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Obiectivul strategiei
Propunerea unui portofoliu de proiecte care s
asigure maximizarea sumei atrase din fonduri
structurale în vederea dezvolt rii durabile a
ora ului Cop a Mic i cu condi ia respect rii
direc iunilor de dezvoltare impuse prin Cadrul
Strategic Na ional de Referin , Planul
Na ional de Dezvoltare i Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru

Aspecte metodologice
Sursa informa iilor:
Primaria Ora ului Cop a Mic
INSSE
CSNR i PND
Strategia de Dezvoltare a Jude ului Sibiu
Studii private (de exemplu Studiu privind poten ialul energetic
i Cercetarea i evaluarea datelor i studiilor existente privind
zona industrial Cop a Mic , executant Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu, 2006)
Agen ia pentru Protec ia Mediului Sibiu ( Raport privind
starea mediului pe anul 2007 în jude ul Sibiu)

Etapele parcurse
a) Analiza priorit ilor de dezvoltare stabilite de
CSN i PND i identificarea sectoarelor
prioritare pentru Regiunea Centru
b) Analiza resurselor ora ului Cop a Mic având în
vedere priorit ile identificate i stabilirea
disparit ilor
c) Stabilirea priorit ilor de dezvoltare ale ora ului
Cop a Mic
d) Identificarea proiectelor de dezvoltare i surse de
finan are din fonduri structurale

Profilul strategic al ora ului Cop a Mic
Ora economic
Existen a unui poten ial economic datorit prezen ei unui
sector divers privind domeniul de afaceri, preponderen ei
propriet ilor private, vechi tradi iilor în prelucrarea zincului,
plumbului i cadmiului i existen ei a dou parcuri industrial.

Ora multicultural
societatea este diversificat din punct de vedere etnic, lucru
care poate aduce avantaje majore în integrarea interna ional ,
dezvoltarea economic , cultural i atragerea de investi ii.

Direc ii de dezvoltare a ora ului Cop a
Mic
1. Din punct de vedere al competivit ii
economice
2. Din punct de vedere a infrastructurii
3. Din punct de vedere a resurselor umane
4. Din punct de vedere al economiei rurale i a
agriculturii

1. Direc ii de dezvoltare a ora ului Cop a Mic din
punct de vedere al competitivit ii economice
Stimularea investi iilor private în ora ul Cop a Mic
prin crearea unui cadru favorabil acestora, din punct
de vedere economic, logistic, fiscal
Sus inerea investi iilor cu impact pozitiv i direct
asupra mediului i crearea de noi locuri de munc
Folosirea poten ialului energetic al zonei ora ului
Cop a Mic din surse regenerabile

Înt rirea leg turilor interinstitu ionale i simplificarea
rela iilor între administra ie i cet eni
Cre terea gradului de informativzare în administra ia
public

Sursa: Programul Opera ional Regional, Axa prioritara
1, domeniul major de interven ie 1.1 Planurile
integrate de dezvoltare urban
Suma poten ial de atras/proiect: 25.000.000 euro

Achizi ia serviciilor de consultan pentru preg tirea
i managementul proiectelor de investi ii;
Achizi ionarea,
instalarea
i
configurarea
infrastructurii software, hardware i de comunica ii;
Instruirea personalului care va utiliza produsele
software.
Sursa: Programul Opera ional Sectorial – Cre terea
Competivit ii Economice, Axa 3.2.1 Sus inerea
implement rii de solu ii e-guvernare i asigurarea
conexiunii la broadband.
Suma poten ial de atras (valoarea maxim proiect):
3.000.000 euro

Achizi ionarea de aplica ii cu licen e software aferente,
necesare pentru realizarea proiectului
Achizi ionarea i implementarea de solu ii de semn tur
electronic i plat aferent
Instruirea personalului care va utiliza produsele software
implementate
Sursa: Programul Opera ional Sectorial – Cre terea
Competivit ii Economice, Axa 3.2.2 Dezvoltarea i
cre terea eficien ei serviciilor publice electronice
moderne
Suma poten ial de atras/proiect: 1.500.000 euro

2. Direc ii de dezvoltare a ora ului Cop a Mic din
punct de vedere a infrastructurii

Reabilitarea i dezvoltarea infrastructurii de
transport, comunica ii, energetice i edilitare
Dezvoltarea infrastructurii de sus inere a
activit ilor economice
Reabilitarea infrastructurii serviciilor publice
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Proiecte propuse:
Dezvoltarea i/sau modernizarea infrastructurii i utilit ilor publice locale
Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din
municipiu;
Reabilitarea i îmbun t irea infrastructurii sociale;
Dezvoltarea serviciilor sanitare;
Dotarea i reabilitarea unit ilor colare.
Sursa: Programul Opera ional Regional, Axele: 1.1 Planurile integrate de
dezvoltare urban , 2. Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i
locale,
3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
i
echiparea
infrastructurii serviciilor sociale, 3.4. Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale pentru formare
profesional continu .
Sumele poten iale de atras/proiect: axa 1.1 – 25.000.000 euro; axa 3.2 –
1.000.000 euro; axa 3.4 – 18.000.000 euro.

3. Direc ii de dezvoltare a ora ului Cop a Mic din
punct de vedere a resurselor umane
Asigurarea accesului la înv mânt persoanelor din ora
Facilitarea accesului la serviciile medicale de calitate
Elaborarea unor programe de includere în câmpul muncii a
omerilor, tinerilor, persoanelor defavorizate
Cre terea performan elor for ei de munc prin programe de
specializare
Stimularea spiritului anteprenorial
Programe de sus inere a persoanelor defavorizate

Proiecte propuse:
Dezvoltarea i furnizarea serviciilor de orientare, consiliere i asisten
educa ional în vederea prevenirii fenomenului p r sirii timpurie a colii;
Reintegrarea tinerilor delicven i în educa ie;
Furnizarea serviciilor de informare i consiliere profesional ;
Campanii pentru promovarea unui stil de via s n tos, prevenirea
riscurilor de îmboln vire;
Activit i de promovare a principiului egalit ii de anse între cet eni
Sursa: Programul Opera ional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axele: 2.1 Tranzi ia de la coal la via a activ , 2.2 Prevenirea i corectarea
p r sirii timpurii a colii, 6.2 Îmbun t irea accesului i a particip rii
grupurilor vulnerabile pe pia a muncii, 6.3 Promovarea egalit ii de anse
pe pia a muncii.
Suma poten ial de atras/proiect: 500.000 euro

Dezvoltarea unei baze de date pentru colectarea, raportarea, analiza datelor
statistice relevante cu prire la performan ele Administra iei publice locale;
Implementarea ini iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor
publice.
Sursa: Programul Opera ional – Dezvoltarea Capacita ii Administrative,
Axele: 1.2 Cre terea responsabiliz rii administra iei publice, 2.2
Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor publice
Sum poten ial de atras: ghidul solicitantului în varianta final nu este
publicat.
Reabilitarea i extinderea re elei de canalizare a municipiului;
Reabilitarea re elei de distribu ie a apei potabile;
Modernizarea dot rilor unit ilor sanitare.
Sursa: Surse proprii sau parteneriate publico-private

4. Direc ii de dezvoltare a ora ului Cop a Mic
din punct de vedere al dezvolt rii economiei
rurale i a agriculturii
Modernizarea sectorului agricol i exploatarea
ra ional a p durilor
Îmbun t irea modului de gospod rie a de eurilor
menajere i industriale
Reducerea polu rii mediului
i reconstruc ia
ecologic a zonelor degradate
Conservarea biodiversit ii

Proiecte propuse:
Amenajarea terenurilor degradate i/sau neutilizate i
preg tirea lor pentru noi activit i;
Crearea, extinderea, modernizarea structurilor locale de
sprijinire a afacerilor;
Reabilitarea sitului industrial
Sursa: Programul Opera ional Regional, Axa prioritara 1, domeniul
major de interven ie 1.1 Planurile integrate de dezvoltare urban ;
Axa prioritar 4, domeniul major de interven ie 4.1 – Dezvoltarea
durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan
regional i local ; Axa prioritar 4, domeniul de interven ie 4.2 –
Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea
pentru noi activit i
Suma poten ial de atras/proiect: 25.000.000 euro

Concluzii
Ora ul Cop a Mic se confrunta cu probleme specifice unui ora în plin
dezvoltare;
Ora ul Cop a Mic de ine un poten ial deosebit în ceea ce prive te
dezvoltarea unor activit i economice (sau de alt natur ) ce se bazeaz pe
resurse umane înalt calificate i disponibile;
Ora ul Cop a Mic prezint posibilitatea atragerii unor sume considerabile
din Fondurile Structurale în scopul dezvolt rii economice, a resurselor
umane i a infrastructurii acestiua. Valoarea maxima atrasa depinde de
proiectele care vor fi efectiv implementate, pe baza sugestiilor facute de
Ventrust. În ipoteza în care ora ul Cop a Mic opteaza pentru
implementarea proiectelor prezentate ulterior, valoarea maxim a
proiectelor este de 99.000.000 euro.

