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DE CE ACEST GRUP DE DISCUŢII? 

 
 

 
Municipiul Sighişoara implementează în prezent proiectul cu titlul „Planificarea strategică pentru 
Sighişoara” finanţat prin programul Phare 2005, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 
administraţiei la nivel local III – IV.  
 
Firma de consultanţă Agenda Setting a fost contractată pentru perioada 28 mai – 20 septembrie 
2008 de către Municipiu pentru elaborarea documentului de strategie al oraşului, sub denumirea 
de „Strategia de dezvoltare socio – economică a municipiului Sighişoara pentru perioada 2008-
2013”.  

 
Firma noastră îşi propune elaborarea  unui document strategic sustenabil, în care sighişorenii să 
creadă, să îşi dorească şi să poată să o transpună în realitate pe viitor. De aceea  promovăm ca 
principiu de lucru planificarea strategică participativă.  
 
Prin implicarea activă a cât mai multor factori interesaţi din comunitate în procesul de planificare,  
documentul va fi unul realist, care se bazează şi răspunde nevoilor comunităţii.  
  
Pe toată durata procesului de planificare strategică factorii locali interesaţi vor fi consultaţi şi 
implicaţi în gândirea şi elaborarea strategiei. În acest sens se vor organiza întâlniri şi discuţii: 
 
- pentru a analiza situaţia existentă în 10 sectoare diferite de activitate (social, economic, turism, 
infrastructură, mediu de trai, cultură, social, sănătate, mediu şi administraţie publică)  
 
- pentru a gândi viziunea de viitor asupra oraşului, precum şi căile prin care poată fi realizată 
această viziune. 
 
Acest grup de discuţii este un instrument de lucru care face posibilă continuarea şi dezvoltarea 
discuţiilor şi ideilor lansate cu ocazia întâlnirilor de lucru faţă în faţă, precum şi implicarea acelora 
care din diverse motive nu au participat la întâlnirile faţă în faţă.  
 
Pentru detalii sau informaţii în afara acestui grup de discuţii vă rugăm să contactaţi:  
 
Firma de consultanţă Agenda Setting                 Municipiul Sighişoara 
Persoană de contact: Dezso Iuliana    Persoană de contact: Daniela Oprea  
Tel: 0744 653 303     Tel: 0265 771280 / interior 128  
Fax: 0364 819 110     Fax: 0265 771278  
Email: office@ages.ro     Email: primaria@elsig.ro 


