenta să participaŃi la sesiunea de focus group-uri pe domeniul
sectorial „Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport” care va avea loc în data de
04.11.2008, ora 10.00, în Sala de consiliu, şi în care se vor analiza urmatoarele aspecte:
1. Dezvoltare urbană şi infrastructură de
transport
Terenuri, ConstrucŃii civile şi industriale,
Infrastructura de transport,
SpaŃii verzi, mobilier urban, pieŃe
Iluminat public, UtilităŃi, etc., Transport public
SiguranŃa cetăŃeanului
SiguranŃa în trafic

3. Dezvoltare economica (fără energie)
Servicii pentru afaceri; infrastructură pentru afaceri
Cercetare&Dezvoltare, Inovare, Transfer tehnologic
Tehnologia informaŃiei
ActivităŃi economice specifice mediului rural

2. Mediu şi energie
Alimentare cu apă şi canalizare
Gestionarea deşeurilor
Calitatea aerului şi apei, Poluarea fonică
Parcuri şi spaŃii verzi
Energia: energia electrică, energia termică, gaze
naturale, energie regenerabilă, etc.
1. Resurse umane
Servicii de educaŃie initială
Formare profesională continuă
Şomajul şi promovarea ocupării
Servicii publice
Infrastructură şi servicii pentru Sănătate
Infrastructură pentru EducaŃie
Infrastructură şi servicii sociale, sport, cultură, etc.
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Întâlnirea va fi prezidată de domnul Ovidiu – Teodor CreŃu – primar al Municipiului
BistriŃa şi va fi moderată de un reprezentant al firmei de consultanŃă AVENSA.
Vă rugăam să ne confirmaŃi participarea până cel tarziu vineri, 31.10.2008, ora 14.00.
Pentru informaŃii şi detalii suplimentare, nu ezitaŃi să ne contactaŃi:
Liliana Coceşiu
Director DirecŃia Integrare Europeană,
Strategii, ProtecŃia Mediului,
Primăria Municipiului BistriŃa
Tel./fax: (0263) 22 47 06
E-mail: primaria@primariabistrita.ro
Cu speranŃa unei colaborări deosebite, vă mulŃumim.

Cu stimă,
PRIMAR,
Ovidiu – Teodor CreŃu
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• primire feedback de la experŃi
Feedback-ul primit de la experŃi s-a primit fie în format electronic, fie în format scriptic, în
urma susŃinerii prezentărilor power point la grupele de lucru şi trimiterii pe mail a acestora,
însoŃite de o fişă de proiect prin care s-a solicitat susŃinerea din partea experŃilor a unei
propuneri de viziune pentru municipiul BistriŃa şi a unor propuneri de proiecte pe care le
consideră reprezentative, prin care să se materializeze obiectivele principale de dezvoltare
ale municipiului, convergente către ceea ce va simboliza BistriŃa.
Prezentăm mai jos fişa de proiect transmisă în format scriptic fiecărui expert participant la
sfârşitul întâlnirilor realizate în cadrul grupelor de lucru şi în format electronic, ulterior,
împreună cu prezentarea power point specifică fiecărei grupe de lucru:
Localitate: Municipiul BISTRIłA
Nume expert: ...........................................................................
Institutia: ..................................................................................
Va rog sa propuneti o viziune pentru municipiul BISTRIłA si sa enumerati obiectivele
principale de dezvoltare ale Municipiului , care vor duce la implementarea acesteia:
FISA – PROPUNERE VIZIUNE
Elementul central – viziunea de dezvoltare a Municipiului BISTRIłA
Obiectivele principale de dezvoltare ale Municipiului BISTRIłA
Va rog sa propuneti cateva proiecte individuale, prin care sa se materializeze obiectivele
principale de dezvoltare ale Municipiului , finantabile prin Axa 1 din POR, convergente
catre ceea ce va simboliza BISTRIłA :
FISA - PROPUNERE IDEE DE PROIECT
TITLU PROIECT
OBIECTIVE
(Descriere proiect)
Grup tinta
BUGET
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Pas 8: Prezentarea catre stakeholderi (reprezentanŃii administraŃiei publice) a stării de
fapt şi conturarea cadrului de dezvoltare
• realizarea unei sinteze a datelor primare
• realizarea unui scenariu pentru coordonarea discuŃiilor
• realizarea unei prezentări Power Point
• realizarea unui seminar cu stakeholderi (reprezentanŃii administraŃiei publice) la
care, în urma invitațiilor, au participat următorii:
A se urmari invitatiile de participare, alaturi de listele de prezenta, atasate la prezentul
document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din
continutul cadru al PIDU”.
Prezentăm mai jos invitaŃia de participare transmisă reprezentanŃilor Consiliului BistriŃa:

Către: ...............................
În atenŃia: ....................
Data: .......................
INVITAłIE EXPERłI LA GRUPA DE LUCRU
Stimată Doamnă / Stimate Domn,
În perioada modernă, pentru unitaŃile administrativ teritoriale, strategia de dezvoltare
locală este un un pas important spre o planificare comprehensivă a dezvoltării, care coreleaza
politicile sectoriale – economice, sociale, de mediu, transport etc. – cu politicile teritoriale, şi se
implementează printr-o succesiune de proiecte, în scopul realizării unei dezvoltări durabile.
Orice localitate, ca instrument pe drumul spre competitivitate, trebuie să realizeze şi să
promoveze o strategie privind dezvoltarea locală în perspectivă. Lipsa unui asemenea plan
strategic duce la o slabă capacitate administrativă, în cadrul căreia rezulta un raport ineficient
resurse – rezultate şi se pot pierde oportunităŃi deosebite cum ar fi absorbŃia fondurilor europene
(prin elaborarea unui asemenea plan strategic se fundamentează accesul la fondurile europene,
deoarece proiectele propuse in cadrul diverselor programe trebuie sa se regasească printre
priorităŃile identificate în planul strategic).
De asemenea, un plan de dezvoltare urbană trebuie sa cuprinda abordarile sectoriale
şi sa se incadreze în documentele programatice de la nivel naŃional, regional şi judeŃean pentru
a se asigura convergenŃa rezultatelor:
- cu Planul NaŃional de Dezvoltare 2007 – 2013;
- cu Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest 2007-2013;
- cu strategiile de dezvoltare la nivel judeŃului BistriŃa Năsăud.
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În acest sens, Primăria Municipiului BistriŃa are în curs de elaborare Planul Integrat de
Dezvoltare Durabilă a municipiului care va avea în vedere obŃinerea urmatoarelor rezultate:
o creştere economică si creare de locuri de muncă
o coeziune socială şi reducerea sărăciei
o dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului
Precizăm faptul că pentru realizarea planului, Primăria Municipiului BistriŃa a semnat
un contract de consultanŃă cu firma SC AVENSA CONSULTING SRL, pentru derularea căruia
Primăria va pune la dispoziŃia consultantului urmatoarele:
• Date statistice şi documente programatice existente şi va susŃine consultantul în
demersurile acestuia pentru obŃinerea datelor de la instituŃiile implicate;
• Documente aprobate de natura strategiilor de dezvoltare urbană (Agenda Locală 21,
PUG, PAT, RLU şi alte studii relevante);
• Va facilita legătura cu reprezentanŃii instituŃiilor şi organizaŃiilor publice locale (actorii
locali) implicaŃi în realizarea planului pe parcursul elaborării acestuia cât şi în procesul
de consultare publică;
• Va asigura spaŃiu pentru realizarea interviurilor si focus group-urilor atunci când este
necesar;
• Va asigura spaŃiu pentru dezbaterea publică.
Astfel, pentru sprijinirea fundamentării cât mai realiste şi corecte a planului integrat de
dezvoltare urbană, în cadrul metodologiei de elaborare a acesteia, trebuie organizată o sesiune
de focus gropu-uri la care sunt invitaŃi să participe factorii de decizie la nivel administrativ din
municipiul BistriŃa pentru identificarea viziunii, obiectivelor şi proiectelor prioritare de
dezvoltare pentru municipiul BistriŃa în perioada 2008 - 2015 în domeniile sectoriale de
competenŃă care sunt concentrate în patru priorităŃi de analiză:
• Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport
• Mediu şi energie
• Dezvoltare economică
• Resurse umane, inclusiv sănătate, sport, cultură
Vă invităm prin prezenta să participaŃi la acest focus group pentru identificarea direcŃiilor
de acŃiune şi a propunerilor de proiecte de dezvoltare promovate la nivelul propriu de
reprezentativitate în cele patru domenii sectoriale, întâlnire care va avea loc în data de
06.11.2008, ora 10.00, în Sala de consiliu, şi în care se vor analiza urmatoarele aspecte:
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4. Dezvoltare urbana si infrastructura
transport
Terenuri, ConstrucŃii civile şi industriale,
Infrastructură de transport,
SpaŃii verzi, mobilier urban, pieŃe
Iluminat public, UtilitaŃi, etc., Transport public
SiguranŃa cetăŃeanului
SiguranŃa în trafic
6. Dezvoltare economica (fara energie)
Servicii pentru afaceri;
Infrastructura pentru afaceri;
Turism,
Cercetare&Dezvoltare, Inovare, Transfer tehnologic
Tehnologia informaŃiei
ActivitaŃi economice specifice mediului rural

de
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5. Mediu si energie
Alimentare cu apă şi canalizare
Gestionarea deşeurilor
Calitatea aerului şi apei, Poluarea fonică
Parcuri şi spaŃii verzi
Energia: energia electrică, energia termică, gaze
naturale, energie regenerabilă, etc.
7. Resurse umane
Servicii de educaŃie initială
Formare profesională continuă
Şomajul şi promovarea ocupării
Servicii publice
Infrastructura şi servicii pentru Sănătate
Infrastructura pentru EducaŃie
Infrastructura şi servicii sociale, sport, cultură, etc.

Întâlnirea va fi prezidată de domnul Ovidiu – Teodor CreŃu – primar al Municipiului
BistriŃa şi va fi moderată de un reprezentant al firmei de consultanŃă AVENSA.
Vă rugăm să ne confirmaŃi participarea până cel tarziu vineri, 31.10.2008, ora 14.00.
Pentru informaŃii şi detalii suplimentare, nu ezitaŃi să ne contactaŃi:
Liliana Coceşiu
Director DirecŃia Integrare Europeană,
Strategii, ProtecŃia Mediului,
Primăria Municipiului BistriŃa
Tel./fax: (0263) 22 47 06
E-mail: primaria@primariabistrita.ro
Cu speranŃa unei colaborări deosebite, vă mulŃumim.
Cu stimă,
PRIMAR,
Ovidiu – Teodor CreŃu
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Pas 9: Realizarea PIDU în format pentru dezbatere publică
•
•
•
•
•

•

realizarea cadrului PIDU şi supunerea spre analiză către Primăria BistriŃa
primirea observaŃiilor din partea Primăriei BistriŃa şi realizarea ajustărilor
înaintarea către Primăria BistriŃa a formatului pentru dezbaterea publică
comunicate de presa privind elaborarea si finalizarea PIDU
postarea PIDU pe pagina web a Primăriei BistriŃa, http://www.primariabistrita.ro, şi
disponibilitatea acestuia pentru consultare la sediul Primăriei BistriŃa pentru cei
care nu au acces la internet
primirea de observatii, recomandări, sugestii, etc. din partea diferitelor categorii
de opinanŃi
Pas 10: Realizarea formei finale a PIDU

•
•

realizarea ajustărilor PIDU a Municipiului BistriŃa în urma dezbaterii publice
predarea în format printat şi în format electronic a formei finale către Primăria
BistriŃa
*** În final PIDU va reprezenta o pondere a următoarelor viziuni:
 Opinia cetăŃenilor
 Expertiza specialiştilor
 Propunerile consultantului
 Viziunea şi decizia structurilor politice
 Strategia şi decizia Primăriei
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Activitati principale

Sedinte de lucru ale
echipei de
coordonare privind
demararea concreta
a planului de
actiune pentru
identificarea
zonelor tinta

Nr.
Act.

I

identificarea actorilor locali care
vor fi implicaŃi in procesul de
identificare si caracterizare a
zonelor de interventie

crearea cadrului pentru
documentarea procesului de
planificare strategica si
identificarea zonelor cheie de
interventie

crearea Planul Operational de
Detaliu, care va cuprinde criteriile
pentru identificarea zonelor tinta
si care vor fi supuse aprobarii
Autoritatii Contractante
scenariu (cu diverse alternative)
privind impartirea municipiului pe
zone posibile de interventie,
scenariu care va fi supus analizei in
diversele etape ulterioare, ca in
final sa se aleaga varianta optima

Etapele in realizarea activitatilor

•

•
•

Baza de date cu organismele locale sectoriale propuse
contactata

a fi

Cadrul organizational (planificarea resurselor umane, a celor
administrative si de timp) creat in vederea documentarii procesului
de planificare strategica si identificarea zonelor cheie de
interventie
Toate resursele utilizate cu maximum de eficienta
Incadrare optima in timpul propus realizarii obiectivelor
contractului

Zonele de interventie propuse in diferitele scenarii abordate
Harti continand zonele de interventie propuse in diferitele scenarii
abordate

•
•

•

Planul Operational de Detaliu, care va cuprinde criteriile pentru
identificarea zonelor tinta

•

Output-uri, rezultate, efecte

Din metodologia generala prezentata la punctele anterioare, extragem si detaliem pasii si instrumentele care au dus la
identificarea zonelor zonelor de actiune urbana pentru care s-au identificat proiectele individuale pentru accesarea fondurilor
disponibile prin Axa din POR:
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Contactarea
organismelor locale
pentru obtinerea
datelor primare si a
obiectivelor
sectoriale pentru
zonele tinta

Primirea datelor
primare si a
obiectivelor
(strategiilor)
sectoriale

Analiza datelor
primare si
realizarea/
validarea structurii
chestionarului
pentru culegerea
datelor secundare

II

III

IV

analiza datelor primare primite,
cuprinzand colectarea tuturor
datelor geografice si grafice,
precum si a listei proiectelor
pentru axa 1 POR

primirea in format electronic a
obiectivelor (strategiilor)
sectoriale, evidentiate pe zone
posibile de interventie

primirea in format electronic
şi/sau printat a datelor primare,
dar care sa fie evidentiate pe zone
posibile de interventie

contacte telefonice cu
reprezentantii organismelor

scrisori oficiale trimise către
acestea

realizarea bazei de date pentru
zonele tinta cu organismele locale
sectoriale

Sinteza obtinuta in urma analizei efectuate asupra datelor primare
primite
Imagine de ansamblu asupra situatiei existente la nivelul
institutiilor reprezentative
Sinteza obtinuta in urma analizei efectuate asupra listei
proiectelor pentru Axa 1 POR
Imagine de ansablu asupra a ceea ce-si doresc institutiile
reprezentative sa realizeze prin Axa 1 POR
•

•

•

•

•

Obiectivele (strategiile) sectoriale primite in format electronic
si/sau printat, evidentiate pe zone posibile de interventie
„Biblioteca” de date primare, evidentiate pe zone posibile de
interventie, realizata ce va sta la baza realizarii PIDU

•

•
•

•

Datele primare primite in format electronic si/sau printat
„Biblioteca” de date primare realizata ce va sta la baza realizarii
PIDU

Scrisorile oficiale referitoare la zonele tinta transmise catre
organismele locale sectoriale
Organisme locale sectoriale informate cu privire la realizarea unui
astfel de proiect in vederea obtinerii sustinerii necesare pentru
zonele tinta identificate
Contactele telefonice realizate cu organismele locale sectoriale in
vederea obtinerii sustinerii necesare realizarii unei astfel de
initiative

•
•

Baza de date pentru zonele tinta realizata cu organismele locale
sectoriale a fi contactata

Ω
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V

Culegerea datelor
secundare

introducerea datelor pentru
prelucrare electronica

verificarea si validarea datelor
culese

realizarea interviurilor cu cetăŃenii
astfel incat sa respecte principiile
statistice de impartire a
esantionului pe zonele posibile de
interventie la nivelul municipiului

pregatirea echipei de operatori de
interviu

propunerea si ajustarea
chestionarului, care va fi astfel
conceput incat sa permita o analiza
a datelor culese pe zonele posibile
de inteventie

conceperea chestionarului de
sondare a opiniei cetăŃenilor, care
va fi astfel conceput incat sa
permita o analiza a datelor culese
pe zonele posibile de inteventie

•

•

Informatiile obtinute de la cetatenii intervievati, cu privire la
situatia actuala a comunitatii si la ceea ce-si doreste cetateanul

Datele obtinute de la cetatenii intervievati, cu privire la situatia
actuala a comunitatii si la ceea ce-si doreste cetateanul
„Biblioteca” de date secundare ce vor sta la baza realizarii PIDU,
realizata
•

•

Interviurile cu cetatenii realizate astfel incat sa respecte
principiile statistice de impartire a esantionului pe zonele posibile
de interventie la nivelul municipiului
Cetateni informati cu privire la realizarea unui astfel de proiect in
vederea obtinerii sustinerii necesare
•

•

•

•

Echipa realizata de operatori de interviuri

Chestionarul de sondare a opiniei cetăŃenilor propus astfel incat sa
permita o analiza a datelor culese pe zonele posibile de inteventie
si ajustat
Chestionarul de sondare a opiniei cetăŃenilor astfel incat sa
permita o analiza a datelor culese pe zonele posibile de inteventie,
validat
Propunerea „bibliotecii” de date secundare ce vor sta la baza
realizarii PIDU, realizata

•

•

Chestionarul de sondare a opiniei cetăŃenilor conceput astfel incat
sa permita o analiza a datelor culese pe zonele posibile de
inteventie
Propunerea „bibliotecii” de date secundare ce vor sta la baza
realizarii PIDU, realizata

Ω
BISTRIłA

•

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
– ORASUL PASAJELOR –

46

Realizarea
raportului de
cercetare

Realizarea analizei
SWOT si a focus
group-urilor cu
specialistii din
domeniile sectoriale

VI

VII
diagnosticarea, formularea
obiectivelor si a viziunii pentru
teritoriul municipiului

realizarea unei sinteze a datelor
primare si secundare si pe zone de
interventie posibile

realizarea raportului de cercetare
pentru zonele posibile de
interventie la nivelul municipiului

realizarea analizei cantitave a
datelor culese pentru zonele
posibile de interventie la nivelul
municipiului

interpretarea datelor culese si
analiza comparativa a datelor
culese pentru zonele posibile de
interventie la nivelul municipiului

Sinteza obtinuta in urma analizei efectuate asupra datelor
secundare obtinute pentru zonele posibile de interventie la nivelul
municipiului
Sinteza obtinuta in urma analizei efectuate asupra listei
proiectelor pentru Axa 1 POR
Imagine detaliata asupra situatiei existente la nivelul perceptiei
cetateanului si asupra a ceea ce-si doreste

•

Sinteza datelor primare si secundare si pe zone de interventie
posibile
Imaginea „in oglinda” ale aspectelor pozitive si negative
identificate la nivelul opiniei specialistilor si a perceptiei
cetatenilor
Formularea obiectivelor
Formularea viziunii pentru teritoriul municipiului
Directii de dezvoltare a municipiului identificate, reprezentate
sintetic sub o singura idee, numita viziune

•

•
•
•

•

•

•

•

Analiza cantitativa a datelor secundare culese pentru zonele
posibile de interventie la nivelul municipiului
Imagine detaliata asupra situatiei existente la nivelul perceptiei
cetateanului si asupra a ceea ce-si doreste
Raportul de cercetare obtinut in urma interpretarii datelor
secundare culese pentru zonele posibile de interventie la nivelul
municipiului
„Biblioteca” de date secundare ce vor sta la baza realizarii PIDU,
realizata

•

•

•

Imagine de ansamblu asupra situatiei existente la nivelul perceptiei
cetateanului
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realizarea unei matrice (ghid) de
analiza SWOT

analiza PIDU

reprezentarea grafică a planului
într-o hartă cuprinzătoare (poster
plan la nivel de oras)

elaborarea de hărti analitice – nivel
national/ regional, a întregului
municipiu, nivel zonal

definirea zonelor spatiale
strategice de interventie si
definirea corelatiei dintre spatiu si
proiecte pentru axa 1 POR;
justificarea selectării zonelor de
interventie

analizarea contextului regional si
national pentru dezvoltarea
planului integrat

Harta analitica elaborata la nivel national/ regional, la nivelul
întregului municipiu si la nivelul intregii zone de interventie
Vizualizarea imaginii sintetice a tuturor interventiilor ce sunt
dorite a fi realizate pe Axa 1 POR
Harta cuprinzatoare elaborata la nivelul întregului municipiu si la
nivelul intregii zone de interventie
Vizualizarea imaginii sintetice a tuturor interventiilor ce sunt
dorite a fi realizate pe Axa 1 POR
Analiza SWOT detaliata (puncte tari, punce slabe, oportunitati si
amenintari) obtinuta in urma analizei contextului regional si
national pentru dezvoltarea planului integrat
Constientizarea punctelor de interventie in vederea obtinerii
dezvoltarii municipiului
Analiza SWOT sintetica (puncte tari, punce slabe, oportunitati si
amenintari) obtinuta in urma realizarii analizei PIDU
Constientizarea punctelor majore de interventie in vederea
obtinerii dezvoltarii municipiului

•

•

•
•

•

•

•

•

Zonele spatiale strategice de interventie identificate
Corelatia realizata intre spatiu si proiectele pentru Axa 1 POR
Justificarea selectării zonelor de interventie
Centralizarea intr-o singura imagine a tuturor interventiilor ce sunt
dorite a fi realizate pe Axa 1 POR

Analiza punctelor tari si a puntelor slabe obtinute in urma analizei
contextului regional si national pentru dezvoltarea planului
integrat, si pe zone de interventie posibile
Constientizarea situatiei actuale, si pe zone de interventie posibile
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VIII

Prezentarea catre
stakeholderi a stării
de fapt şi
conturarea cadrului
de dezvoltare

•

evaluarea capacitătii
administrative a municipalitătii de
a administra si de a implementa
Planul Integrat precum si procesul

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

realizarea unui seminar cu
stakeholderi

realizarea unei sinteze a datelor
primare si secundare

realizarea a 4 focus-group – uri

realizarea de prezentari Power
Point

•
•

Ω
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Opiniile centralizate ale stakeholderi-lor cu privire la evaluarea
capacitătii administrative a municipalitătii de a administra si de a
implementa Planul Integrat
Deciziile luate cu privire la interventiile ce vor fi realizate la

Seminarul cu stakeholderi sustinut
Imagini comparative si intrepatrunse ale stakeholderi-lor

Analiza sintetica a datelor primare si secundare realizata
Zona de interventie identificata
Imagine sintetica obtinuta asupra modalitatilor de dezvoltare ale
municipiului
Imagine sintetica obtinuta asupra modalitatilor de dezvoltare zonei
de interventie identificate

Focus-group – urile sustinute
Parerile specialistilor obtinute in urma prezentarilor Power Point,
menite sa dea o imagine de ansamblu asupra intregului dmeniu
sectorial
Parerile specialistilor obtinute in urma prezentarilor Power Point,
menite sa dea o imagine sintetica asupra zonelor de interventie
identificate
Imagini comparative si intrepatrunse ale parerilor tuturor
specialistilor in ceea ce priveste zonele posibile de interventie
Zona de interventie identificata

Prezentarile Power Point realizate
Obtinerea unei imagini sintetice asupra modalitatilor de dezvoltare
ale municipiului
Obtinerea unei imagini sintetice asupra zonelor de interventie
identificate
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IX

Realizarea PIDU în
format pentru
dezbatere publică
•

•

primirea observaŃiilor din partea
Autoritatii Contractante, privind
alegerea zonei/zonelor de
interventie

•

•

•

•

•

realizarea cadrului planului
conform cerintelor din Caietul de
Sarcini si din Ghidul Solicitantului

elaborarea documentului de lucru
al Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană pe baza informatiilor
furnizate de Primărie

evaluarea prioritizării si coerentei
proiectelor (vis-a-vis de strategie)
din cadrul Planului Integrat

de informare / consultare în
sprijinirea planificării strategice

Ω
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Documentul de lucru al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană
elaborat pe baza informatiilor furnizate de Primărie si conform
cerintelor din Caietul de Sarcini si din Ghidul Solicitantului
Deciziile centralizate in formatul dorit conform cerintelor din
Caietul de Sarcini si din Ghidul Solicitantului a situatiei actuale a
municipiului, a zonei de interventie, a interventiilor ce vor fi
realizate la nivelul municipiului si a proiectelor ce vor fi realizate
la nivelul zonei de interventie in vederea obtinerii dezvoltarii
necesare si dezirabile prin Planul Integrat
Documentul de lucru al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană
elaborat pe baza informatiilor furnizate de Primărie si conform
cerintelor din Caietul de Sarcini si din Ghidul Solicitantului si
conform recomandarilor specialistilor Autoritatii Contractante,

nivelul municipiului in vederea obtinerii dezvoltarii necesare si
dezirabile
Opiniile centralizate ale stakeholderi-lor cu privire la prioritizarea
si coerenta proiectelor (vis-a-vis de strategie) din cadrul Planului
Integrat
Deciziile luate cu privire la proiectele ce vor fi realizate la nivelul
zonei de interventie in vederea obtinerii dezvoltarii necesare si
dezirabile prin Planul Integrat
Documentul de lucru al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană
elaborat pe baza informatiilor furnizate de Primărie
Deciziile centralizate cu privire la situatia actuala a municipiului, a
zonei de interventie, a interventiilor ce vor fi realizate la nivelul
municipiului si a proiectelor ce vor fi realizate la nivelul zonei de
interventie in vederea obtinerii dezvoltarii necesare si dezirabile
prin Planul Integrat
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X

Realizarea formei
finale a PIDU
imbunatatirea Planului pe baza
liniilor directoare si/ sau
instructiunilor din partea
Ministerului pentru gestionarea
POR, privind alegerea
zonei/zonelor de interventie
revizuirea Planului pe baza
comentariilor Comisiei de evaluare

realizarea ajustărilor Planului în
urma dezbaterii publice, privind
alegerea zonei/zonelor de
interventie

înaintarea către Autoritatea
Contractanta a formatului pentru
consultare publică si facilitarea
acesteia organizate de catre
municipiu, privind alegerea
zonei/zonelor de interventie
primirea de sugestii din partea
diferitelor categorii de opinanti,
privind alegerea zonei/zonelor de
interventie

•

•

•

PIDU revizuit pe baza comentariilor Comisiei de evaluare a
Ministerului pentru gestionarea POR

Formaul PIDU imbunatatit pe baza liniilor directoare si/ sau
instructiunilor din partea Ministerului pentru gestionarea POR
Vizualizarea interventiilor propuse prin PIDU

Formatul de PIDU elaborat pe baza informatiilor furnizate de
Primărie si conform cerintelor din Caietul de Sarcini si din Ghidul
Solicitantului si conform recomandarilor specialistilor Autoritatii
Contractante si a diferitelor categorii de opinanti participanti la
dezbaterea publica
Vizualizarea interventiilor propuse prin PIDU
•

•

Sugestiile si recomandarilor diferitelor categorii de opinanti
Impactul PIDU asupra diferitelor categorii de opinanti

Formatul de PIDU inanintat catre Autoritatea Contractanta pentru
dezbatere publica
Specialisti si cetateni informati cu privire la propunerile PIDU in
vederea obtinerii dezvoltarii necesare

Documentul de lucru inbunatatit al Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană elaborat pe baza informatiilor furnizate de Primărie si
conform cerintelor din Caietul de Sarcini si din Ghidul Solicitantului
cu parerea Autoritatii Contractante
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•

•

•

•
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XI

Evaluarea calitătii
studiilor de
fezabilitate,
documentatiilor de
avizare si a cererilor
de finantare
evaluarea calitătii studiilor de
fezabilitate, documentatiilor de
avizare si a cererilor de finantare

asistenta privind Aprobarea
Planului prin HCL

predarea in format printat si in
format electronic a formei finale

a Ministerului, privind alegerea
zonei/zonelor de interventie

•

•

Studii de fezabilitate, documentatii de avizare si cereri de
finantare evaluate calitativ
Recomandari asupra studiilor de fezabilitate, documentatiilor de
avizare si cereri de finantare in vederea obtinerii calitatii scontate

PIDU predat in format printat si in format electronic in forma finala
Toate demersurile necesare realizarii interventiilor necesare si
dezirabile, finalizate
Sustinerea PIDU in vederea aprobarii acestuia prin HCL
Asumarea oficiala a PIDU si a ceea ce se propune prin acest
document

•
•
•
•

Vizualizarea interventiilor propuse prin PIDU
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IIV
V..22.. IInnffoorrm
maarreeaa ppuubblliiccuulluuii
Informarea publicului s-a realizat pe durata elaborarii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana
al Municipiului BistriŃa, si va continua si pe durata implementarii acestuia.
Prezentam mai jos detalierea activitatilor de informare, promovare si asigurarea vizibilitatii
PIDU in fiecare etapa:
Activitati de informare, promovare si asigurarea vizibilitatii pe durata elaborarii PIDU
Activitatile de informare cu privire la realizarea PIDU s-au desfasurat pe toata durata elaborarii
acestuia si au cuprins mai multe etape:
• Catre reprezentantii mediului de afaceri, sectorului de invatamant si sanatate, ONGurilor si ai principalelor institutii ale administratiei publice locale si centrale, etc, prin:
o scrisori oficiale trimise de Primăria BistriŃa către reprezentantii mediului de
afaceri, sectorului de invatamant si sanatate, ONG-urilor si ai principalelor
institutii ale administratiei publice locale si centrale, etc ..., respectiv de tipul
intitutiilor mentionate mai jos, pentru solicitarea de informatii referitoare la
starea de fapt a unitatii administrativ teritoriale: Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă, operatorul care gestioneaza apa-canal, Agenția pentru
Protecția Mediului, Casa de Asigurări de Sănătate, Camera de Comerț şi Industrie,
Casa Județeană de Pensii, Autoritatea de Sănătate Publică, DSVSA, EON, EON Gaz,
operatorul care gestioneaza colectarea deseurilor, Direcția Generală a Finanțelor
Publice, operatorul care gestioneaza iluminatul, Inspectoratul Şcolar Județean,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Județean pentru Protecția
Consumatorilor, Oficiul Registrului Comerțului, Direcția Județeană de Statistică,
Serviciul Poliției Rutiere, direcții şi servicii din cadrul Primăriei BistriŃa, operatori
privați de telecomunicații;
A se urmari invitatiile de solicitare informatii atasate la prezentul document in Anexa:
„Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru al PIDU”.
o invitatii de participare la Focus Group-urile realizate pe subdomenii sectoriale
(Infrastructură de transport, Mediu şi energie, Dezvoltare economică, Resurse
umane), trimise de Primăria BistriŃa către reprezentantii mediului de afaceri,
sectorului de invatamant si sanatate, ONG-urilor si ai principalelor institutii ale
administratiei publice locale si centrale, etc ..., respectiv de tipul intitutiilor
mentionate mai jos: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă,
operatorul care gestioneaza apa-canal, Agenția pentru Protecția Mediului, Casa de
Asigurări de Sănătate, Camera de Comerț şi Industrie, Casa Județeană de Pensii,
Autoritatea de Sănătate Publică, DSVSA, EON, EON Gaz,
operatorul care
gestioneaza colectarea deseurilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice,
operatorul care gestioneaza iluminatul, Inspectoratul Şcolar Județean,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Județean pentru Protecția
Consumatorilor, Oficiul Registrului Comerțului, Direcția Județeană de Statistică,
Serviciul Poliției Rutiere, direcții şi servicii din cadrul Primăriei BistriŃa, operatori
privați de telecomunicații;
A se urmari invitatiile de participare, alaturi de listele de prezenta, atasate la prezentul
document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul
cadru al PIDU”.
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instiintari privind finalizarea Planului de Dezvoltare Urbana, insotite de o
prezentare, trimise de Primăria BistriŃa către reprezentantii mediului de
afaceri, sectorului de invatamant si sanatate, ONG-urilor si ai principalelor
institutii ale administratiei publice locale si centrale, etc ..., respectiv de tipul
intitutiilor mentionate mai jos: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă, operatorul care gestioneaza apa-canal, Agenția pentru Protecția Mediului,
Casa de Asigurări de Sănătate, Camera de Comerț şi Industrie, Casa Județeană de
Pensii, Autoritatea de Sănătate Publică, DSVSA, EON, EON Gaz, operatorul care
gestioneaza colectarea deseurilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice,
operatorul care gestioneaza iluminatul, Inspectoratul Şcolar Județean,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Județean pentru Protecția
Consumatorilor, Oficiul Registrului Comerțului, Direcția Județeană de Statistică,
Serviciul Poliției Rutiere, direcții şi servicii din cadrul Primăriei BistriŃa, operatori
privați de telecomunicații
A se urmari invitatiile de participare, alaturi de listele de prezenta, atasate la prezentul
document in Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul
cadru al PIDU”.
• Catre Agentia Regionala de Protectia Mediului, prin:
o Inaintarea documentatiei necesare procedurii SEA
A se urmari adresa de la/ catre ARPM atasata la prezentul document in Anexa: „Documente
justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru al PIDU”.
• Catre comunitatea locala, prin:
o studiu de cercetare pentru fundamentarea PIDU al Municipiului BistriŃa, realizat
la nivelul comunitatii locale, pe un esantion de 443 persoane
o Focus Group-urile realizate pe subdomenii sectoriale, la care au fost invitati sa
participe persoane din comunitatea locala, in calitate de experti pe fiecare
domeniu sectorial
o postarea pe site-ul primariei Municipiului BistriŃa, http://www.primariabistrita.ro
spre consultare si informare publica a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a
Municipiului BistriŃa
A se urmari raportul de cercetare al Studiului de cercetare pentru fundamentarea PIDU al
Municipiului BistriŃa, invitatiile de participare ala Focus Group-uri, alaturi de listele de
prezenta, printscreen dupa site-ul oficial al Primariei, atasate la prezentul document in
Anexa: „Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru al
PIDU”.
• Organizarea de evenimente de Relatii Publice prin:
o Realizarea unui comunicat de presa, publicat in cel putin doua ziare judetene
si/sau locale, cu privire la elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a
Municipiului BistriŃa, care a continut date referitoare la Axa 1 din POR
A se urmari copia dupa comunicatul de presa, atasat la prezentul document in Anexa:
„Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru al PIDU”.
o

o

Realizarea unui comunicat de presa, publicat in cel putin doua ziare judetene
si/sau locale, cu privire la finalizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a
Municipiului BistriŃa, care a continut urmatoarele: date referitoare la Axa 1 din
POR, informatii referitoare la postrea pe site a acestui document in vederea
consultarii publice, obiectivul general al PIDU si proiectele individuale prin care se
indeplineste obiectivul
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A se urmari copia dupa comunicatul de presa, atasat la prezentul document in Anexa:
„Documente justificative parte integranta a capitolului IV, din continutul cadru al PIDU”.
o Distribuirea de pliante, format A5, 4 pagini, de informare a comunitatii locale,
din zona de actiune urbana, care au continut urmatoarele: zona de actiune
urbana, date referitoare la Axa 1 din POR, obiectivul general al PIDU si proiectele
individuale prin care se indeplineste obiectivul, harta obiectivelor de investitii
A se urmari pliantul atasat la prezentul document in Anexa: „Documente justificative parte
integranta a capitolului IV, din continutul cadru al PIDU”.
Activitati de informare, promovare si asigurarea vizibilitatii PIDU pe durata implementarii
acestuia
De asemenea, o alta componenta distincta a activitatii de promovare o constituie promovarea si
asigurarea vizibilitatii PIDU pe durata implementarii acestuia. In concluzie, separat de campania
de promovare descrisa mai sus, incepand cu prima luna si continuand pe toata durata implementarii
PIDU se vor desfasura activitati de vizibilitate a PIDU conform Manualului de Identitate Vizuala
pentru Programul Operational Regional, prin realizarea activitatilor de promovare si asigurare a
vizibilitatii realizate in cadrul fiecarui proiect individual.
Toate materialele promotionale mentionate anterior vor prezenta: denumirea beneficiarului,
denumirea proiectului, valoarea totala a finantarii, datele de incepere si finalizare ale proiectului,
locul de implementare al acestuia. Alaturi de cele mantionate anterior vor fi prezente si denumirea
programului, sigla Guvernului Romaniei, sigla Uniunii Europene, sigla „Fonduri Structurale”,
elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, sigla Porgramului
Operational Regional si adresa paginii web a programului (www.inforegio.ro), insotite de mentiunea
„Investim in viitorul tau! Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de
Dezvolatare Regionala”. Materialele mentionate anterior vor fi transmise catre OI pentru avizare,
cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea sau utilizarea lor si se va astepta avizarea lor).
Promovarea PIDU: se va realiza de catre echipa condusa de catre reprezentantul relatii publice,
conform Manualului de Identitate Vizuala pentru POR, prin:
• Comunicate de presa
• Conferinte de presa
• Actualizarea continua paginii web de pe site-ul primariei, care furnizeaza informatii
referitoare la stadiul implementarii PIDU, respectiv a proiectelor individuale
• Alte forme de promovare si informare recomandate de catre Organismul intermediar
In promovarea proiectului se va acorda importanta asigurarii vizibilitatii si transparentei
actiunilor UE.
In concluzie, Activitatea de informare şi publicitate consta in:
Activitatea de informare şi publicitate
Activitati de informare, promovare
vizibilitatii pe durata elaborarii PIDU

si

asigurarea

Activitati de informare, promovare si asigurarea
vizibilitatii PIDU pe durata implementarii acestuia

Perioada estimată de desfăşurare
Inainte de depunerea spre evaluare
a documentatiilor
Dupa contractare
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AAnneexxee::
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AAnneexxaa11:: RReegguullaam
meennttuull ddee oorrddiinnee iinntteerrnnaa ssii ffuunnccttiioonnaarree aa U
UIIPP
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AAnneexxaa 22:: D
Dooccuum
meennttee jjuussttiiffiiccaattiivvee ppaarrttee iinntteeggrraannttaa aa
ccaappiittoolluulluuii IIV
V,, ddiinn ccoonnttiinnuuttuull ccaaddrruu aall PPIID
DU
U
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OPIS Documente justificative:
-

-

-

-

-

-

Date statistice: Adrese solicitari date statistice
Chestionar cetateni: Raport de cercetare
Focus group-uri de dezbatere, cu reprezentantii fiecarui domeniu
sectorial:
o Invitatii participare
o Liste prezenta
o Minute
o Prezentari
o Poze
Prezentare forma finala, cu reprezentantii fiecarui domeniu
sectorial (mediul de afaceri, mediul academic, mediul APL,
mediul ONG, ...):
o Adrese instiintare finalizare PIDU
o Prezentari
Alte studii/ documente:
o Decizia primarului sau HCL privind aprobarea UIP,
incadrarea in organigrama primariei, statut si ROF
o Statut ROF
o Cv-uri
o Fise de post
o HCL de aprobare a ultimului PUG
o HCL de aprobare a ultimelor PUZ-uri ce modifica PUG-ul
referitor la zona de actiune urbana
o HCL de aprobare SDL
o Alte studii
o HCL de aprobare PIDU
Vizibilitate:
o Comunicat de presa elaborare PIDU
 Copie dupa aparitia in massmedia
o Comunicat de presa finalizare PIDU
 Copie dupa aparitia in massmedia
Promovare:
o Postarea pe site spre consultare publica
o Pliante
Harti:
o Intravilan oras si localitati componente (plansa din ultimul
PUG aprobat prin HCL, planse PUZ-uri care modifica PUGul prin HCL)
o Alte harti
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