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RAPORT DE EVENIMENT

Seminar dezvoltare policentric
policentricăă
desfășurat în Municipiul Oradea – Băile 1 Mai
în perioada 25 – 26 aprilie 2013
Seminarul privind dezvoltarea policentrică a fost organizat de către Federaţia Zonelor Metropolitane
şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) în cadrul proiectului POLICENTRIC şi a reunit
participanţi de la polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană nominalizaţi prin HG 998/ 2008, în
mod particular, de la structurile asociative constituite de către aceştia în parteneriat cu comunităţile din
zonele peri-urbane: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor – judeţul Arad, Zona Metropolitană Baia Mare, Zona Metropolitană Cluj-Napoca, Zona
Metropolitană Constanţa, Municipiu Deva, Zona Metropolitană Dunărea de Jos (Galaţi – Brăila), Zona
Metropolitană Iaşi, Zona Metropolitană Oradea, Municipiul Piteşti, Zona Metropolitană RîmnicuVîlcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă uzată din
judeţul Satu Mare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, Zona
Metropolitană Suceava, Zona Metropolitană Târgu-Mureş.
La discuţii au participat, de asemenea, reprezentanţi de la instituţiile publice şi asociaţiile de
dezvoltare implicate în procesul de dezvoltare policentrică: Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – dl. Teofil Ghercă, şef serviciu Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială,
reprezentanţi de la Primăria municipiului Oradea, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba
Iulia – Transport Local, Club Metropolitan Bucureşti.
Agenda seminarului a cuprins:
1. Prezentarea proiectului Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a
României;
2. Prezentarea strategiilor de dezvoltare a zonelor metropolitane Oradea, Baia Mare şi
Constanţa;;
1

3. Prezentarea Strategiei de dezvoltare spa
spaţţial
ialăă a Rom
Romââniei şi a rolului alocat Zonelor
Metropolitane;;
4. Dezvoltarea Zonelor Metropolitane în contextul regionalizării: provocări pentru mobilitatea
urbană;
5. Prezentarea unor exemple de bune practici în organizarea serviciilor comunitare de
utilit
ăţ
utilităţ
ăţii publice
publice: cazul AIDA Transport Local Alba Iulia; cazul A.D.I. REOSAL, judeţul Bihor;
6. Prezentarea legisla
legislaţţiei na
naţţionale cu impact asupra dezvolt
dezvoltăării metropolitane şi discuţii
interactive privind modul de aplicare al legislaţiei prezentate;
irea legisla
7. Concluzii şi propuneri privind îmbun
mbunăătăţ
ăţirea
legislaţţie specifice dezvoltării metropolitane.
Concluziile seminarului
� Legislaţia naţională în domeniul dezvoltării policentrice necesită îmbunătăţiri, Federaţia
Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane urmând a formula propuneri în acest sens.
� Strategia de dezvoltare spaţială a României, elaborată şi implementată de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială,
susţine zonele metropolitane şi promovează conceptul de dezvoltare policentrică.
� Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România este un partener al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în domeniul dezvoltării policentrice şi
poate fi, de asemenea, un partener, în procesul de descentralizare-regionalizare.
� Viziunea polilor de creştere/ dezvoltare asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice este
aceea de extindere a acestora de la nivel urban la nivel metropolitan, prin intermediul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară.
� Se pot distinge exemple de bună practică în ceea ce priveşte extinderea serviciilor de utilităţi
publice la nivel metropolitan: transport local – Alba Iulia, servicii publice de salubrizare_colectarea
deşeurilor nepericuloase – A.D.I. Reosal, jud. Bihor.
� Mobilitatea urbană este un concept susţinut atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.
Prezentarea Club Metropolitan, „Dezvoltarea Zonelor Metropolitane în contextul regionalizării:
provocări pentru mobilitatea urbană”, s-a axat în principal pe conturarea contextului administrativ
și legislativ ce influenţează dezvoltarea transportului metropolitan.
La finalul seminarului au fost distribuite către fiecare pol de creştere / dezvoltare un set de 1.000 de
pliante de promovare a proiectului Policentric.
Echipa de proiect

2

