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STATUSSTATUSSTATUSSTATUS –––– StrategiiStrategiiStrategiiStrategii teritorialeteritorialeteritorialeteritoriale integrateintegrateintegrateintegrate pentrupentrupentrupentru zonelezonelezonelezonele metropolitanemetropolitanemetropolitanemetropolitane

CodCodCodCod proiectproiectproiectproiect SEE/D/0297/4.1/XSEE/D/0297/4.1/XSEE/D/0297/4.1/XSEE/D/0297/4.1/X

RAPORTRAPORTRAPORTRAPORT DEDEDEDE EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

SeminarSeminarSeminarSeminar

BaiaBaiaBaiaBaia Mare,Mare,Mare,Mare, 25252525 ---- 27272727 NoiembrieNoiembrieNoiembrieNoiembrie 2013201320132013

AspecteAspecteAspecteAspecte generalegeneralegeneralegenerale privindprivindprivindprivind proiectulproiectulproiectulproiectul STATUSSTATUSSTATUSSTATUS

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
implementează în perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014, ca parte a unui consorţiu
european, 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.

Liderul de proiect este oraşul Kavala (Grecia), iar ceilalţi parteneri transnaţionali sunt:

1. Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

2. Municipiul Satu Mare

3. Fundaţia Graphitech (Trento, Italia)

4. Provincia Foggia (Italia)

5. Regiunea Abruzzo (Italia)

6. Oraşul Drama (Grecia)

7. Institutul de Planificare Urbană din Ljubljana (Slovenia)

8. Oraşul Schwechat (Austria)

9. Institutul Central European pentru Tehnologie ALANOVA (Austria)

10. Oraşul Herceg Novi (Muntenegru)

11. Agenţia de Dezvoltare a oraşului Temerin (Serbia).

Parteneriatul este susţinut de parteneri asociaţi şi observatori, care vor contribui la
atingerea obiectivelor proiectului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice din România, Registrul Urbaniştilor din România, Institutul Naţional de
Planificare Urbană (Italia), Societatea Internaţională a Urbaniştilor_ISOCARP (Olanda),
Federaţia Internaţională pentru Locuire şi Planificare (Olanda), Centru EcoResource
(Ucraina), Royal Institution of Chartered Surveyors International (Belgia), Global City
Indicators Facility (Canada).
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ObiectivulObiectivulObiectivulObiectivul generalgeneralgeneralgeneral alalalal proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului esteesteesteeste dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea strategiilorstrategiilorstrategiilorstrategiilor teritorialeteritorialeteritorialeteritoriale integrate,integrate,integrate,integrate, cu
rol în reducerea disparităţilor teritoriale şi creşterea competitivităţii zonelor metropolitane.
Strategia teritorială propusă pentru fiecare partener va constitui un instrument ce va
asigura dezvoltarea durabilă în conformitate cu standardele secolului 21.

Proiectul îşi propune reducerea decalajului de dezvoltare dintre oraşele din zona Sud Est
Europeană şi cele din Vestul continentului, cu accent pe creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor.

ObiectivulObiectivulObiectivulObiectivul specificspecificspecificspecific alalalal AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieiieiieiiei ZonaZonaZonaZona MetropolitanMetropolitanMetropolitanMetropolitanăăăă BaiaBaiaBaiaBaia Mare,Mare,Mare,Mare, îîîînnnn calitatecalitatecalitatecalitate dededede
partenerpartenerpartenerpartener îîîînnnn proiect,proiect,proiect,proiect, îîîîllll reprezintreprezintreprezintreprezintăăăă dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea StrategieiStrategieiStrategieiStrategiei TeritorialeTeritorialeTeritorialeTeritoriale IntegrateIntegrateIntegrateIntegrate aaaa ZoneiZoneiZoneiZonei
MetropolitaneMetropolitaneMetropolitaneMetropolitane BaiaBaiaBaiaBaia MareMareMareMare, cu rol în reducerea disparităţilor teritoriale, creşterea
competitivităţii zonei metropolitane şi definirea listei de proiecte prioritare la nivel
metropolitan, pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Acest obiectiv se realizează prin organizarea a cinci seminarii cu participarea autorităţilor
şi instituţiilor publice locale şi centrale, mediul academic, mediu de afaceri, ONG-uri şi
societatea civilă.

ActivitActivitActivitActivităţăţăţăţileileileile proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului vizeazvizeazvizeazvizeazăăăă::::

1. Realizarea unei analize diagnostic privind instrumentele de planificare
urbană/teritorială existente la nivelul fiecărui partener, pe baza datelor furnizate de
instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu şi luând în condiderare opinia actorilor
privaţi implicaţi în procesul de planificare strategică.

2. Analiza PUG, PUZ, PUD, PATZ şi a politicilor urbane/teritoriale în vigoare. Analiza
corelaţiei între instrumentele şi politicile urbane ce operează la nivel naţional / judeţean /
local.

3. Organizarea a cinci ateliere de lucru la nivelul fiecărui partener, având drept scop:

• Realizarea unei analize privind eficienţa aplicării instrumentelor de planificare
existente şi a politicilor publice în domeniul urbanismului;

• Identificarea nevoilor actorilor locali privaţi (investitori, dezvoltatori, etc) şi a
modalităţilor de sprijin din partea autorităţilor publice locale;

• Stabilirea listei de programe, proiecte de regenerare/ dezvoltare urbană/
metropolitană;

• Elaborarea Strategiei Teritoriale la nivelul fiecărui partener teritorial implicat în
proiect;

4. Organizarea unei dezbateri publice (la nivelul fiecărui partener teritorial) dedicate
finalizării Strategie Teritoriale Integrate, cu ilustrarea conceptului de dezvoltare urbană
/metropolitană (Poster Plan).
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5. Crearea Grupului local de Acţiune pentru susţinerea efortului de planificare urbană/
teritorială care va implica actorii relevanţi şi va creşte capacitatea acestora de a concepe
şi implementa strategiile urbane şi politicile teritoriale.

6. Organizarea unui „Centru de implementare a politicilor urbane/metropolitane” cu rol în
asigurarea sustenabilităţii proiectului.

7. Crearea şi utilizarea unei platforme on-line de cooperare şi schimb de experienţă între
parteneri.

RezultateleRezultateleRezultateleRezultatele preconizatepreconizatepreconizatepreconizate lalalala nivelulnivelulnivelulnivelul AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieiieiieiiei ZonaZonaZonaZona MetropolitanMetropolitanMetropolitanMetropolitanăăăă BaiaBaiaBaiaBaia Mare,Mare,Mare,Mare, cacacaca
urmareurmareurmareurmare aaaa participparticipparticipparticipăăăăriiriiriirii îîîînnnn proiectulproiectulproiectulproiectul STATUS:STATUS:STATUS:STATUS:

1) Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială Integrată a ariei metropolitane Baia
Mare.

2) Un studiu privind situaţia existentă în domeniul planificării teritoriale la nivelul
Asociaţiei Zona Metropolitană Baia Mare.

3) Un Grup local de Acţiune cu rol în susţinerea efortului de planificare strategică (grup
operativ urban).

4) Actualizarea informaţiilor privind politicile de dezvoltare teritorială a localităţilor
membre în Asociaţia Zona Metropolitană Baia Mare.

5) Practici şi metodologii moderne ce pot fi folosite în procesul de planificare teritorială
(transfer de knowhow de la partenerii ştiinţifici transnaţionali: Institutul Central European
pentru Tehnologie Alanova din Austria, Institutul de Planificare Urbană din Ljubljana din
Slovenia, Fundatia Graphitech Trento din Italia).

6) Iniţierea unei colaborări cu Registrul Urbaniştilor din România.

7) Promovarea Asociaţiei Zona Metropolitană Baia Mare:

• La nivel local: prin organizarea atelierelor de lucru pe tema elaborării Strategiei
de Dezvoltare Teritorială;

• La nivel naţional: prin cooperarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – Autoritate Naţională pentru Programul de Cooperare
Transnaţională Sud Estul Europei şi cu Registrul Urbaniştilor din România,
parteneri în proiectul STATUS;

• La nivel european – prin intermediul reţelei transnaţionale generată de proiectul
STATUS

8) Elaborarea unui portofoliu de proiecte cu impact la nivel metropolitan, pentru
accesarea fondurilor structurale şi de coeziune în perioada de programare 2014-2020.
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În perioada 25 – 27 noiembrie 2013, s-a organizat primul seminar tematic, pe parcursul a
3 zile de lucru, evenimentul reunind participanţi de la instituţiile publice locale, mediul
academic, mediul de afaceri, ONG-uri şi societatea civilă.

AgendaAgendaAgendaAgenda evenimentuluievenimentuluievenimentuluievenimentului
25252525 –––– 27272727 noiembrienoiembrienoiembrienoiembrie 2013201320132013

Adresă de bun venit din partea Municipiului şi Zonei Metropolitane
Baia Mare
Dl. Cătălin CHERECHEŞ-Primarul Municipiului Baia Mare

Prezentarea proiectului STATUS: Scop, obiective, rezultate, unde
suntem acum
Dl. Pietro ELISEI, Expert dezvoltare urbană şi metropolitană

Prezentarea rolului workshop-ului în cadrul proiectului și a
obiectivelor acestuia
Dna. Simona PASCARIU, Urbanist

Prezentarea Conceptului de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Baia
Mare,
Dl. Paul PECE, Administrator delegat

Prezentarea participanților. Dialog în plen. Prezentare expert
facilitator.

Discuții în grupuri de lucru structurate pe axe de importanță majoră
pentru Zona Metropolitană Baia Mare

Concluzii ale zilei de lucru
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Participanţi (stakeholderi) – instituţii reprezentate
Ziua 1 de lucru

�Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
� Primăria Municipiului Baia Mare
� Primăria Oraşului Baia Sprie
� Primăria Oraşului Cavnic
� Primăria Oraşului Seini
� Primăria Oraşului Şomcuta Mare
� Primăria Comunei Coaş
� Primăria Comunei Coltău
� Primăria Comunei Cerneşti
� Primăria Comunei Dumbrăviţa
� Primăria Comunei Remetea Chioarului
� Primăria Comunei Recea
� Primăria Comunei Săcălăşeni
�Eurodite SRL
�Urbasofia SRL
� Studio AKS SRL

Ziua a 2-a de lucru
� Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş
�Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
�Consiliul Judeţean Maramureş
�Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
�Oficiul de Cadastru şi Proprietate Imobiliară Maramureş
�Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş
�Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş
� Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
� Sistemul de gospodărire a apelor Maramureş
� Primăria Municipiului Baia Mare
� Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare
�Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
�URBIS SA
�VITAL SA
�Eurodite SRL
�Urbasofia SRL, Studio AKS SRL
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Ziua a 3-a de lucru
�Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
� Primăria Oraşului Baia Sprie
�Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala teritorială Nord-Vest
�CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,
Filiala Maramureş
� Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş -
CDIMMMM
�Universal Alloy Corporation Europe SRL
� Indeco Soft SRL
� SC Electro Sistem SRL
� SC TECHNOCSD SA
� SC INNOVA SRL
� SC 9 Opţiune SRL
� Fida Solutions SRL
�Eurodite SRL
�Urbasofia SRL

Concluziile discuţiilor din cele 3 zile de lucru

1. În cadrul procesul de planificare strategică privind elaborarea Agendei teritoriale
(strategia teritorială) la nivelul Asociaţiei Zona metropolitană Baia Mare se va
ţine cont de punctele de vedere ale tuturor actorilor implicaţi (mediul politic,
mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, media).

2. Instrumentele de planificare strategică la nivelul Asociaţiei Zona Metropolitană
sunt planurile de urbanism ale localităţilor membre, Strategia de dezvoltare a
asociaţiei pentru perioada 2010 – 2020, Conceptul de dezvoltare metropolitană
2014 – 2030, Strategia de dezvoltare teritorială –ce urmează a fi elaborată în
cadrul proiectului STATUS.

3. Noile instrumente U.E. pentru atragerea fondurilor destinate coeziunii şi
dezvoltării teritoriale, aferente perioadei de programare 2014 – 2020 vor fi: ITI –
investiţiile teritoriale integrate, CLLD – Community led local development,
Parteneriatul urban – rural. Aceste instrumente vor fi utilizate, într-o măsură mai
mare sau mai mică şi de către asociaţiile de tip metropolitan.

4. În vederea elaborării agendei teritoriale ZMBM, echipa de proiect va activat un
grup operativ urban (urban task force) care va include actorii interesaţi în
planificarea integrată la nivelul ariei metropolitane Baia Mare;
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5. În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului se va crea un Centru urban /
metropolitan cu rol în monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare
teritorială şi a proiectelor integrate promovate pentru perioada 2014 – 2020;

6. Probleme identificate la nivelul ariei metropolitane:

- infrastructura de transport – deficitară.

- infrastructura de sănătate publică – deficitară.

- existenţa unor probleme de mediu specifice activităţii miniere: siturile
poluate / contaminate, mine aflate în conservare (Herja, Şuior, Baia Sprie,
Ilba), ape reziduale, iazuri de decantare şi halde de steril.

- problematica deşeurilor industriale şi menajere.

- situaţia juridică neclară a terenurilor din anumite zone din aria
administrativă a Municipiului Baia Mare şi a unităţilor administrativ
teritoriale limitrofe (probleme privind cadastrul).

- la nivelul strategiilor locale, nu sunt corelate suficient problematicile din
diverse domenii: economic, social, urbanism, etc.

- documentaţiile de urbanism sunt de cele mai multe ori formale, existând
probleme în ceea ce priveşte continuitatea planificării urbanistice.

- reconversia profesională a şomerilor care provin din activitatea minieră.

- învăţământul profesional tehnic necorelat cu piaţa muncii şi nici cu
strategia UE 2020.

- practica studenţilor este superficială, în principal datorită legislaţiei
deficitare.

7. Propuneri privind dezvoltarea ariei metropolitane a Municipilui Baia Mare:

- clarificarea problemelor de cadastru la nivelul UAT-urilor membre în
Asociaţia Zona Metropolitană Baia Mare, deoarece Baia Mare are nevoie de
fondul funciar al comunelor limitrofe pentru a sprijini dezvoltarea locală.

- utilizarea eficientă a terenurilor din aria metropolitană a municipiului Baia
Mare.

- decontaminarea siturilor poluate şi reintroducerea terenurilor respective în
circuitul economic al zonei.

- creşterea competitivităţii mediului de afaceri local prin sprijinirea
înfiinţării unor clustere (turism, industrie, etc).
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- crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor – parcuri industriale şi
tehnologice.

- creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în zona metropolitană prin
modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare şi aeroportuare.

- extinderea transportului public de persoane la nivelul localităţilor limitrofe
municipiului Baia Mare (transport public metropolitan).

- valorificarea potenţialului agricol al unităţilor administrativ teritoriale
membre în asociaţia metropolitană prin crearea unei pieţe metropolitane
agroalimentare.

- valorificarea potenţialului industrial al zonei Baia Mare prin sprijinirea
industriei locale şi prin revitalizarea activităţilor miniere, cu respectarea
protecţiei mediului.

- reprofesionalizarea angajaţilor şi a şomerilor aflaţi în căutarea unui loc de
muncă şi stabilizarea în competenţă a acestora.

- sprijinirea activităţilor de cercetare – inovare şi a parteneriatului activ
dintre mediul privat şi cel universitar.

- corelarea programei şcolare / universitare şi a specializărilor de la
facultăţile din Baia Mare cu piaţa muncii şi solicitările angajatorilor.

8. În vederea realizării unei analize detaliate a situaţiei din aria metropolitană, se
propune completarea de către fiecare stakeholder a unui chestionar, în termen de o
săptămână. Analiza va fi prezentată actorilor interesaţi cu ocazia organizării celui
de-al doilea seminar de lucru STATUS, în primul trimestru din anul 2014.
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ChestionarChestionarChestionarChestionar dededede lucrulucrulucrulucru
Dorim să aflăm opinia dvs. legată de problemele urbane cu care se confruntă ZMBM şi
localităţile din aria metropolitană. Vă rugăm să ne răspundeţi la câteva întrebări. Nu
există răspunsuri “corecte” sau “false”. Chestionarul este anonim.

Răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta în înţelegerea situaţiei reale în cadrul
proiectului STATUS.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!

I.I.I.I. PROBLEMEPROBLEMEPROBLEMEPROBLEME Care sunt problemele majore cu care se confruntă ZMBM?

Vă rugăm acordaţi punctaje de la 1 la 4 pentru fiecare aspect semnalat, considerând că 1
reprezintă o gravitate redusă / nesemnificativă a problemei, iar 4 reprezintă o gravitate
crescută a problemei. Atunci când consideraţi ca aspectul menţionat nu constituie o
problemă, vă rugăm marcaţi cu o liniuţă (ex. -).

PROBLEMEPROBLEMEPROBLEMEPROBLEME GRAVITATEAGRAVITATEAGRAVITATEAGRAVITATEA
PROBLEMEIPROBLEMEIPROBLEMEIPROBLEMEI (1-4)(1-4)(1-4)(1-4)

1 Infrastructura edilitară (drumuri, canalizare, apă, etc)

2 Degradarea patrimoniului cultural

3 Probleme de mediu (depozitarea gunoaielor, deşeuri, poluare)

4 Transportul (public şi privat) în ZMBM

5 Starea economiei (lipsa investiţiilor, infrastructurii de afaceri, etc.)

6 Serviciile sociale (sănătate, educaţie, administraţie, etc)

7 Lipsa implicării cetăţenilor în luarea deciziei la nivelul ZMBM

8 Probleme sociale (şomaj, sărăcie)

9 Alte probleme. Vă rugăm menţionaţi aceste probleme şi apoi
evaluaţi, acordând punctajul în consecinţă:

-

-

-
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II.II.II.II. BARIEREBARIEREBARIEREBARIERE ÎÎÎÎNNNN DEZVOLTARE.DEZVOLTARE.DEZVOLTARE.DEZVOLTARE. Care credeţi că ar putea fi principalele 3 bariere (de
exemplu: politice, bugetare, legislaţie, lipsa participării cetăţenilor, lipsa investitorilor,
lipsa expertizei sau orice altceva) în implementarea strategiilor/ programelor de
dezvoltare urbană integrată în ZMBM? Vă rugăm enumeraţi obstacolele şi motivaţi.

BARIERBARIERBARIERBARIERĂĂĂĂ,,,, OBSTACOLOBSTACOLOBSTACOLOBSTACOL MOTIVAMOTIVAMOTIVAMOTIVAŢŢŢŢIIIIIIII

III.III.III.III. TENDINTETENDINTETENDINTETENDINTE. Care credeţi că sunt cele mai importante trei tendinţe urbane /de
dezvoltare în ZMBM în următorii 20 de ani? Vă rugăm enumeraţi cele mai importante
trei tendinţe în ordinea importanţei şi motivaţi succint propunerile făcute.

TENDINTENDINTENDINTENDINŢŢŢŢEEEE MOTIVAMOTIVAMOTIVAMOTIVAŢŢŢŢIIIIIIII

1.

2.

3.


