Anunț
Consiliul Județean Argeș lansează invitația de înscriere în Grupurile de lucru care vor fi consultate în
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021-2027
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș are în derulare proiectul “Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș” – cod SMIS
128987, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (CP 12/ 2018).
În cadrul proiectului se află în curs de elaborare Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 20212027. Prin acest document se fixează prioritățile de dezvoltare sectorială și intersectorială ale comunității și
direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivelor, pornind de la analiza contextului economic și social existent.
Procesul de planificare strategică se va realiza prin participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi
și a reprezentanților comunităţii în general. Aceștia vor putea fi implicați prin participarea la grupurile de lucru
structurate pe următoarele tematici:
1. Competitivitate, dezvoltare capacitate administrativă, cooperare inter-instituțională;
2. Eficiență energetică, mediu, agricultură;
3. Infrastructură, conectivitate;
4. Educație, resurse umane, sănătate, servicii sociale;
5. Dezvoltare teritorială, cultură, turism.
În acest context, vă adresăm invitația de a participa la realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului
Argeș 2021-2027 prin înscrierea într-unul dintre grupurile de lucru menționate și completarea chestionarului
până la data de 5 iunie 2020.
Pentru completarea Formularului de înscriere/ Chestionarului, vă rugam să accesați - SDD Jud. Arges
– Grupuri de lucru II
Scopul grupurilor de lucru este de a asigura un cadru participativ și un dialog între administrația publică locală,
mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, grupuri de inițiativă, etc. și Consiliul Județean Argeș în
procesul de fundamentare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021-2027.
Condiții de aderare și participare în cadrul unui Grup de lucru:
În selectarea membrilor vor fi luate în considerare atât activitățile și experiența candidaților (în funcție de
grupul de lucru la care se înscriu), cât și asigurarea unei diversități la nivelul grupurilor de lucru. Persoanele
care candidează pentru Grupuri de Lucru trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
 Să reprezinte una dintre următoarele tipuri de entități: autoritate publică locală, instituție publică
relevantă pentru domeniile aferente tematicilor Grupurilor de lucru, sectorul privat, ONG, organizație
comunitară, societate civilă;
 Să dețină experiență în domeniile aferente tematicilor Grupului de lucru pentru care optează;
 Să fie interesate și motivate de a participa activ la fundamentarea și elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș;
La constituirea Grupurilor de lucru se vor avea în vedere următoarele criterii:





Experiența în domeniile aferente Grupului de lucru pentru care s-a optat;
Disponibilitatea de participare la întâlnirile Grupului de lucru;
Motivația de a participa în cadrul acestui proiect;
Respectarea principiilor nediscriminării, diversității și egalității de șanse.

Atribuții în cadrul Grupului de lucru:
 Participarea la minim 2 întâlniri (fiecare întâlnire va avea o durată de maximum 4 ore, calendarul fiind
anunțat în prealabil);
 Analizarea materialelor pregătite pentru întâlnirea Grupului de lucru și disponibilitatea de a lua parte în
mod activ la discuțiile ce vor avea loc;
 Implicarea activă prin formularea de sugestii, comentarii, propuneri;
 Contribuirea cu propria expertiză și experiență;
 Altele, precum: analizarea de documente relevante, sprijinirea coordonatorul Grupului de lucru în
stabilirea disfuncțiilor, obiectivelor, țintelor și planurilor de acțiune etc.
Întâlnirile Grupurilor de lucru sunt planificate a se desfășura în perioada iunie-august 2020 în Municipiul
Pitești. Calendarul întâlnirilor va fi anunțat în prealabil.
Pentru detalii și informații suplimentare legate de constituirea Grupurilor de lucru, persoanele de contact sunt:
Raluca Negrilescu - manager proiect: telefon 0248.22.39.34, e-mail raluca.negrilescu@cjarges.ro
Claudia Ionescu - responsabil organizare: telefon 0248.22.39.34, e-mail clau_3_1@yahoo.com
Vă mulțumim pentru implicare!

