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Cluj Napoca nu este tipul de comunitate în care managementul administrativ este cel 

care identifică de o manieră izolată obiectivele strategice de dezvoltare și ”călăuzește înțelept” 

locuitorii în direcția dorită. Un oraș sofisticat are nevoie de implicarea resurselor de 

creativitate și energie din comunitate, iar administrația locală are un rol de facilitator și 

integrator al perspectivelor strategice existente. Întregul demers de planificare este 

subsumat metodologic acestei idei și conceptului de calitate a vieții în municipiul Cluj-

Napoca.  

Planificarea strategică a orașului conține, ca parte esențiala a metodologiei, realizarea 

unor analize sectoriale la nivelul comunității pe domenii strategice relevante. Aceste analize 

vor fi realizate de către grupuri de lucru specializate, compuse din membrii ai comunității 

clujene și invitați din afara acesteia.  

Fiecare grup de lucru are între 1 și 3 coordonatori, persoane recunoscute pentru 

calitatea profesională și expertiza din domeniul vizat.  

Grupurile de lucru vor acționa autonom. Coordonatorii stabilesc lista de activități, 

dezbateri, evenimente pe care le consideră importante pentru grupul lor precum și partenerii 

relevanți.  

În mod inevitabil unele zone de analiză se vor suprapune; de aceea coordonatorii vor 

avea acces la datele de contact ale tuturor grupurilor de lucru, pentru a putea interacționa pe 

parcursul procesului.  

Din punct de vedere metodologic, pentru o cât mai buna integrare ulterioară a 

documentelor sectoriale, rapoartele finale ale grupurilor de lucru vor conține:  

- O analiză preliminară (situația sectorului avut in coordonare la momentul 2013, 

istoric, evoluții, trenduri, date statistice, analize existente deja, etc.) 

- O analiza de mediu si capacități de tip PEST, SWOT sau similare 

- O identificare a problemelor strategice cheie (PSC) în sectorul analizat (nu mai 

mult de 5). Este vorba de marile probleme care afectează calitatea politicilor 

publice în domeniu pe termen lung și de o manieră determinantă  

- Definirea de strategii sectoriale ca răspuns la PSC 



- O analiza a potențialului de avantaj competitiv al orașului în sectorul coordonat 

- O lista de propuneri de programe operaționale, plasate în ordinea priorității lor (nu 

mai mult de 15)  

Sugeram ca rapoartele finale pe grupuri de lucru să fie finalizate până în luna 

noiembrie 2013. Pentru cadrul general al planificării vă rugăm să luați în considerare 

documentul de analiza preliminară.  


