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Lansarea proiectului a avut loc în data de 12 septembrie a.c., la Centrul de Afaceri Millennium III din
Baia Mare.

Participanţi la conferinţa de lansare:

• Partenerii implicaţi în proiect: A.D.I.A.D.I.A.D.I.A.D.I. ZonaZonaZonaZona MetropolitanMetropolitanMetropolitanMetropolitanăăăă BaiaBaiaBaiaBaia Mare,Mare,Mare,Mare, RomRomRomRomâââânianianiania şşşşiiii CentrulCentrulCentrulCentrul
pentrupentrupentrupentru dezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltare municipalmunicipalmunicipalmunicipalăăăă şşşşiiii regionalregionalregionalregionalăăăă IvanoIvanoIvanoIvano Frankivsk,Frankivsk,Frankivsk,Frankivsk, UcrainaUcrainaUcrainaUcraina

• Mass media: Glasul Maramureşului, Graiul Maramureşului, Gazeta de Maramureş, Informaţia
Zilei, publicaţiile electronice “emaramureş” şi “ziarmm”

• Primarii şi reprezentanţii localităţilor componente ale Zonei Metropolitane Baia Mare

• Actori locali care vor fi implicaţi în proiect: Primăria Baia Mare, Direcţia Judeţeană de Statistică,
Agenţia de Protecţie a Mediului Maramureş, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia “H.H.C.”, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş, Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, Serviciul Public Asistenţă Socială Baia
Mare

Au susţinut alocuţiuni:

- Dl. Cătălin CHERECHEŞ, Primar al Municipiului
Baia Mare, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”

- Dl. Bogdan BILYK, Preşedinte al organizaţiei
“Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională –
Centrul de Resurse” Ivano – Frankivsk

- Dl. Paul PECE, Administrator delegat al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona
Metropolitană Baia Mare” şi Manager de proiect

- Dna Uliana SYDOR, managerul de proiect din
partea partenerului “Centrul pentru Dezvoltare
Municipală şi Regională – Centrul de Resurse” Ivano –
Frankivsk



Au fost prezentate informaţii generale privind proiectul transfrontalier INTER_URBAN:

ObiectivObiectivObiectivObiectiv generalgeneralgeneralgeneral

Intensificarea cooperarării transfrontaliere prin dezvoltarea unei baze de date IT transfrontaliere cu
indicatori necesari monitorizării procesului de dezvoltare durabilă a zonelor metropolitane Baia Mare (RO)
şi Ivano Frankivsk (UA).

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective specificespecificespecificespecifice

1. Definirea unui set de indicatori relevanţi în domeniile economic, social, al protecţiei mediului şi
al planificării urbane pentru a monitoriza gradul dezvoltării durabile în cele două zone.

2. Îmbunătăţirea managementului administraţiilor publice locale din Baia Mare şi Ivano Frankivsk –
planificare strategică şi politici publice – prin realizarea unor analize şi comparaţii periodice între
indicatorii din diverse perioade de timp, pentru a oferi rapoarte publice asupra procesului de
dezvoltare durabilă.

3. Implicarea comunităţilor locale în procesul decizional privind dezvoltarea durabilă a celor două
zone vizate de proiect.

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada dededede implementare:implementare:implementare:implementare: 01 august 2013 – 31 iulie 2014

PrincipalelePrincipalelePrincipalelePrincipalele activitactivitactivitactivităţăţăţăţiiii

1. Organizarea a 4 ateliere de lucru şi a unei şedinţe comune cu participare largă în vederea
identificării setului de indicatori ce vor fi monitorizaţi.

2. Definitivarea setului de 50 de indicatori necesari pentru monitorizarea dezvoltării durabile a zonei
transfrontaliere Baia Mare – Ivano Frankivsk.

3. Achiziţia şi implementarea sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru obţinerea
valorii indicatorilor ce urmează a fi monitorizaţi.

4. Crearea platformei interactive IT pentru gestionarea bazei de date transfrontaliere cu indicatori.

5. Instruirea grupului de lucru desemnat de parteneri pentru utilizarea sistemului informatic integrat
şi gestionarea platformei interactive.

6. Publicitatea proiectului şi a programului de finanţare.

RezultateleRezultateleRezultateleRezultatele estimateestimateestimateestimate alealealeale proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

� Un parteneriat transfrontalier durabil între Baia Mare şi Ivano Frankivsk;

� Un număr de 4 ateliere de lucru pentru definirea şi selectarea indicatorilor dezvoltării socio-

economice şi 1 conferinţă finală transfrontalieră, cu participare largă;



� Un număr de 50 de indicatori care vor oferi o imagine relevantă despre stadiul dezvoltării

durabile a comunităţilor partenere în proiect;

� Un sistem informatic integrat de procesare a datelor şi generare a indicatorilor;

� O platformă interactivă cu rol în managementul bazei de date cu indicatori;

� Un număr de 20 specialişti instruiţi în problematica dezvoltării durabile

Seminar comun de stabilire a indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru zonele metropolitane Baia Mare
(RO) şi Ivano – Frankivsk (UA)

Centrul de Afaceri Millennium III

13 Septembrie 2013

La seminar au participat:

- Membrii echipei de implementare a proiectului, desemnaţi de către parteneri: A.D.I. Zona
Metropolitană Baia Mare, România şi Centrul pentru dezvoltare municipală şi regională Ivano
Frankivsk, Ucraina;

- Actori interesaţi (stakeholderi) din Zona Metropolitană Baia Mare;

- Actori interesaţi (stakeholderi) din Zona Ivano – Frankivsk;
În momentul redactării cererii de finanţare a proiectului INTER_URBAN, partenerii au identificat şi
propus un număr de 20 de indicatori, urmând ca lista să fie completată până la un număr de 50 de
indicatori cu rol în monitorizarea dezvoltării durabile a celor 2 zone.

Lista indicatori propuşi prin cererea de finanţare:
I. Dezvoltare economică locală

1. P.I.B./ capita
2. Venitul net / capita
3. Rata şomajului
4. Ponderea IMM-urilor în total societăţi comerciale înregistrate la nivelul zonei analizate
5. Valuarea investiţiilor străine / capita

II. Administraţie publică locală
6. Veniturile bugetare / capita
7. Procentul de colectare al taxelor locale
8. Datoria publică locală (%)
9. Venituri proprii la bugetul local din total buget (%)
10. Cheltuielile de capital raportat la cheltuieli totale anuale



III. Planificare urbană
11. Nr. de autorizaţii de construire emise într-un an
12. Lungimea străzilor din zonele urbane
13. Densitatea populaţiei urbane
14. Suprafaţa spaţiilor verzi
15. Procentul populaţiei urbane din total populaţie metropolitană

IV. Educaţie şi responsabilitate socială
16. Cheltuielile cu sistemul educaţional raportat la total cheltuieli publice (%)
17. Procentul studenţilor raportat la populaţia tânără (18 – 35 ani)
18. Cheltuieli sociale raportate la total cheltuieli publice (%)
19. Cheltuieli cu activităţile culturale raportate la total cheltuieli publice (%)
20. Nr. de ONG-uri la 100.000 locuitori.

Prezentarea stakeholderilor implicaţi şi a indicatorilor propuşi de către Zona Metropolitană Baia Mare.

Dl. Vasile POP - Direcţia Judeţeană de Statistică

Dna Amelia Bănică – Inspectoratul Şcolar Judeţean

Dna Oana Oşan - Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş

Dl Mihail Mărăşescu– Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

Dna Anamaria Şteţcu – Serviciul Public Ambient Urban

DJS deţine experienţă în domeniul implementării proiectelor transfrontaliere, în prezent fiind în curs de
derulare proiectul „Crearea locurilor de muncă, posibilităţi de ocupare a locurilor de muncă disponibile”
în parteneriat cu Camera de comerţ şi industrie şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă prin programul
de informatizare comun Maramureş, Ujghorod şi Miskolcz.

DJS deţine o bază de date locală cu informaţii la nivelul tuturor UAT (municipii, oraşe, comune).

Prezentarea stakeholderilor implicaţi şi a indicatorilor propuşi de către Centrul de Resurse Ivano –
Frankivsk

Echipa de specialişti implicată conţine reprezentanţi ai departamentelor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Ivano-Frankivsk:

- Departament Energie durabilă

- Departament autorizarea întreprinderilor mici

- Departament finanţe

- Departament analiză economică şi dezvoltare strategică

- Departament autorizare afaceri

- Departament resurse umane



Monitorizarea indicatorilor este esenţială pentru realizarea unei strategii de dezvoltare durabilă.
Există Raportul oraşului Ivano-Frankivsk, care cuprinde valori referitoare la 500 de indicatori pentru
ultimii 20 de ani

În urma discuţiilor între stakeholderii din Maramureş şi cei din Ivano Frankivsk, se conturează o listă cu
indicatori propuşi pentru a completa lista iniţială prezentată în cererea de finanţare.

Centralizator indicatori nou propuşi

1. indicatori privind consumurile alimentare
2. numărul universităţilor de stat;
3. numărul universităţilor particulare;
4. baza materială; profile existente;
5. câţi studenţi sunt înscrişi în anul universitar în curs;
6. câţi studenţi sunt înscrişi în an universitar terminal;
7. care este structura corpului profesoral pe grade
8. rata şomajului în rândul absolvenţilor de liceu/ universitar
9. Câţi absolvenţi de liceu rămân să studieze mai departe în Baia Mare
10. Câţi absolvenţi de liceu/ învăţământ superior rămân să lucreze în Baia Mare
11. ponderea şomerilor în populaţia stabilă”pe categorii socio-profesionale, vârstă, meserii
12. Total locuri de muncă existente
13. Total locuri de muncă vacante
14. Număr de afaceri (PFA, Operatori economici) la 10.000 locuitori – valoarea de 10.000 este

propusă de partenerii din Ucraina deoarece la ei aşa se raportează acest indicator
15. Cantitate de diferite noxe/ locuitor
16. Fonduri europene nerambursabile atrase
17. Salariul mediu
18. Se propune defalcarea bugetului alocat pe sectorul preşcolar, şcolar, universitar
19. Cantitate de diferite noxe/ locuitor, spaţii verzi pe locuitor
20. Comerţ – valoarea serviciilor către populaţie

Indicatorii prezentaţi în cadrul acestui seminar, precum şi indicatorii ce vor fi propuşi în cadrul celorlalte
3 seminarii bilaterale ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2013, vor fi analizaţi şi luaţi în considerare
în stabilirea setului final de indicatori (50) ce vor fi monitorizaţi


