
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

Str. Gheorghe Șincai, nr. 37, CP 430311, Municipiul Baia Mare 

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937 

www.zmbm.ro ,  info@zmbm.ro 

 

  
 

 

RAPORT DE EVENIMENT 

Schimb de experiență cu Agenția Metropolitană Brașov 

 

În perioada 20.10.2016 – 23.10.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> a organizat un schimb de experiență cu Agenția Metropolitană Brașov 

și un seminar privind modificările legislative în domeniul achizițiilor publice.  

La eveniment au participat 23 de persoane, fiind reprezentanți ai localităților membre ale 

Asociației, un reprezentant al operatorului metropolitan de transport public de călători, 

reprezentanți ai Agenției Metropolitane Brașov și aparatul executiv al Asociației <Zona 

Metropolitană Baia Mare>.  

În data de 21.10.2016, participanții au fost invitați la 

sediul Agenției Metropolitane Brașov, în incinta 

Primăriei Municipiului Brașov. Au fost prezentate 

proiectele implementate de către Agenția Metropolitană 

Brașov și s-a discutat despre diferențele și asemănările dintre 

cele două structuri asociative. În acest context s-a menționat 

faptul că, spre deosebire de zona metropolitană Baia Mare, 

zona metropolitană a Municipiului Brașov nu beneficiază în 

prezent de serviciile unui operator metropolitan de transport 

public de călători.  

Aceasta este una din acțiunile ce se doresc a fi demarate în 

viitorul apropiat de către Agenția Metropolitană Brașov, motiv pentru care s-a adus în discuție 

experiența acumulată în zona metropolitană Baia Mare până în prezent, precum și problemele 

întâmpinate și modalitatea de rezolvare a acestora.  
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Ulterior, la invitatia Agenției Metropolitane Brașov, participanții au luat parte la lucrările 

forumului privind dezvoltarea economică locală a Zonei Metropolitane Brașov.  

Organizatorul forumului a fost Clusterul pentru Inovare și Tehnologie “ALT Brașov”, care 

dorește să consolideze sistemul inovațiilor pe plan local astfel încât Municipiul Brașov să fie 

noua destinație principală pentru 

investiții în infrastructură, tehnologie și 

noi afaceri în zonă. S-au menționat ca 

exemple de success Parcul Industrial 

privat “IPB – Industrial Park Brașov, 

precum și Școala Profesională Germană 

“Kronstadt”, care pregătește forța de 

muncă în corelație cu necesitățile 

mediului de afaceri local. 

 

 

În cea de a doua zi a evenimentului a 

avut loc seminarul privind modificările 

legislative în domeniul achizițiilor 

publice. Un formator acreditat a prezentat 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 

punând accent pe elementele nou 

reglementate în raport cu legea anterioară, 

de asemenea comparând cele două acte 

normative în vederea identificării 

elementelor comune.  
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Informații suplimentare despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia 

Mare” sunt disponibile pe pagina de internet a asociației (www.zmbm.ro) și pe portalul Wikipedia, 

la adresele de internet: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitană_Baia_Mare 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România 
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