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OI^ REFERAT
privind aprobarea Strategiei de Dezoltare a JudeluluiArad

pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul Judetean Arad, prin Contractul de Servicii nr. 119 din 08.10.2014, incheiat cu
Romactiv Business Consulting SRL, a initiat elaborarea unei Strategii de Dezvoltare a
JudeluluiArad pentru perioada 2014 -2020.

Obiectivul operational asumat este congtientizarea necesitdlii concentrdrii pe acele acliuni de
naturd si creeze avantaje competitive pentru judelul Arad pe plan regional, nalional gi
european.

lnbaza contractului, firma prestatoare s-a angajat sd elaboreze strategia in conformitate cu
urmdtoarele documente programatice:

- Planul Nalional de Dezvoltare al RomAniei 2014 - 2020
- Strategia Nationald pentru Dezvoltare Durabild a RomAniei
- Orizoturi 2013 - 2020 -2030; Planul de Dezvoltare Regionald care respectd cerinlele

Strategiei Nalionale de Dezvoltare Regionald
- Documentele Cadru de lmplementare ale Programelor Operantionale
- Politica de Coeziune a Uniunii Europene, Orientdrile Strategice Comunitare gi acquis-

ul comunitar.
- Altestrategii gidocumenterelevante

Desfdgurarea proiectului a avut trei etape. in prima etapd s-au colectat gi analizat datele,
etapa incheindu-se cu elaborarea analizei socio economice.

in etapa a doua s-a elaborat proiectul de strategie de dezvoltare a judelului gi a portofoliului
de proiecte, incheindu-se cu predarea proiectului Strategiei.

in etapa a treia s-au organizat consultdri publice gi s-a finalizat strategia, incheindu-se cu
predarea variantei finale.

Obiectivele strategice fixate sunt cregterea economicd gi cregterea calitatii locuirii, cu doui
obiective asociate: dezvoltarea turismului, agriculturii gi protectiei mediului gi dezvoltarea
administraliei publice 9i a cooperdrii transfrontaliere. in func{ie de aceste obiective a fost
stabilit Planul de Acliuni.

Fiecare etapi menlionati a inclus consultdri publice iar comentariile colectate au fost
incad rate textul documentului.

Ca urmare a celor mentionate, propunem aprobarea documentului elaborat de Romactiv
Business Consulting SRL: ,,Strategia de Dezoltare a Judetului Arad pentru perioada 2014 -
2020'.


