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8. Promovarea strategiei

Pentru a fi recunoscuta de forurile de la Bruxelles, inainte de a fi aprobata de consiliul
local, strategia trebuie promovata, astfel incat impactul asupra populatiei sa fie cat mai
mare (vezi anexa 11).
Strategia va fi afisata la loc public in primarie, astfel incat poate fi consultata cu usurinta de
cei interesati.
Toate persoanele interesate pot transmite, la primarie, observatii si propuneri pentru updatarea ei. Presa va vorbit si va descrie ideile principale ale strategiei si aceasta devine un
instrument in mana autoritatilor locale in relatiile lor cu partenerii publici sau privati.
Strategia reprezinta practic afirmarea dorintei celor din Boldesti – Scaeni de a avea propriul
destin
Avizarea publica se va face la fata locului, prin prezentarea strategiei de catre consultant si
comunicarea cu cei prezenti in sensul lamuririlor, a raspunsurilor si clarificarilor necesare.
Dupa avizarea publica organizata de catre autoritatile locale, se va putea prezenta forma
finala a strategiei.
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9. Concluzii

Pe scurt, ele se vor detalia la predarea finala. Principala concluzie este ca avem o zona cu
potential de dezvoltare care trebuie sa stie sa foloseasca noile oportunitati, sa nu piarda
timpul si sa actioneze in consecinta.
Pentru o mai buna intelegere a strategiei si scopului fondurilor structurale va pezentam in
anexa 12 un articol despre managementul si necesitatea unei noi amenajari teritoriale.In
anexa 13 se prezinta o esalonare in timp a activitatilor ce decurg dupa angajarea
consultantului pentru un proiect structural.
Proiectele structurale sunt grele dar dau si satisfactii si, nu in ultimul rand, dezvolta, dar nu
imediat. In anexa 14 se prezinta o esalonare in timp a activitatilor ce decurg dupa angajarea
consultantului pentru un proiect structural.
Tocmai de aceea trebuie alese initial proiecte mari, deoarece timpul de realizare a
proiectului si de asteptare este acelasi. Proiectele mici trebuie stranse de o
intercomunalitate sub forma unui proiect complex, predat ca un program cu mai multe
obiective. Pentru orice detalii va stam in continuare la dispozitie.
Concluzia finala este ca: se poate dar marea problema a Boldesti Scaeni ramane parcul de
sonde existent in jurul orasului pe baza cui s-a construit orasul si care in prezent este o
povara, nereusind sa mai angajeze forta de munca si totodata neplatind impozitele catre
stat, pentru o suprafata cu un potential economic excelent care consideram ca ar trebui sa
fie administrat impreuna cu autoritatile locale. Am constatat faptul ca populatia din
Boldesti-Scaeni nu poate avea nici o autoritate asupra acestei compani(care trebuie sa
respecte legea totusi ) pe care o coordoneaza o din Austria, care este prea putin interesata
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de viata oamenilor din Boldesti-Scaeni si de dezvoltarea durabila a acestei localitati. Se
impune ca primaria din Boldesti Scaeni sa intervina la nivel central pentru a avea un cuvant
de spus in restructurarea acestui gigant industrial.
Succes!

Toate drepturile de autor sunt rezervate (inclusiv acelea unei traduceri intr-o alta limba). Nicio
parte a acestui document nu poate fi reprodusa in orice forma – prin fotografiere, printare, microfilm sau
altele sau traducere fara permisiunea in scris a SC Consultanta si Management International SRL.
Legislatia privind drepturile de autor, din Romania, este cea care reglementeaza aprobarea reproducerii
totale sau partiale a acestei lucrari.
C&M International SRL
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