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Staţţiunea Mamaia

18 – 19 iulie 2013

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), în colaborare
cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est şi cu Biroul Pol de Creştere Constanţa, a organizat, în
perioada 18 – 19 iulie a.c., cel de-al 4-lea seminar în cadrul proiectului POLICENTRIC.
Evenimentul a reunit grupul ţintă al proiectului, acesta fiind format din reprezentanţii polilor de
creştere şi polilor de dezvoltare urbană, nominalizaţi prin HG 998/ 2008 (20 de municipii reşedinţă de
judeţ din România), în mod particular, de la structurile asociative constituite de către municipii, în
parteneriat cu comunităţile din zonele peri-urbane.
Poli de creştere (HG 998/2008): Braşov; Cluj-Napoca; Constanţa; Craiova; Iaşi; Ploieşti; Timişoara;
Poli de dezvoltare urbană (HG 998/2008): Arad; Baia Mare; Bacău; Brăila; Galaţi; Deva; Oradea;
Piteşti; Râmnicu-Vâlcea; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Târgu-Mureş;
Seminarul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, prima fiind dedicată în principal discuţiilor privind
implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Creştere din România. De asemenea,
s-a analizat Raportul Băncii Mondiale cu privire la îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale.
Ziua de a 2-a de seminar a presupus prezentarea unor proiecte de succes de la nivelul polilor de
creştere şi a polilor de dezvoltare urbană.
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Evenimentul a beneficiat de participarea unor invitaţi de la instituţiile şi autorităţile publice implicate
în procesul dezvoltării metropolitană şi atragerii de fonduri europene:
�

Dna. Luminiţa Mihailov – Director general Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est;

�

Dl. Decebal Făgădău – Viceprimar al Municipiului Constanţa;

�

Reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

�

Reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene;

�

Reprezentanţi ai Băncii Mondiale;

� Reprezentanţi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR Sud-Est, ADR Centru, ADR NordEst, ADR Sud Muntenia, ADR Sud-Vest Oltenia, ADR Nord-Vest);
� Reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului din judeţul Constanţa şi ai Unităţilor Administrativ
Teritoriale din Zona Metropolitană Constanţa.
Agenda întâlnirii:
1. Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană în România – stadiul implementării PIDU-rilor.
Stadiul privind semnarea contractelor de finanţare POR – Axa 1;
2. Polii de creştere în România şi polii de dezvoltare urbană în România – stadiul implementării
PIDU-rilor. Stadiul privind implementarea proiectelor individuale finanţate prin POR – Axa 1;
3. Polii de creştere în viitoarea perioadă de programare (2014 – 2020);
4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, Banca Mondială –
Raport privind creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic al polilor
de creştere. Discuţii Raport Final;
5. Proiecte de succes de la nivelul polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană:
�

Proiecte de succes în Zona Metropolitană Constanţa;

�

Proiecte de succes în Zona Metropolitană Oradea;

�

Proiecte de succes în Zona Metropolitană Braşov;

�

Proiecte de succes în Zona Metropolitană Iaşi;

�

Proiecte de succes în Zona Metropolitană Baia Mare;

6. Proiectul Policentric – prezentarea stadiului de implementare;
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Concluziile seminarului
� Analiza modului în care sunt implementate proiectele de dezvoltare în cadrul marilor areale
urbane a demonstrat necesitatea abordării integrate la nivelul polilor de creştere / polilor de
dezvoltare urbană. Aceste areale urbane mari, în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională, reprezintă zone cu o problematică foarte complexă,
a cărei abordare integrată va fi extinsă şi în perioada următoare de programare.
� O conexiune îmbunătăţită la nivelul unei arii urbane funcţionale presupune mobilitate şi
accesibilitate, prin infrastructură adecvată şi prin servicii publice/ private de calitate, în principal în
domeniul transportului public (auto şi feroviar), cu accent pe transport public metropolitan.
� O arie urbană funcţională care integrează facilităţi de infrastructură şi servicii comunitare
susţine dezvoltarea polului urban şi creşterea competitivităţii economice.
� A fost discutat Raportul Final realizat asupra ”Acordului pentru serviciile consultative cu
privire la acordarea asistenţei către MDRAP” de Banca Mondială. Acest acord prevede actualizarea
planificării strategice şi a impactului economic al polilor de creştere, deoarece în perioada 20142020 dezvoltarea din cadrul Polilor de Creştere trebuie abordată unitar şi prin continuitate cu
proiectele deja demarate.
� Implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană are un rol decisiv în modernizarea şi
dezvoltarea arealelor urbane, polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană urmând a corela
obiectivele PIDU 2014 – 2020 cu rezultatele PIDU 2007 – 2013.
� Un instrument de dezvoltare teritorială pentru perioada de programare 2014 – 2020 va fi I.T.I.
(Investiţia Teritorială Integrată), ce va cuprinde măsuri integrate multi-dimensionale. ITI presupune:
existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu
desemnat,
existenţa unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor
stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată,
existenţa unor mecanisme de administrare pentru gestionarea investiţiilor teritoriale
integrate.
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Orice zonă geografică care are caracteristici teritoriale specifice poate face obiectul unui ITI, de la
anumite cartiere urbane cu multiple condiţii defavorabile, până la nivel urban, metropolitan, urbanrural, subregional sau interregional.
� Propunerea legislativă a Comisiei Europene cuprinde o prevedere potrivit căreia minimum 5%
din fondurile FEDR alocate la nivel naţional trebuie să fie destinate investiţiilor teritoriale integrate.
Pentru stimularea abordării integrate, Comisia Europeană încurajează utilizarea combinată a
fondurilor (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune), precum şi utilizarea altor instrumente financiare;
� Zona Metropolitană Constanţa – abordare 2014 – 2020: extinderea şi transformarea polului de
creştere Constanţa în zona funcţională de creştere Dobrogea şi înfiinţarea ITI Dobrogea – structură
multipartenerială destinată dezvoltării integrate la nivel subregional prin accesarea fondurilor
europene şi a diverselor programe de finanţare;
Echipa de proiect
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