
  
 
 
 

 

STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane 

Cod proiect SEE/D/0297/4.1/X 

 

RAPORT DE EVENIMENT 

Baia Mare, 25 - 27 Noiembrie 2014 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> este partener în 

proiectul STATUS, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, 

axa prioritară 4 – Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial, domeniul de 

intervenţie 4.1 - Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele 

regionale de aşezări. 

În perioada 25 – 27 noiembrie a avut Conferința finală a proiectului, în cadrul Centrului de 

Afaceri Millenium. 

Tema primei zile de lucru a fost definirea Centrului Metropolitan / Urban, cu participarea 

echipei de proiect, reprezentanților Primăriei 

Municipiului Baia Mare și Consiliului Județean, 

ținând cont de faptul că proiectele implementate 

de aceste două instituții au impact direct asupra 

teritoriului Zonei Metropolitane Baia Mare.  În 

total, în prima zi de lucru s-au prezentat un număr 

de 10 participanți.  

Primele discuții au avut ca subiect Prezentarea 

Grupului Operațional Metropolitan (GOM).  

Dat fiind faptul că principalii actori care implementează proiecte cu impact metropolitan sunt 

Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare, A.D.I.-urile sectoriale, operatorii 



  
 
 
 

regionali, aceste instituții, prin reprezentanții desemnați, trebuie să facă parte din Grupul 

Operațional Metropolitan. 

Celor prezenți le-a fost înmânat draft-ul protocolului de colaborare pentru constituirea 

Grupului Operațional Metropolitan în vederea consultării și propunerii de 

completări/modificări. GOM va fi o structură partenerială inter-instituțională pentru 

coordonarea implementării Strategiei Teritoriale Integrate Metropolitane (STIM) realizată în 

cadrul proiectului STATUS. 

Următorul subiect abordat a fost prezentarea obiectivului proiectului STATUS.  

Obiectivul proiectului STATUS îl constituie 

realizarea Strategiei Teritoriale Integrate 

Metropolitane (STIM). Obiectivele prioritare 

ale STIM sunt: Zona Urbană Funcțională (ZD1)  

caracterizată prin concentrări economice 

competitive, inovare și centre logistice puternic 

relaționată cu piețele de export; specializare 

inteligentă, activități de consolidare a 

procesului inovativ într-un sistem sinergic “4-

leaf clover” în care cercetarea și formarea sunt structuri de bază; sisteme integrate și durabile 

de servicii publice; guvernanță teritorială inteligentă. 

Scopul Strategiei Teritoriale Integrate Metropolitane  îl reprezintă dezvoltarea Zonei 

Metropolitane Baia Mare (ZMBM), corelată cu sursele de finanțare europene, naționale și 

locale.  

Conceptul de dezvoltare al ZMBM prevede dezvoltarea acestei zone în două faze:  

1. concentrarea pe Zona Urbană Funcțională sau Zona de Dezvoltare 1 (ZD1), care se 

întinde pe o distanță de până la 15 km in jurul municipiului Baia Mare] pentru implementarea 

unui portofoliu de proiecte in perioada 2014-2020 menite să sporească competitivitatea zonei 

și  

2. extinderea subsecventă a intervențiilor la Zona de Dezvoltare 2 (ZD2)/ întreaga Zonă 

Metropolitană ce se încadrează la o distanță cuprinsă între 15 – 20 km față de municipiul Baia 



  
 
 
 

Mare, cu orizont de timp 2030, în scopul dezvoltării armonioase și a sporirii coeziunii 

teritoriale în zonă. 

A fost adus în discuție faptul că în momentul de față, pentru perioada 2014-2020, este în faza 

de aprobare Programul de cooperarea teritorială europeană, gestionat de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, România  - Ucraina, iar prin Obiectivul Tematic 2 propus – Sprijin 

pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovație, ar exista posibilitatea finanțării 

realizării de Parcuri Industriale. În forma actuală, Programul Operațional Regional 2014 -

2020 nu finanțează realizarea de Parcuri Industriale. 

Grupul Operațional Metropolitan (GOM) este gândit ca o entitate care să acționeze pentru 

toate proiectele care influențează/afectează Zona Metropolitană Baia Mare, indiferent de 

instituțiile/organizațiile care le implementează (instituții publice descentralizate organizații 

publice sau private, CNADNR etc.). 

Concluziile atelierului de lucru au fost 

necesitatea realizării unui Plan de Acțiuni / 

Activități, întocmirea unui Calendar 

privind ședințele de lucru, întâlnirile 

tematice, faptul că responsabilitatea 

convocării ședințelor de lucru va aparține 

atât ZMBM cât și partenerilor din cadrul 

GOM.  

Asociația “Zona Metropolitană Baia Mare” va pune la dispoziție un spațiu cu dotări specifice 

de birou, precum și un număr de persoane calificate, pentru desfășurarea ședințelor de lucru. 

Întâlnirile GOM vor fi lunare/trimestriale/semestriale, în funcție de necesități și de tematica 

abordată; 

Se va constitui o bază de date cu reprezentanții desemnați ai instituțiilor/ organizațiilor 

partenere, prin intermediul cărora se vor comunica adresele/ invitațiile de participare/ 

convocările/ rapoartele de progres. În cadrul GOM se vor defini rolurile fiecărui reprezentant, 

și se va asigura consultarea publicului/ informarea publică prin intermediul fiecărui 

reprezentant al instituțiilor/ organizațiilor partenere. 

 



  
 
 
 

Dat fiind faptul că Grupul Operațional Metropolitan  este un grup deschis, structura poate fi 

modificată cu acordul partenerilor, prin cooptarea și a altor organizații publice sau private, în  

măsura în care se identifică rolul acestora legat de implementarea Strategiei Teritoriale 

Integrate Metropolitane. 

În data de 26 și 27 noiembrie a avut loc Conferința Finală a Proiectului STATUS și de 

prezentare a Strategiei Teritoriale Integrate Metropolitane.  Participanții primei zile a 

Conferinței au inclus reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale membre ale Zonei  

Metropolitane Baia Mare, ai Consiliului Județean Maramureș, ai Primăriei Municipiului Baia 

Mare și a sectoarelor de utilități publice.  

Conferința a fost deschisă de către reprezentantul Zonei Metropolitane Baia Mare, dl. Paul 

Adrian Pece, care a urat bun venit invitațiilor. În continuare, prezintă Strategia Teritorială 

Integrată a Zonei Metropolitane Baia Mare, care se bazează pe Conceptul Metropolitan de 

Dezvoltare 2014-2020. 

Strategia ia în considerare toate cele 19 unităţi 

administrativ teritoriale care sunt membre ale 

zonei metropolitane. Abordare metropolitană va 

facilita realizarea unei dezvoltări coerente în 

reţea, la nivel teritorial, menită a integra atât 

zonele urbane cât şi cele rurale adiacente.  

Sunt prezentate axele prioritare 1, 4, 6 și 7 din 

cadrul Programului Operațional Regional (POR) 

2014-2020 în cadrul cărora se vor putea accesa fonduri europene pentru realizarea 

obiectivelor STIM. 

Dl. Matei Cocheci, reprezentantul URBASOFIA, a prezentat în continuare procesul de 

elaborare al strategiei teritoriale. Elemente cheie în definirea strategiei sunt susținerea și 

particiaparea actorilor locali, coroborarea şi corelarea intereselor diferiţilor actori în vederea 

soluţionării problemelor identificate și importanţa instrumentelor utilizate (ateliere de lucru, 

geoblog, poster plan). 

Procesul de planificare a cuprins 3 etape principale: identificarea problemelor, găsirea de 

soluții și designul Strategiei Integrate. 



  
 
 
 

A fost efectuată o analiză operațională a documentelor de planificare existente la nivel local 

și metropolitan, o analiză SWOT, au fost identificați actorii locali interesați, inclusiv analiza 

geoblogului creat în cadrul proiectului, în cadrul căruia fiecare stakeholder a avut 

posibilitatea de a reprezenta pe hartă problemele identificate în teritoriul analizat. 

Dl. Pietro Elisei, reprezentantul URBASOFIA, prezintă scopul proiectului STATUS și 

conceptul Zonei Metropolitane Baia Mare la nivelul României, dar și în context integrării 

transfrontaliere (vecinătatea cu Ucraina). 

Se menționează faptul că un obiectiv important în cadrul teritoriului analizat îl reprezintă 

dezvoltarea economică. Astfel, Zona Urbană Funcțională (Zona de Dezvoltare 1) este văzută 

ca o prioritate până în anul 2020 proiectele prioritare fiind orientate spre dezvoltare 

economică (inclusiv specializare tip cluster), dezvoltarea capacităţii pentru autorităţile 

publice locale şi modernizarea infrastructurii 

(reţea de drumuri - creşterea accesibilităţii , 

utilităţi publice - apă, canalizare, deşeuri, 

iluminat public). Până în 2030 pentru Zona 

de Dezvoltare 2 există, de asemenea, o 

orientare către dezvoltarea rurală, în special 

printr-o stimulare a agriculturii, eco-

turismului şi valorificarea zonelor naturale 

existente. 

Următoarea prezentare a fost cea a doamnei Livia Morega, reprezentant al Eurodite, despre 

mecanismul de implementare a proiectelor urbane și metropolitane. 

Se specifică necesitatea existenței unor precondiții esențiale: obiective realiste și fezabile ale 

factorilor decizionali și a actorilor urbani; deschiderea în a construi parteneriate; informația 

cu privire la proiectele investite să fie corectă, accesibilă și transparentă. În cazul ZMBM, 

acestea sunt deja asigurate prin implementarea proiectului STATUS. 

Printre concluziile desprinse în urma primei zile a Conferinței Finale au fost faptul că 

dezvoltarea locală trebuie să fie condusă de comunitate, iar proiectele prioritare în zonele de 

intervenție vor necesita integrarea strategică a politicilor și surselor de finanțare sectoriale și 

nu numai.  



  
 
 
 

 

 

A doua zi a Conferinței Finale a proiectului STATUS s-a axat pe prezentarea Centrului 

Metropolitan, cu invitați din rândul reprezentanților 

instituțiilor publice, sectoarelor de utilități publice, 

operatori regionali, ADR NV, ONG și mediul 

privat. 

Dl. Pietro Elisei a prezentat conceptul de Grup 

Operațional Metropolitan (GOM), ca fiind un grup 

deschis, unde există un loc de discuție pentru 

politicile publice urbane și metropolitane.  

Acesta susține procesul de planificare teritorială și sporire a capacității administrative de 

aplicare a strategiei. Centrul Metropolitan va fi locul de întâlnire a GOM, de prezentare a 

unor proiecte de dezvoltare și de promovare  a unor evenimente, seminarii, expoziții. Grupul 

Operațional Metropolitan este văzut ca și un catalizator, un motor pentru dezvoltare locală și 

metropolitană. 

Următorul subiect abordat a fost prezentarea Protocolului de Colaborare propus pentru 

constituirea Grupului Operațional Metropolitan, cuprinzând principiile de bază și scopul 

acestuia, precum și obiectivele și modalitățile de realizare ale acestora.  

La finalul Conferinței au fost stabiliți următorii pași, respectiv comunicarea protocolului 

părților semnatare în vederea consultării, stabilirea unei forme finale și semnarea lui, 

desemnarea reprezentanților instituțiilor semnatare, definirea unei agende / plan de acțiuni, și 

stabilirea unui calendar privind ședințele / întâlnirile de lucru.  

 


