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Conferința de închidere a rețelei tematice 

USE ACT_  Urban Sustainable Environmental Actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința a fost organizată de către Liderul de proiect – orașul Napoli din Italia, în 

perioada 22–24 aprilie a.c., tematica întâlnirii fiind „Trecerea de la conceptul de 

expansiune urbană, dezvoltare teritorială către conceptul de (re)utilizarea adaptivă – un 

viitor durabil pentru orașele noastre”. 

Obiectivul general al proiectului a constat in identificarea unor modalități de a reduce 

folosirea de noi terenuri (fără sarcini alocate) din zona urbană sau metropolitană și 

încurajarea utilizării spațiului urban folosit deja, organizatorii seminarului facilitând 

dezbateri cu participarea stakeholderilor, pe următoarele tematici: 

- Procesul de expansiune urbană necontrolată: care ar fi rolul administrației 

locale, perspectivele pentru re-dezvoltare. 

- (Re)utilizarea adaptivă a clădirilor de patrimoniu cu destinație rezidențială. 

Oportunități si critici. 
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Conferința de închidere a reunit toți partenerii rețelei tematice – Napoli, Trieste, Baia 

Mare, Nitra, Riga, Ostfold, Dublin, Buckinghamshire, Barakaldo, Viladecans. Fiecare 

partener a prezentat un rezumat al Planului de acțiune locala (PAL), Liderul de proiect 

organizând o „expoziție” a PAL-urilor – obiective, acțiuni, design, schițe - ca și 

componentă vizuala, condensata, a planurilor, ideilor elaborate de către fiecare Grup local 

de sprijin Urbact. 

În cadrul Conferinței, Domnul Paul Adrian PECE-Managerul proiectului, a 

prezentat Planul Local de Acțiune dezvoltat la nivelul Zonei Metropolitane Baia 

Mare, obiectivele și rezultatele preconizate ale acestuia. Planul dorește să exploreze noi 

oportunități de dezvoltare a zonei metropolitane, atât pentru locuitori cât și pentru mediul 

de afaceri, luând în considerare potențialul de teren existent în intravilan, fără a mai 

afecta ariile extravilane. Acest plan de acțiune integrat, este bazat pe reducerea 

consumului de teren, pentru a permite o dezvoltare urbană sustenabilă, printr-o utilizare 

mai eficientă a zonelor intravilane.  

Rezultatul proiectului a constat în realizarea unei Politici de Utilizare Eficientă a 

terenurilor în cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare, scop în care fost realizat Planul 

Local de Acțiune care identifică 3 obiective majore și activitățile aferente:  

OBIECTIVUL 1: Managementul terenului ca parte integrată a planificării urbane 

OBIECTIVUL 2: Reducerea consumului de teren de tip greenfield și conservarea 

terenului agricol de la periferie, prin descurajarea expansiunii teritoriale  

OBIECTIVUL 3: Valorificarea terenurilor urbane rămase libere prin creșterea 

atractivității acestora; Studiu de caz asupra Zonei Industriale Sud a municipiului Baia 

Mare. Planul Local de Acțiune formulează un set de recomandări în scopul creșterii 

utilizării eficiente a terenurilor la nivelul zonei metropolitane 

Implementarea Planului Local de Acțiune va avea efecte pozitive pe raza întregii zone 

metropolitane, respectiv: 

- Reutilizarea terenurilor 

- Creșterea densității rezidențiale și industriale 

- Reducerea consumului de teren agricol 

- Creșterea responsabilității a administrațiilor locale, referitor la extinderea zonelor 

intravilane 

 

Modul de proiectare al Planului Local de Acțiune se bazează pe o abordare participativă 

în identificarea problemelor și găsirea de soluții în contextul unei planificări strategice. În 

calitate de partener teritorial, Municipiul Baia Mare a optat pentru o strategie strâns 

legată de problemele presante identificate de către actorii locali care au participat în 

proces.  
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În consecință, Planul Local de Acțiune se concentrează asupra dezvoltării economice 

înrădăcinată în valorificarea potențialului endogen din zona metropolitană dar și asupra 

dezvoltării infrastructurii și pe consolidarea unei guvernări locale capabilă de a 

implementa Planul Local de Acțiune.  

Principalele aspecte inovatoare, care se doresc a fi promovate prin intermediul Planului 

Local de Acţiune, sunt: 

● Politica de utilizare eficientă a terenurilor  trebuie promovată şi integrată la 

nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare. Principalii actori interesaţi din mediul 

public şi privat trebuie încurajaţi să  adopte o politică responsabilă în ce priveşte 

utilizarea terenului urban în funcţie de potenţialul acestuia.  De asemenea, se 

urmăreşte introducerea conceptului de management al terenurilor, ca parte 

integrată în procesul de planificare urbană a teritoriului. 

 

● Responsabilitate în ce priveste expansiunea teritorială. Planificarea urbanistică 

a oraşelor trebuie formulată pe conceptul  utilizării eficiente  a terenurilor libere 

din intravilan, ci nu spre o politică de expansiune a teritoriului.  

 

● Introducerea conceptului de Plan Urbanistic Metropolitan, care să 

armonizeze şi să favorizeze cooperarea  tuturor Planurilor  Urbanistice Generale, 

care reglementează teritoriul administrativ al localităţilor Zonei Metropolitane 

Baia Mare. Planul Urbanistic Metropolitan va propune reglementarea, în 

ansamblu, a teritoriului Zonei Metropolitane Baia Mare mizând  pe cooperarea şi 

formularea unei strategi comune de dezvoltare intercomunitară.  

 

● Asociaţia Zona Metropolitană Baia Mare să participe activ la procesul de 

planificare urbană a localităţilor componente, ca partener interactiv susţinător al 

intereselor comune. 

 

Asociația “Zona Metropolitană Baia Mare” consideră că modul de proiectare al Planului 

Local de Acţiune poate duce la prioritizarea dezvoltării teritoriale, luând în considerare 

avantajele zonei – aşezarea teritorială, resurse naturale, capital uman, structură 

economică coerentă, capacitatea organizaţională a administraţiei locale.  

Planul Local de Acţiune pentru Zona Metropolitană Baia Mare ia în considerare toate 

cele nouăsprezece unităţi administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei. Motivul pentru 

care aria de intervenţie cuprinde toată zona metropolitană este faptul că modul de 

abordare metropolitan doreşte a rezolva presiunile rezultate din schimbările economice, 

din sistemul de planificare şi dezvoltare, din distorsiunile şi nevoile diferite ale zonei 

urbane şi cele rurale adiacente, pentru a crea un nucleu de dezvoltare la nivelul întregului 

teritoriu.   
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De aceea, o utilizare eficientă a potenţialului oraşului şi localităţilor înconjurătoare poate 

contribui la constituirea unui nucleu regional şi o definire a rolurilor entităţilor partenere 

la nivel de judeţ, zonă şi în plan naţional.  

Planul Local de Acţiune are la bază Conceptul de Dezvoltare Metropolitan 2014-2030, în 

care se menţionează că dezvoltarea zonei va avea loc în două faze, prin implementarea 

programelor şi proiectelor în două zone: 

 

• Faza 1: perioada 2014-2020, pentru Zona de Dezvoltare I 

• Faza 2: perioada 2020-2030, pentru a Zona de Dezvoltare II 

 

 

Conceptul de Dezvoltare Metropolitan 2014-2030 – Zona Metropolitană Baia Mare 

  

 

Aria de intervenţie a fost aleasă ca fiind Zona de Dezvoltare I, pentru că Municipiul 

Baia Mare împreună cu localităţile adiacente se confruntă cu o serie de probleme şi 

presiuni în procesul de dezvoltare, care trebuie abordate prin prisma parteneriatelor 

pentru a fi rezolvate.  
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Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare se bazează pe oportunităţile 

create în urma aderării României la Uniunea Europeană referitor la capitalizarea 

potenţialului local. Mai mult, creşterea interesului pentru investiţii în Zona Metropolitană 

Baia Mare înseamnă că nivelul de dotare al teritoriului va creşte semnificativ iar 

consiliile locale partenere vor trebui să gestioneze eficient resursele existente: resurse 

umane, imobiliare, financiare.  

Scopul dezvoltării comune a viziunii de dezvoltare este să aducă la acelaşi nivel 

obiectivele socio-economice ale partenerilor cu priorităţile pe plan naţional şi regional şi 

cu schimbările ce au loc în plan spaţial, economic şi dinamica socială a zonei.  

Modul de proiectare al Planului Local de Acţiune este important din punct de vedere 

legislativ, ţinând cont că Legea 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

prevede că municipiile din România trebuie să faciliteze elaborarea unor planuri 

strategice  peri-urbane şi metropolitane, ca parte din documentaţia Planului Urbanistic 

General al localităţilor membre ale zonei metropolitane.  

De asemenea, Planul Local de Acţiune reprezintă o oportunitate de a oferi o abordare 

integrată pentru întreaga zonă metropolitană, pentru a creea un pachet de proiecte la scară 

metropolitană menite de a accesa fonduri europene pentru perioada de programare 2014-

2020.  

 

Informații suplimentare despre activitățile si rezultatele proiectului se pot găsi pe 

website-ul Asociației Zona Metropolitană Baia Mare, precum și pe website-ul proiectului 

USE ACT, la adresele: 

http://zmbm.ro/proiecte/pr_im 

http://urbact.eu/useact 

http://urbact.eu/useact-local-action-plans-will-be-presented-during-final-conference-naples-

23rd-and-24th-april-2015  

 

 

Material realizat de: 

Echipa de proiect USE _ACT,  

Zona Metropolitană Baia Mare 

 

Baia Mare, 30 aprilie 2014                                                                      
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