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STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane 

Cod proiect SEE/D/0297/4.1/X 

 

RAPORT DE EVENIMENT 

Baia Mare, 10 - 11 Martie 2014 

 

În perioada 10-11 martie a.c., echipa de proiect a organizat al doilea seminar tematic, 

scopul acestuia fiind demararea procesului de întocmire a strategiei teritoriale integrate 

pentru dezvoltarea zonei metropolitane a municipiului Baia Mare. 

Scopul celui de-al doilea workshop: 

 Selectarea și prioritizarea celor mai bune soluții la problemele stringente din Zona 

Metropolitană Baia Mare;  

 Corelarea nevoilor locale de dezvoltare cu cadrul național și regional pentru 2014-

2020 (Acord Parteneriat,  POR, PDR);  

 Integrarea programelor/ proiectelor în derulare gestionate de către ADI-uri, GAL-

uri, companii, cu portofoliul de proiecte al CJ MM;   

 Activarea grupului operativ urban și pregătirea compoziției finale a acestuia, ce va 

activa în cadrul Centrului Urban/ Metropolitan Baia Mare;  

 Consolidarea unei bune practici de dialog și implicare, ce va continua și după 

finalizarea proiectului;  

 

Tema discuţiilor pentru prima zi a seminarului a fost “Planificarea perioadei de 

programare 2014-2020 prin abordare sectorială integrată”. 

 

Seminarul a fost deschis cu un cuvânt de bun venit din partea Municipiului și Zonei 

Metropolitane Baia Mare. Dl. Primar Cătălin Cherecheș a subliniat importanţa conlucrării 

dintre administraţie, mediul privat şi cel universitar, prioritară fiind dezvoltarea 

economică a urbei. 

În continuare, Dl. Pietro Elisei, Expert Dezvoltare Urbană și Metropolitană în cadrul 

firmei Urbasofia, consultant STATUS, a prezentat aspectele generale ale proiectului, 

rezultatele primului workshop, desfăşurat în perioada 25-27 noiembrie 2013 şi scopul 

celui de-al doilea seminar. 
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Principiile de identificare a 

zonelor urbane pentru 

promovarea și aplicarea 

acțiunilor integrate de 

dezvoltare durabilă califică 

ZMBM conform Acordului 

de Parteneriat pentru:  

- acțiuni de dezvoltare 

urbană ce iau în 

considerare nevoile 

specifice ale 

localităților urbane, pe 

baza dimensiunii și 

potențialului economic al acestora (la nivelul întregii zone);  

- definirea intervențiilor specifice pentru tipurile de zone identificate, pe baza  

zonificării funcționale: zone centrale, zone rezidențiale, zone industriale, etc.;  

Deși zonele urbane funcționale (urban – periurban) nu mai reprezintă o prioritate pentru 

investițiile teritoriale integrate în România, abordarea multi-fond va rămâne direcția 

strategică pentru Strategia Metropolitană a Municipiului Baia Mare. 

Dl. Paul Pece, Administrator Delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare și Coordonator local al proiectului, a susținut o prezentare 

despre Conceptul de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Baia Mare, și despre prioritățile 

de dezvoltare teritorială care sunt avute în vedere pentru perioada de programare 2014-

2020: 

- Îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile locale și regionale, pentru ca 

regiunile să devină mai atractive pentru locuit, pentru petrecerea timpului liber, 

pentru investiții și muncă; 

- Promovarea parteneriatului urban-rural; 

- Consolidarea rețelei urbane prin dezvoltarea policentrică și specializare teritorială; 

- Creșterea accesibilității și conectivității între aglomerările urbane și orașele mai 

mici din zonă sau din aria de influență; 

- Acces echitabil la servicii publice de interes general.  

 

Tema discuţiilor pentru cea de a doua zi a seminarului a fost: „Competitivitate, 

Clustere și dezvoltare economică locală‟. 

 

Dl. Joep de Roo, a prezentat aspecte privind dezvoltarea proiectelor urbane. Totodată a 

exemplificat și factorii decisivi pentru succesul economic al unei țări/regiuni: 

- Resursele disponibile şi obiectivele asumate; 
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- Accesul la informație, 

pe baza căreia companiile pot întreprinde acțiuni specifice care să utilizeze 

resursele disponibile; 

- Inovarea si investițiile. 

Dl. Paul Pece a prezentat un material despre competitivitatea zonelor metropolitane în 

contextul dezvoltării policentrice, cu referire la indexul competitivităţii globale, nivelurile 

geografice ale competitivităţii, poziţia competitivă a României în economia UE, raportul 

Băncii Mondiale privind competitivitatea oraşelor din România. 

 

 

Aspecte punctate: 

Zonele economice funcţionale: 

 Zonele economice 

funcţionale generate de 

către aglomerările urbane 

din România depăşesc de 

cele mai multe ori 

graniţele administrativ 

teritoriale ale oraşelor.  

 Modelul este respectat 

în toate ţările dezvoltate, o 

arie economică funcţională 

fiind definită ca o zonă 

aflată la cel mult 1 oră 

distanţă de centru (durata 

maximă de timp 

acceptabilă pentru 

deplasarea la locul de muncă).  

 De facto, dacă se ia în considerare modelul de dezvoltare policentric (cu includerea 

mai multor poli de creştere), zonele economice funcţionale sunt mult mai largi. 

Competitivitatea regională: 

 Având în vedere tendinţele la nivel european de analiză a componentei teritoriale 

a competitivităţii, Comisia Europeană a propus în 2011 calcularea unui Indice al 

Competitivităţii Regionale (ICR). 

  Metodologia de calcul este determinată de un sistem complex de factori, care 

concentrează, între altele: valorificarea creativă şi inovativă a potenţialului 

regional, realizarea de conexiuni la nivel teritorial prin stimularea apariţiei şi 

consolidării legăturilor intra şi inter-industriale pe lanţurile de valoare, 

valorificarea patrimoniului natural şi cultural, utilizarea potenţialului de cercetare-

inovare şi îmbunătăţirea conectivităţii şi accesibilităţii.  
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În concordanţă cu tema generală propusă 

– competitivitate şi dezvoltare economică, grupul de lucru a discutat despre potenţialul de 

clusterizare existent la nivelul municipiului, a zonei metropolitane şi a judeţului 

Maramureş. Acest potenţial a fost identificat în industria echipamentelor electrice, 

datorită existenţei unor întreprinderi mijlocii şi mari, care ar putea susţine un cluster, dar 

şi în industria lemnului, în Maramureş această ramură industrială fiind bine conturată.  

Reprezentantul mediului de afaceri din industria lemnului, domnul Gheorge Put, director 

general al SC MOBAM S.A a prezentat avantajele unui astfel de cluster în industria de 

profil, pe baza experienţei unei astfel de asocieri existente la nivelul judeţului Cluj: 

firmele mici devin competitive lucrând în asociere, se instituţionalizează o conlucrare 

existentă de facto, iar companiile pot beneficia de informaţie primară în cel mai scurt 

timp, aceasta fiind transmisă cu prioritate între partenerii din cluster. 

 

Concluzii generale privind workshopul: 

 

1. Necesitatea corelării tuturor strategiilor, planurilor şi politicilor sectoriale cu 

impact asupra teritoriului Zonei Metropolitane Baia Mare, în special asupra 

zonei urbane funcţionale (fig.1), respectiv Strategia Judeţului Maramureş, 

Strategia Zonei Metropolitane Baia Mare, Master Planul de Apă al Judeţului 

Maramureş şi Strategia privind Gestionarea Integrată a Deşeurilor în Judeţul 

Maramureş, Strategia privind dezvoltarea rurală a Grupurilor de Acţiune Locală. 

 

Figura 1 
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2. Oportunitatea dezvoltării la nivelul Zonei Metropolitane a unui cluster în 

industria lemnului, după modelul “four clover” (fig. 2) care să aibă ca 

parteneri companiile locale importante din industria de profil, administraţia 

publică locală, instituţii de invăţământ, precum şi instituţii catalizator de tipul 

structurilor asociative şi companilor de consultanţă.  

 

Figura.2  Model cluster industria lemnului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Companii 

1. Producători 

2. Distribuitori 

3. Furnizori materie primă 

 

Cluster pentru Lemn și Mobilă Baia Mare 

Instituții de învățământ 

 
1. Centrul Universitar Nord 

Baia Mare 

2. Grup Școlar Vocațional 

Administrație Publică 

1. Municipiul Baia Mare 

2. Asociația „Zona 

Metropolitană Baia Mare” 

Facilitatori 

1. Asociații patronale 

2. Firme de consultanță 
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3. Crearea unui organism de coordonare a Strategiilor şi Politicilor care au 

impact asupra teritoriului Zonei Metropolitane Baia Mare, de tipul unui 

Consiliu Metropolitan, acesta avînd rolul unui instrument de corelarea, integrare 

şi monitorizare a tutor Programelor şi Proiectelor care se implementează în aria 

teritorială a zonei metropolitane 

 

Județul Maramureş  

 

Consiliul Metropolitan 

 

Municipiul Baia Mare 

Asociații de management Apă- 

Canal și Gestionarea 

Deșeurilor 

 

Asociația „Zona Metropolitană      

Baia Mare” 

Companii Publice de Apă, 

Canal și Deșeuri 
Asociații de dezvoltare rurală 

 


