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În perioada 3-4 Iulie 2014 s-au desfășurat cel de al treilea și al patrulea seminar tematic din 

cadrul proiectului „STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane”. 

Tema discuțiilor pentru prima zi de lucru a fost “Prezentarea proiectelor Zonei 

Metropolitane Baia Mare, și integrarea proiectelor la nivel județean”. 

Dl. Paul Adrian Pece, administratorul delegat al 

ZMBM și manager de proiect a deschis workshopul 

și a prezentat ordinea de zi. 

Dl. Cătălin Cherecheș, Președintele A.D.I. Zona 

Metropolitană Baia Mare și Primarul Municipiul 

Baia Mare, consideră că la nivelul Municipiului Baia 

Mare lucrurile au fost gândite atât la nivel local cât 

și la nivel metropolitan, iar strategia de dezvoltare a 

ZMBM trebuie raportată și la strategia de dezvoltare 

a Județului Maramureș.  

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

Urbasofia, consultant STATUS, a susținut o prezentare în care a subliniat importanța unei 

abordări participative în ceea ce privește problemele actuale de dezvoltare metropolitană în 

cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare, care va produce:  

- O agendă strategică teritorială pentru zona urbană funcțională Baia Mare, realizată 

printr-un proces participativ; 

- Un Grup Operativ Metropolitan de susținere pentru procesul de planificare teritorială 

și sporire a capacității administrative de aplicare a strategiei; 

- Un Centru Urban ca spațiu de întâlnire a GOM, de promovare a eforturilor Zonei 

Metropolitane și colectare de feedback. 

Dl. Pietro Elisei a enumerat câteva din problemele existente la nivelul Zonei Metropolitane, 

pe domenii de interes. În ceea ce privește economia locală, există interes redus, infrastructură 

inadecvată, oportunități limitate. Poluarea remanentă generată de fostele mari industrii locale 

este una din cele mai mari probleme legate de mediu, pe când din punct de vedere politico- 



  

 

administrativ, scena politico- 

administrativă rigidă și inadaptată nevoilor locale prezintă o problemă.  Sitemele 

metropolitane de transporturi și infrastructuri edilitare sunt insuficient dezvoltate, iar în ceea 

ce privește resursele umane, o problemă identificată este necorelarea pieței forței de muncă 

cu oferta formatoare. În context social, problemele identificate sunt: sărăcie, dezinteres, 

demotivare, lipsa încrederii.  

În acest context, se conturează un număr de obiective prioritare: 

- O zonă urbană funcțională cu concentrări economice competitive, inovare și centre 

logistice, puternic relaționată cu piețele de exportș 

- Specializare inteligentă, consolidarea procesului inovativ într-un sistem sinergic “4 

leaf clover” susținut de cercetare și formareș 

- Dezvoltare locală durabilă bazată pe parteneriat și legături puternice urban- rural, prin 

sitmularea agriculturii productive și eco- turismului; 

- Sisteme integrate și durabile de servicii publice, inclusiv transport; 

- Guvernanță inteligentă și contextualizarea participării active la nivelul Zonei 

Metropolitane Baia Mare- evaluare și monitorizare locală, fundamentarea adecvată a 

politicilor publice și managementul portofoliului de 

proiecte. 

Următoarea prezentare a fost susținută de Dna. 

Livia Morega reprezentat al S.C. EURODITE 

S.R.L, și s-a referit la cele 8 obiective tematice 

Europene pentru perioada 2014-2020 ca axe 

prioritare, pentru care în total se alocă 

6.884.042.553 euro din FEDR. Aceste obiective 

sunt: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și informației; 

2. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

3. Sprijinirea tranziției către o economie scăzută de emisii CO2; 

4. Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

5. Promovarea sistemelor de trasport durabile; 

6. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; 

7. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei; 

8. Investiție în educație, formare, învățământ vocațional pentru formarea competențelor 

și învățarea pe toată durata vieții.  

Pentru posibilitatea îndeplinirii acestor obiective se alocă asistență tehnică în valoare totală de  

110 mil. Euro din FEDR.  

Obiectivele strategice Europa 2020 relevante pentru Zona Metropolitană Baia Mare sunt: 

competitivitate, infrastructură, oamenii și societatea, guvernanță și resurse.  



  

 

Au urmat discuții interactive între 

actorii locali invitați, despre ceea ce privește proiectele propuse, despre serviciile publice ce 

se prestează la nivel metropolitan și județean de către operatori regionali (serviciul de apă- 

canal, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate la nivel metropolitan 

și serviciul de gestiune a deșeurilor ce va trebui implementat). 

Tema discuțiilor pentru cea de a doua zi de seminar a fost “Constituirea Grupului 

Operativ Metropolitan și a Centrului Urban Metropolitan”.  

Dl. Paul Adrian Pece, administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect, deschide 

ședința celei de-a 2-a zile de lucru și al patrulea workshop, prezentând ordinea de zi. Sunt 

prezentate pe scurt activitățile desfășurate în data de 03.07.2014 și a echipei URBASOFIA. 

Dna. Simona Pascariu, reprezentat al S.C. URBASOFIA S.R.L, prezintă conceptul de Grup 

Operativ Metropolitan – entitate ce ca asigura buna informare și va stimula/ anima 

participarea tuturor partenerilor cu privire la legăturile dintre proiectele propuse și cele în 

curs de desfășurare. 

În continuare, arată structura propusă pentru implementarea Agendei Teritoriale Strategice a 

Zonei Metropolitane Baia Mare: 

- Un Consiliu Decizional/ Director (CD) din 

care fac parte Primăriile/ Consiliile Locale 

parte a Zonei Metropolitane Baia Mare și 

Consiliul Județean Maramureș, care asigură 

decizia strategică și angajamentul politic al 

implementării. 

- Grupul Operativ Metropolitan ZMBM, 

entitate organizatorică și executivă care 

asigură organizarea pas cu pas a implementării Agendei Teritoriale Strategice a Zonei 

Metropolitane Baia Mare.  

Grupul Operativ Metropolitan va avea următoarul rol și sarcini:  

1. Coordonare:  

- Asigură că obiectivele şi activităţile fiecărui proiect adoptat respectă priorităţile 

prezentate în Agenda Teritorială Strategică. 

- Asigură că toti partenerii interesaţi de implementarea proiectelor individuale îşi 

înțeleg rolul şi responsabilităţile în cadrul strategiei, inclusiv interrelaționarea cu alte 

proiecte strategice din ZMBM sau din afara acesteia. 

- Dezvoltă un plan de lucru eficient pentru toți actorii implicaţi în procesul de 

implementare al proiectelor. 

- Identifică și corelează Agenda Teritorială Strategică cu oportunităţile şi finanţările 

naţionale, europene, etc 

2. Sarcini executive: 



  

 

- Actualizează planul operaţional de 

implementare al Agendei Strategice și propune CD activităţi şi acţiuni strategice: 

clustere, parteneriate, orientări, etc. 

-  Coordonează departamentele de achiziţii publice și de investiţii (dacă este cazul) și 

ghidează elaborarea documentelor necesare (propuneri legislative/regulamente, 

parteneriate, etc.). 

-  Monitorizează procesul implementării Agendei Strategice (timp și buget). 

-  Sprijină activ atragerea localizării de activităţi economice în spiritul strategiei de 

dezvoltare durabile integrate pentru ZMBM. 

-  Sprijină dezvoltarea forţei de muncă calificate în ZMBM pe măsura standardelor 

urmarite prin propunerea / conducerea de programe de formare. 

3. Supervizare: 

- Monitorizează şi evaluează periodic implementarea Agendei Strategice pentru a 

asigura că toate activităţile / proiectele sunt executate cu respectarea condiţiilor de 

calitate şi atingerea indicatorilor de succes propuşi.  

4. Raportare și documentare: 

- Pregătește formatele de raport, listele de verificare şi urmărește respectarea direcţiilor 

de acţiune necesare pentru facilitarea 

/suplimentarea /documentarea diferitelor activităţi 

previzionate. 

- Elaborează și prezintă raportul de progres 

anual pentru CD.  

- Elaborează și prezinta rapoartele lunare de 

activitate. 

 

 

Dl. Pietro Elisei, în prezentarea power point, abordează următoarele: 

- prezentarea generală a proiectului STATUS 

- abordare localizată 

- identificarea problemelor 

- strategia: nevoi adresate 

- obiective prioritare: conceptul “4-leaf clover” (trifoi cu patru foi) 

- modelul Bologna – exemplu de bună practică: - Megafon- Arenă- Antenă   

În continuare, Dl. Paul Pece administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect, prezintă 

conceptul de Grup Operativ Metropolitan precum și un model de protocol de colaborare în 

vederea realizării Grupului Operativ Metropolitan și constituirii Centrului Metropolitan. 

Ca încheiere a zilei de lucru, participanții își exprimă opinia în legătură cu cele discutate, 

urmând ca Dl. Paul Pece să declare închis seminarul și invită actorii locali să viziteze spațiul 

propus pentru Centrul Metropolitan. 

 


