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RAPORT DE ACTIVITATE 
- 2021- 

 

I.  În ceea ce privește activitatea statutară, a fost organizată o Adunare Generală, 

organizată în sistem online, în data de 08.04.2021, având următoarea ordine de zi: 

1) Raport de activitate pentru anul 2020 și Planul de activități pentru anul 2021 

2)  Raportul Cenzorului FZMAUR privind execuţia Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli aferent anului 2020 

3)  Aprobarea execuției Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Situaţiilor financiare 

aferente anului 2020 

4) Aprobarea cotizației membrilor și a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2021 

5) Aprobarea modificării Statutului Federației și a modificării sediului social 

6) Prezentarea proiectului METROPOLIS- Parteneriate durabile în vederea susținerii 

și promovării dezvoltării locale, urbane și metropolitane a Municipiilor reședință 

de județ,depus în cadrul POCA 2014-2020, CP14/2021 

7) Diverse 

 

Cu această ocazie a fost actualizat Statutul FZMAUR, în conformitatea cu prevederile 

legale, precum și sediul social al Federației. 
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II.  Activități privind elaborarea și implementarea unor proiecte 

În luna martie 2021, a fost depus spre finanțare în cadrul POCA, proiectul 

METROPOLIS - Parteneriate durabile în vederea susținerii și promovării 

dezvoltării locale, urbane și metropolitane a Municipiilor reședință de județ. 

 

Obiectivul general al proiectului este: 

Obiectivul general al proiectului este acela de a consolida capacitatea Federației Zonelor 

Metropolitane si Aglomerărilor Urbane din Romania de a se implica in formularea si 

promovarea dezvoltării la nivel local de tip urban si metropolitan la nivelul a cinci 

municipii reședință de județ din Romania. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

A) Instruirea unui grup format din 28 de persoane în domeniul planificării strategice și 

managementului de proiect, care va contribui la introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP, prin pregătirea persoanelor cu responsabilități în 

domeniu, pentru dezvoltarea competențelor specifice dezvoltării de tip metropolitan. 

B) Elaborarea unui GHID privind dezvoltarea de tip metropolitan, axat pe principalele 

dimensiuni ale acesteia (planificare teritorială, transport public, incluziune socială, 

dezvoltare economică) 

C) Organizarea a 4 ateliere digitale privind dezvoltarea metropolitană 

Activitățile  proiectului: 

1. Management de proiect - activitate obligatorie POCA; 

2. Activități obligatorii de informare și comunicare:  

2.3 Conferința online de închidere a proiectului, care constituie un eveniment de 

diseminare a rezultatelor obținute obligatoriu POCA.   

A3. Constituirea grupului țintă si organizarea a 4 ateliere de lucru digitale 

A3.1 Constituirea grupului țintă al proiectului. Grupul țintă va fi format din 28 de 

persoane. 
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A3.2. Organizarea a 4 ateliere de lucru digitale. Vor fi organizate 4 ateliere de lucru 

digitale pe tema dezvoltării metropolitane. În cadrul atelierelor vor participa cele 28 de 

persoane din grupul țintă precum și experții FZMAUR, care vor avea atribuții in 

organizarea si moderarea atelierelor.  

 

A4. Organizarea sesiunii de instruire in domeniul planificării strategice si 

managementului de proiecte. Organizarea cursului de specialitate in domeniul 

planificării strategice si managementului de proiecte se va face pe durata a 5 zile, in 

sistem online. La acest curs vor participa cele 28 de persoane din grupul țintă. 

 

A5. Elaborarea Ghidului privind dezvoltarea locală. Elaborarea Ghidului privind 

dezvoltarea locala, la nivel urban și metropolitan, cu instrumente si mecanisme privind 

planificarea teritoriala integrata (SIDU) si mobilitate durabila (PMUD), transport public 

local si metropolitan (ADI-uri de transport public, Contracte de delegare a serviciului de 

transport public, Operatori regionali de transport public) incluziune sociala si egalitate de 

șanse (integrarea comunităților marginalizate, masuri active privind combaterea sărăciei, 

locuire incluziva si combaterea marginalizării), dezvoltare economica locala (parcuri 

industriale, parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri, scheme ajutor de stat, facilități 

fiscale locale). Elaborarea Ghidului va fi efectuat de către experții proprii ai FZMAUR si 

va cuprinde exemple de buna practica privind crearea si implementarea unor instrumente/ 

mecanisme pentru dezvoltarea de tip local si metropolitan, la nivelul municipiilor 

reședință de județ. 
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Participarea FZMAUR, începând cu luna octombrie 2021, în cadrul Hub-ului de 

Mobilitate din România, susținut de EIT Urban Mobility, împreună cu partenerii săi, 

Societatea Iceberg Plus și Asociația Spherik Accelerator. 

 

Prin reprezentarea EIT Urban Mobility, care este o inițiativă a Institutului European de 

Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene în România, scopul nostru 

este de a construi un ecosistem de inovație care să reunească actori relevanți din mediul 

academic, de cercetare și afaceri, alături de orașe, având ambiția de a crea impact în 

domeniul mobilității urbane.  

 

Prin intermediul Hub-ul național, dorim să valorificăm inovațiile în domeniul mobilității 

urbane care să răspundă provocărilor curente ale orașelor, conectându-le și implicându-le 

în activitățile hub-ului. Scopul principal al hub-ului este de a oferi în cele din urmă 

cunoștințe, parteneri și acces la finanțare, noi proiecte, inițiative și alte oportunități. 

 

Startup-urile locale ajung rar să colaboreze cu administrațiile publice din regiune, prin 

urmare, noul EIT Urban Mobility Romania Hub își propune să creeze punți de legătură în 

ecosistemul de inovare, prin: 

1) Interconectarea inovatorilor locali cu părțile interesate relevante. 

2) Crearea unui spațiu comun pentru jucătorii locali în vederea identificării provocărilor 

specifice de mobilitate urbană ale orașelor, definirea și structurarea provocărilor reale 

legate de mobilitate. 

3) Facilitarea transferului de know-how ca răspuns la nevoile companiilor (start-up-uri, 

IMM-uri și companii mari) și să le sprijine pentru a-și materializa ideile inovatoare, 

oferind acces la comunități europene, oportunități de finanțare și activități educaționale 

4) Oferirea contextului necesar pentru a testa și valida inovațiile în condiții reale 



 
 

5 

 

 

În data de 2 noiembrie 2021, EIT Urban Mobility România Hub, a organizat în format 

online, evenimentul „Mobilitatea Urbană în România - Soluții pentru creșterea 

calității vieții”, dedicat stakeholderilor din ecosistemul de inovare local și național. 

 

Evenimentul a conectat stakeholderi relevanți cu scopul de a face cunoscute 

oportunitățile de dezvoltare pentru orașe în tranziția acestora către orașe inteligente și în 

crearea unor spații urbane mai bune pentru locuit.  

 

Cu sprijinul EIT Urban Mobility, prin Hub-ul național, s-au demarat o serie de activități 

pentru a identifica și susține inovatorii din domeniul mobilității urbane din România, în 

vederea facilitării accesului la ecosistemul de inovare și resursele oferite de rețeaua 

europeană EIT Urban Mobility.  

 

In data de 16 decembrie 2021, EIT Urban Mobility Romania Hub a organizat 

evenimentul online „Mobilitatea Urbană în România - Soluții pentru creșterea 

calității vieții – partea a doua”, ce și-a propus să continue eforturile de a conecta actorii 

locali, regionali și naționali interesați de procesele de inovare în sectorul transporturilor 

inteligente și mobilității urbane.  

 

Discuțiile din cadrul evenimentului s-au concentrat pe expunerea oportunităților oferite 

de EIT Urban Mobility în România și pe intervenția reprezentanților unor Municipii, 

referitoare la implicarea administrațiilor publice în dezvoltarea mobilității în zonele 

urbane.  
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III. Activitatea de reprezentare a Federației în relația cu autoritățile publice 

centrale 

 

Apreciem că în prezent este nevoie de o modificare a legislației care reglementează 

modul de constituire și funcționare al zonelor metropolitane, respectiv al asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară prin intermediul cărora ele își desfășoară efectiv activitatea.  

 

Analizând cadrul legal existent și urmărind activitatea și experiența asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară de tip metropolitan care funcționează în România, apreciem 

că se impune ajustarea legislației în vigoare care reglementează acest domeniu, astfel 

încât să se elimine neconcordanțele între diversele prevederi legale și să se 

stabilească un statut clar, din punct de vedere juridic, pentru aceste entități asociative. 

În primul rând, credem că este necesară adoptarea unui act normativ, o lege specială, 

dedicată constituirii și funcționării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de tip 

metropolitan, care să reunească dispozițiile legale existente în această materie și să 

clarifice, acolo unde este cazul, echivocul prezent la nivelul legislației în vigoare.  

 

În acest context, FZMAUR face parte din grupul de lucru inițiat de Ministerul 

Dezvoltării, cu scopul de a elabora Legea Zonelor Metropolitane. Astfel, Federația a 

participat la o primă întâlnire a grupului de lucru, în luna decembrie 2021, ocazie cu care 

au fost discutate aspecte legate de: 

-criteriile de delimitare a zonei metropolitane și competențele sale, și anume: mobilitate, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare urbană, locuire și alte servicii publice furnizate la 

nivel local care abordează și problemele comunităților marginale / periferice, inclusiv 

așezările informale; 
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- stabilirea condițiilor de înființare a organismului de coordonare la nivelul zonei 

metropolitane, care să dirijeze și să monitorizeze punerea în aplicare a politicilor și 

investițiilor în unitățile administrative teritoriale aparținând zonei metropolitane, cu 

scopul de a îmbunătăți conectivitatea, planificarea spațială, dezvoltarea infrastructurii 

verzi și accesul la ocuparea forței de muncă, servicii de sănătate și educație inclusiv 

pentru persoanele din zonele / periferiile defavorizate și pentru asigurarea creșterii 

oportunităților economice pentru localitățile din zona periurbană aferentă nucleelor 

urbane. 

- asigurarea unui cadru instituțional transparent și previzibil (inclusiv criterii, 

metodologie etc) pentru constituirea bugetului fiecărei zone metropolitane, pe baza 

contribuțiilor de la unitățile administrative care alcătuiesc zona metropolitană și, dacă 

este nevoie, a transferurilor de la administrația centrală prin programe naționale de 

dezvoltare, finanțate anual prin bugetul de stat pe bază de criterii de performanță legate 

de obiectivele de politică urmărite la nivelul fiecărei zone metropolitane. 

 

Ulterior, s-a stabilit ca FZMAUR să trimită o propunere de act normativ privind 

constituirea și funcționarea zonelor metropolitane. 

 

IV. Activități de reprezentare și participare în cadrul unor structuri parteneriale și 

grupuri de lucru dedicate abordării Cadrului Financiar European 2021-2027 

 

În acest sens, Federația a participat constant la diverse activități în cadrul structurilor 

parteneriale și a grupurilor de lucru constituite în scopul elaborării viitoarelor programe 

operaționale aferente implementării în România a Cadrului Financiar European 2021-

2027. Astfel, Federația și-a exercitat calitatea de membru în cadrul structurilor 

parteneriale constituite în scopul elaborării următoarelor programe operaționale:  
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- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

- Programul Operațional Sănătate (POS) 

- Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

- Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

- Programul Operaţional Transport 

- Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 

- Programele Operaționale Regionale pentru cele 8 regiuni de dezvoltare ale 

României (POR) 

 

De asemenea, Federația prin reprezentanții săi desemnați a participat la lucrările structurii 

parteneriale dedicate elaborării Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 

2021 – 2027. Totodată, Federația și-a adus contribuția prin participarea în cadrul 

grupurilor de lucru specializate la elaborarea politicii publice privind dezvoltarea urbană 

a României, document strategic important prin care este puternic stimulată dezvoltarea 

policentrică și dezvoltarea metropolitană.  

 

V. Alte activități privind organizarea de evenimente 

 

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, în parteneriat cu 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, au organizat în 

perioada 25 - 28 august 2021 o conferință tematică intitulată “Mobilitatea urbană durabilă 

- prezent și viitor”.  
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În perioada menționată s-au desfășurat o serie de întâlniri de lucru dedicate unor subiecte 

precum: serviciul de transport public metropolitan, utilizarea infrastructurii de cale ferată 

pentru transportul public, politica de parcare la nivel local - instrument de promovare a 

mobilității urbane durabile, modalități alternative de mobilitate la nivelul orașelor și a 

zonelor urbane funcționale, promovarea conceptului de Smart City în domeniul 

mobilității urbane durabile, abordarea mobilității urbane în contextul obiectivelor de 

politică europeană aferente cadrului financiar 2021 - 2027.  

 

La întâlnire au fost invitați diverși actori implicați în problematica mobilității durabile și 

a dezvoltării urbane sustenabile, respectiv reprezentanți ai Autorităților Publice Locale, ai 

Agențiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, ai Băncii Mondiale, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, precum și reprezentanți ai comunității academice, ai mediului de afaceri și ai 

societății civile, interesați de tematica abordată. 

 

VI. Acordarea de suport și asistență tehnică membrilor Federației 

 

 

 

Elaborat, 

 

Paul Adrian PECE 

Secretar General FZMAUR 

 

Baia Mare, 24.03.2022 


