Strategia integrată de dezvoltare urbană UAT
Săcueni 2020-2030
Principiile dezvoltării durabile. Probleme, direcții și obective generale.

Obiective generale
Creșterea performanței administrative
Dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice
la nivelul administrației publice
O mai bună reglementare și fundamentare a politicilor
locale
Adaptarea la provocările viitorului

Elaborarea unui document sintetic de politică publică ce va
sprijini plani carea strategică si direcţiile viitoare de
dezvoltare
Înbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor personalului
administraţiei publice prin formarea personalului în
domenii precum plani carea strategică şi management
nanciar

fi

fi

Promovarea plani cării participative în vederea elaborării
şi implementării strategiei de dezvoltare locală pentru UAT
Săcueni

fi

fi

Scopuri

Necesitate impusă de programele și mecanismele de de
nanțare
În lipsa iniţiativelor locale viabile nu există dezvoltare
armonioasă

fl

fi

fi

Ideile de dezvoltare trebuie să constituie un tot unitar,
care se axează pe diferite surse de nanţare printr-o
guvernare locală e cientă, mobilitate şi exibilitate
locală, parteneriat public-privat, implicarea
organizaţiilor non-guvernamentale şi a populaţiei locale.

fi

fi

Nevoia plani cării strategice

UAT Săcueni
Oraș cu fața umană
(human town)

Compact
Flexibil
Deschis
Complementar
Un loc unde economia, tradiția, spațiul urban
și interacțiunile comuninare se regăsesc și
se dezvoltă în mod sustenabil.

Scopul
principal
Creșterea calității vieții și
îmbunătățirea mediului urban
pentru o comunitate solidară
(wellbeing)

Prin
Facilitarea dezvoltării organice
Creșterea capacității
administrative
Cultivarea și creșterea calității
resurselor umane
Ajustarea profilului localității
la provocările viitoare

Valori de bază
Solidaritate
Cooperare
Responsabilitatea față de mediu și
generațiile viitoare
Bunăstare
Comunitate
Egalitate și respect
E ciență
Adaptabilitate

fi

Reziliență

Cotextul general
Provocări
globale

Industriile 4.0
(IA, automatizare, deep learning, big data)
Criza climatică
Pandemia actuală și posibilele urmări
Competiția globală pentru capital
Delocalizarea muncii
Probleme de stabilitate politică și
geopolitică

Național și regional

Relativa instabilitate politică
Dependența de capitalul global și
nanțările externe
Impredictibiliate scală
Schimbările de management în județul
Bihor
Probleme de cooperare microregionale
Politizarea administrațiilor locale
Efectele pandemiei

fi

fi

Contextul
particular

(Sustainable)

(Healthy)

Sănătos

Sustenabil
(Lively)

Confortabil

Sigur
(Safe)

#1 Dezvoltarea și fundamentarea condițiilor pentru
creștera organică a calității vieții urbane și mediului
urban
#2. Punerea bazelor pentru o tranziție pe termen
mediu către economia viitorului dominat puternic de
cunoștințe și tehnologia de vârf prin identi carea
acelor nișe și posibiliăți care ajută adaptarea la noile
condiții
Prin
Asigurarea instrumentelor obiective (reguli, infrastructură,
informație, contacte, rețele digitale, capacitate administrativă)

Facilitarea condițiilor dezvoltării (de ex. atragerea capitalului
uman, politici valide de educație, politici coerente de dezvoltare,
nanțare, facilități acces la capital, know-how)

fi

fi

Planificarea
strategică are două
direcții majore

CAPITAL UMAN

KNOW-HOW

CAPITAL MATERIAL

Există o competiție acerbă pentru capital și investițiile majore în industrii clasice manufacturiere generatoare de
multe locuri demuncă (dar care nu sunt sustenabile pe termen lung) în regiune în care Oradea și Consiliul
județean joacă rolul de brokeri. Însă în această competițe UAT Săcueni are un dezavantaj comparativ, deci va
trebui să se concentreze pentru a dobăndi know-how respectiv să acumuleze capital uman de calitate.
Din aceste considerente…

Obiective
principale
Dezvoltarea organică bazat pe resurse reale
și existente respectiv mobilizarea de knowhow
Creșterea capacității administrative
Îmbunătățirea capitalului uman
Creșterea know-how-ului în economie și
administrație
Calibrarea treptată a pro lului localității la
provocăriile existente și viitoare

fi

Consolidarea unui brand în jurul facilităților
educaționale și locului primitor

Pro l UAT Săcueni

Pro l compact
Cu părți și cartiere integrate, cu un brand
închegat, cu localități specializate pe activități
relevante.

CMPL
Deschis

În simbioză cu evoluția economiei și a structurii
demogra ce a microreginii, care intergrează noi rezidenți
și care oferă oportunități economice în zona
transfrontalieră, de nișă.

DSC
Flexibil
Cu o comunitate și economie rezilientă, bazat pe
resurse interne și capital social local specializat pe
activități care mai degrabă nevesită capital uman
de calitate respectiv dezvoltă servicii la scară
locală, speci că locului.

FLXI

Rol complementar in regiune

fi

fi

fi

fi

CMPL

Care oferă o contribuție consistentă la piața
muncii din regiune, dar care facilitează condiții
optime de muncă și de rezindență populației mai
tinere, mai mobilă și mai instruită prin dezvoltarea
facilităților de locuire, de life-style și sănătate și
care investește mult în infrastructura de educație,
sport, cultură, parcuri.

DIMENSIUNEA
ECONOMICĂ

1

Identi carea și utilizarea e cientă a resurselor
locale și regionale, identi exploatarea nișelor
noi de pe piață în segmetul serviciilor și a
industriilor creative, dezvoltarea programelor
de antreprenoriat, cali carea capitalului uman,
facilitarea prin PPP a noi afaceri deschiderii
de rme în industrii inovatoare, networkingm
asumarea unui rol compelemtar față de
economia regională.

2

DIMENSIUNEA SOCIALĂ

Economie sustenabilă

fi

fi

4

DIMENSIUNEA DE
MEDIUM

DIMENSIUNEA DIGITALĂ
fi

fi

fi

fi

3

Implementarea pilonului eruropean al
drepturilor sociale, reducerea ratei sărăciei,
programe de reintegrare socială și pe piața
forței de muncă, asigurarea egalității de gen,
politici de desegregare și de educație,
dezvoltarea infrastructurii educaționale,
difersi carea ofertei educaționale și
adaptarea la provocările viitorului.

Responsabilitate colectivă

Infrastructură digitală și
inconectivitate
Digitalizarea serviciilor administrative, bazele
pentru o economie inteligentă, dezvoltarea
deprinderilor digitale, accesul la deep tech,
creșterea capacităților de clouding,
facilitarea rețelelor de blockchain, emanagement, smart connect, bazele pentru
un e-ecosystem.

Educație, cooperare și
educație

Adaptarea treptată a directivelor European
Green Deal, facilitarea inovării, politici de
informare cu privire la reciclare, reutilizare,
programe de responsabilizare, cresterea
resurselor locale în economie, valori carea
apei termale, programe de izolare termică.
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