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F5-ti vocea auzitii de autoritili
Chestionar pentru Strategia de dezvoltare a judelului Sibiu 2030

ConsiliulJudelean Sibiu are in curs de elaborare Strategia de dezvoltare economico-socialS a
Judelului Sibiu: 2OZL-2030, document strategic care face obiectul proiectului
"sustenabilitate. lnovare. Bunistare. lncluziune socia!5. Unitate. Sibiu-Strategia 2030",
derulat de Consiliul Judelean Sibiu cu fonduri europene prin Programul Operalional
Capacitate Administrativl (POCA). La etapa actual5, de analizd gi diagnoz5, proiectul prevede
un proces amplu de consultare publicS, ce include gi un chestionar pentru cetSleniijudelului.
,,Ne dorim ca viziunea pentru urmdtorii zece oni sd se bazeze pe o bund inlelegere o
nevoilor gi dorinlelor locuitorilor in slujbo cdroro ne desfdSurdm octivitotea. Este o
bund ocozie de a participo constructiv lo stobilirea prioritdlilor pentru viitor 9i de o vd
foce ouzili de outoritdfi, aga cd vd invitdm sd o folosili lo moxim" precizeazS Daniela
Cim pea n, pregedinta Consili u lui J udelea n Sibiu.

in acest scop a fost elaborat un chestionar pentru cetSleni care este disponibil pe site-ul
instituliei r4r.ww-.cis.i.biu..ro. la rubrica Fd-fivoceo ouzitd de otoritdfi,
http.5://dact qooq!€".ct)m(f a_r{ns/ci./_e/lFAlpQLSevRSWxpbkz_965f pwQZOlzq€#)78Gd1.17h w"E$ hT f' Y fr : : X mNN v i e wf a r rn
Termenul limiti p6ni la care trebuie completat este 18 noiembrie2O2O.
Chestionarul este unul mai amplu gi include secliuni generale dar gi specifice pe domeniile
slnitate, mediu, dezvoltare economicS, asisten!5 socialS, turism etc. El poate fi completat
atdt integral, c6t gi doar la acele domenii unde persoana care completeazi deline informalii
sau doregte si contribuie. Chestionarul va putea fi completat gi la Centrul de lnformare
pentru Cet5leni din str. Gen. Magheru 14. in plus, Consiliul Judelean Sibiu face apel la
primirii, institulii publice, dar gi ONGuri si disemineze chestionarul citre cetitenii din
comunitSlile cu care lucreazS.
paralel cu acest chestionar, se deruleazd interviuri gi focus-grupuri cu factorii locali de
interes pe fiecare dintre domeniile principale de dezvoltare. Sunt implicate atdt institulii
publice relevante, c6t gi mediul academic, mediul de afaceri, organizaliile societSlii civile ;i
grupuri profesionale. Membrii Consiliului Civic Consultativ, constituit special pentru
elaborarea strategiei, sunt incurajali si se inregistreze pe forumul online disponibil pe
http.s://.ccq.cisibir.l..raf pentru o comunicare c6t mai rapid5.

in

In cursul lunii noiembrie vor avea loc o serie de int6lniri in jude|, in fiecare dintre cele cinci
micro-regiuni de dezvoltare. Modul de organizare va line cont de restricliile impuse de'
pandemie, iar int6lnirile se vor desfipura in regim hibrid, incluzdnd mijloace de participare
online.

Strategia urmeazd a fi definitivatd la inceputul anului 202L Si va sta la baza fundamentirii
viitoarelor proiecte ce se vor finanla cu prioritate in judelul Sibiu, at6t din fonduri locale,
guvernamentale, c6t gi europene.

