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RAPORT DE EVENIMENT
Seminar dezvoltare policentric
policentricăă
desfășurat în Municipiul Ia
Iaşşi

26 – 27 septembrie 2013

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), în colaborare cu
Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, a organizat, în perioada 26 – 27 septembrie a.c., cel de-al 5-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
rolului zonelor metropolitane în România, cu accent pe modelele de bună practică identificate la
nivelul polului de creştere Iaşi, iar ziua de a 2-a de seminar a presupus analiza celor mai importante
investiţii din Iaşi, precum şi analiza situaţiei asociaţiilor de tip metropolitan din ţară.
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La eveniment au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice
implicate în procesul dezvoltării metropolitane şi atragerii de fonduri europene:
� Dl. Marius DANGĂ – Viceprimar al Municipiului Iaşi;
� D-na Alina POPA - Director Executiv Euronest;
� D-na Oana Mihaela ŢARĂ-LUNGĂ - Director general, Tehnopolis Iași;
� D-na Gabriela PASCARIU - Universitatea Al. I. Cuza Iași;
� Reprezentanţi ai ADR Nord-Est;
� Reprezentanţi ai Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local;
� Reprezentanţi ai Unităţilor Administrativ Teritoriale din Zona Metropolitană Iaşi.
Agenda întâlnirii:
1. Prezentarea stadiului de implementare al proiectului POLICENTRIC– Parteneriate Strategice
pentru Dezvoltarea Policentrică a României, cod SMIS 35483, dl. Paul Adrian PECE,
Secretar FZMAUR, Manager proiect POLICENTRIC;
2. Impactul implementării Programului Operațional Regional în Zona Metropolitană Iași – dl.
Liviu IACOB, Şef birou ADI <Zona Metropolitană Iaşi>;
3. Zonele metropolitane - promotori ai competitivității regionale, doamna Mihaela Vrabete,
consultant;
4. Clusterul Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub, Alina Popa, Director Executiv Euronest;
5. Parcul Tehnologic și Științific Tehnopolis Iași - susținător al mediului de afaceri regional,
Oana Mihaela Țară-Lungă, Director general,Tehnopolis Iași;
6. Rolul zonelor metropolitane în contextul procesului de regionalizare, Prof.univ.dr. Gabriela
Pascariu, Universitatea Al. I. Cuza Iași;
7. Planuri de dezvoltare regională 2014 – 2020 - reprezentant, ADR Nord Est;
8. Investiții teritoriale integrate, Adrian Crăciun, Coordonator, ADI <Zona Metropolitană
Constanţa>;
9. Analiza chestionarelor colectate în legătură cu studiul privind dezvoltarea policentrică;
10. Proiecte de investiții in Zona Metropolitană Iași;
11. Analiza Acordului de Parteneriat 2014-2020;
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Concluziile seminarului
� Municipiul Iasi a beneficiat în mod consistent de poziţia de pol de creştere, reuşind să atragă
fonduri nerambursabile de peste 100 de milioane de euro.
� Zona Metropolitană Iaşi a realizat, prin intermediul Programului Operaţional Regional, o serie
investiţii în perioada 2007 – 2013:

� Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi
� Dezvoltarea axei de transport Est-Vest
� Creșterea accesibilității spre zona centrala economica si comerciala a Polului de
Creştere Iași
� Centrul Tehnologic Regional Iași
� Au fost prezentate programele de transport metropolitan aplicate sau în curs de elaborare (Alba
Iulia, Baia Mare, Constanţa, Oradea), urmate de discuţii despre situaţia transportului în comun la
nivelul zonelor metropolitane. Membrii FZMAUR vor propune modificarea legislaţiei în vigoare,
astfel încât zonele metropolitane să poată accesa finanţare pentru extinderea transportului public de
persoane.
� Municipiul Iaşi va extinde transportul public în comun pe raza Zonei Metropolitane, luând în
considerare abordarea avută în ceea ce priveşte extinderea serviciilor de apă – canal şi a celor de
salubritate.
� Pe parcursul anului 2014, Zona Metropolitană Iaşi va propune spre finanţare un proiect privind
implementarea unui sistem de transport metropolitan.
La nivelul Federaţiei Zonelor Metropolitane
� Este important ca zonele metropolitane să îşi stabilească o poziţie comună privind dezvoltarea
policentrică în România şi implementarea de proiecte pe alocarea financiară a UE (2014 – 2020).
La finele proiectului se va elabora un studiu privind stadiul dezvoltării policentrice a României şi
vor fi incheiate două parteneriate, cu Ministerul Dezvoltării si cu Ministerul Fondurilor Europene.
� S-a identificat o problemă majoră care afectează funcţionarea asociaţiilor metropolitane: lipsa
unei legislaţii unitare care să reglementeze activitatea zonelor metropolitane, în consecinţă existând
bariere în funcţionarea şi finanţarea acestor entităţi.
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� Se vor face propuneri pentru modificarea legislaţiei, astfel încât asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, în special cele de tip zonă metropolitană, să poată accesa cu mai mult succes
Programele Operaţionale finanţate din fonduri europene, în viitoarea perioadă de programare.
� Instrumentele Teritoriale Integrate reprezintă o oportunitate de finanţare pentru zonele
metropolitane. Analizând prevederile Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, s-a constat faptul că
zonele urbane funcţionale vor fi subiect al intervenţiei ITI, zonele metropolitane având
caracteristicile unor zone urbane funcţionale.
� Conferinţa finală a proiectului va avea loc în Bucureşti, în perioada 14 – 15 noiembrie 2013, în
cadrul acestui eveniment urmând a fi semnate parteneriate între FZMAUR şi Ministerele
Dezvoltării, respectiv Fondurilor Europene.

Echipa de proiect
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