
 
 

 
SC  EDIM 

CONSULTING  SRL 
ROMAN 

 

Proiect de planificare strategica  a comunei ION 
CREANGA  din  judetul Neamt  
Beneficiar : Consiliul Local ION CREANGA 

 
 
 

CUPRINS 
 

Denumire Pag. 
 

CAPITOLUL  I  - Introducere  
Planificarea strategica a dezvoltarii locale a comunei ION CREANGA din judetul 
Neamt 

 

Scopul planificarii strategice  
Limite ale dezvoltarii locale  

CAPITOLUL  II  - Aspecte metodologice  
Misiunea analizei preliminare  
Elaborarea analizei preliminare  
Metode  
Identificarea prioritatilor  

CAPITOLUL  III – Aplicarea analizei SWOT  
Analiza globala  
Infrastructura  
Mediu  
Economie  
Resurse umane  
Invatamânt , cultura , arta , sport  
Sanatate  
Turism  

CAPITOLUL  IV – Analiza cadrului strategic  
Cadrul strategic la nivel national  
Cadrul strategic la nivel regional  
Cadrul strategic la nivel judetian  

CAPITOLUL  V -  Opţiunile strategice de dezvoltare a comunei AGAPIA  din 
judetul Neamt in contextul national , regional si judetian  

 

CAPITOLUL VI – Raport referitor la viziunea asupra dezvoltarii strategice a 
comunei AGAPIA  din judetul Neamt 

 

ANEXE  
Analiza infrastructurii  
Analiza strategiei de mediu  
Analiza strategiei de dezvoltare a economiei  
Analiza resurselor  umane  
Analiza invatamântului , culturii , artei , sportului  
Analiza strategiei de asigurare a sanatatii publice  
Analiza strategiei pentru turismul local  
 


	CUPRINS 
	Denumire
	CAPITOLUL  I  - Introducere
	Planificarea strategica a dezvoltarii locale a comunei ION CREANGA din judetul Neamt
	Scopul planificarii strategice
	Limite ale dezvoltarii locale
	CAPITOLUL  II  - Aspecte metodologice
	Misiunea analizei preliminare
	Elaborarea analizei preliminare
	Metode
	Identificarea prioritatilor
	CAPITOLUL  III – Aplicarea analizei SWOT
	Analiza globala
	Infrastructura
	Mediu
	Economie
	Resurse umane
	Invatamânt , cultura , arta , sport
	Sanatate
	Turism
	CAPITOLUL  IV – Analiza cadrului strategic
	Cadrul strategic la nivel national
	Cadrul strategic la nivel regional
	Cadrul strategic la nivel judetian
	CAPITOLUL  V -  Opţiunile strategice de dezvoltare a comunei AGAPIA  din judetul Neamt in contextul national , regional si judetian 
	CAPITOLUL VI – Raport referitor la viziunea asupra dezvoltarii strategice a comunei AGAPIA  din judetul Neamt
	ANEXE
	Analiza infrastructurii
	Analiza strategiei de mediu
	Analiza strategiei de dezvoltare a economiei
	Analiza resurselor  umane
	Analiza invatamântului , culturii , artei , sportului
	Analiza strategiei de asigurare a sanatatii publice
	Analiza strategiei pentru turismul local



		SC  EDIM CONSULTING  SRL ROMAN




		Proiect de planificare strategica  a comunei ION CREANGA  din  judetul Neamt 


Beneficiar : Consiliul Local ION CREANGA





CUPRINS


		Denumire

		Pag.






		CAPITOLUL  I  - Introducere

		



		Planificarea strategica a dezvoltarii locale a comunei ION CREANGA din judetul Neamt

		



		Scopul planificarii strategice

		



		Limite ale dezvoltarii locale

		



		CAPITOLUL  II  - Aspecte metodologice

		



		Misiunea analizei preliminare

		



		Elaborarea analizei preliminare

		



		Metode

		



		Identificarea prioritatilor

		



		CAPITOLUL  III – Aplicarea analizei SWOT

		



		Analiza globala

		



		Infrastructura

		



		Mediu

		



		Economie

		



		Resurse umane

		



		Invatamânt , cultura , arta , sport

		



		Sanatate

		



		Turism

		



		CAPITOLUL  IV – Analiza cadrului strategic

		



		Cadrul strategic la nivel national

		



		Cadrul strategic la nivel regional

		



		Cadrul strategic la nivel judetian

		



		CAPITOLUL  V -  Opţiunile strategice de dezvoltare a comunei AGAPIA  din judetul Neamt in contextul national , regional si judetian 

		



		CAPITOLUL VI – Raport referitor la viziunea asupra dezvoltarii strategice a comunei AGAPIA  din judetul Neamt

		



		ANEXE

		



		Analiza infrastructurii

		



		Analiza strategiei de mediu

		



		Analiza strategiei de dezvoltare a economiei

		



		Analiza resurselor  umane

		



		Analiza invatamântului , culturii , artei , sportului

		



		Analiza strategiei de asigurare a sanatatii publice

		



		Analiza strategiei pentru turismul local

		





