Titularul proiectului :

Municipiul Iasi

Partenerii proiectului : Asociatia Zona Metropolitana Iasi
Primaria municipiului Botosani
Primaria Ungheni
Primaria Cahul
Primaria Hancesti
Alti beneficiari:

Primaria Galati
Primaria Nisporeni

Durata: 01.12.2006 – 30.11.2008
Buget total : 175.790 EURO
Echipa proiectului :
• Cosmin COMAN – project coordinator
• Neamtu Georgel – project manager
• Iacob Liviu Cristian – project manager
• Ionita Gheorghe – project assistant
Rezumat:
L.G.U. Wealth Network/ Reţeaua de dezvoltare APL va imbunatati mediul economic al regiunilor eligibile
prin întărirea capacitaţii administraţiei publice locale – grupul ţinta (Primaria Iasi, Zona Metropolitana Iasi,
Primaria Botosani, Primaria Ungheni, Hincesti si Cahul) – de a furniza servicii de calitate, facilitaţi si
informaţii agenţilor economici. Reţeaua are menirea de a pune fata in fata cererea (nevoile comunitatii) cu
oferta organizaţiile economice, agenţiile, agenţii economici, IMM-urile, diversele industrii) si de a imbunatati
viata comunitatilor prin răspunsurile profesioniste ale funcţionarilor publici, instruiţi sa atragă fonduri, sa
organizeze târguri si expoziţii, intaliniri de afaceri si sa ofere oportunitati fiscale mediului de afaceri.
Reţeaua de autoritati publice locale va avea un profil de dezvoltare si se va organiza un studiu economic
care sa indice domeniile prioritare de dezvoltare.
Se va intocmi un ghid al Investitorului pentru a atrage capital strai si intern pe directiile de dezvoltare
identificate, se va instrui un corp de functionari publici care sa poata sa promoveze proiectele comune
identificate, se va acorda consultanta funcţionarilor publici.

Obiectiv general:
Obiectivul principal al reţelei este sa imbunatateasca cooperarea economic a transfrontaliera dintre cele
doua zone eligibile si sa creeze o structura de dezvoltare economica similara, funcţionari publici instruiţi, o
baza de date comuna, o pagina Web, profilul reţelei, un studiu de potenţial, târguri, ghidul Investitorului
care vor permite antreprenorilor sa inteleaga mai bine nevoile comunitatii si sa răspundă in consecinţa.
Activitati:
1. Organizarea reţelei de dezvoltare
• Crearea procedurilor de cooperare
• Crearea agendei de lucru
• Trimiterea invitaţiilor
• Organizarea conferinţei de deschidere
• Alegerea a doi delegaţi din partea fiecărui partener
• Realizarea procedurilor de achiziţie.
2. Crearea profilului reţelei
• Determinarea itemilor privind profilul optim al unei comunitati
• Instruirea membrilor reţelei pentru a colecta datele necesare realizării profilului comunitatii si al Reţelei
• Colectarea datelor
• Stabilirea pofilelor
• Realizarea unui studiu de potenţial al Reţelei.
3. Alegerea domeniilor prioritare ale reţelei
• Stabilirea procedurilor si domeniilor de consultanta tehnica
• Stabilirea activităţilor de instruire, contractarea specialiştilor si realizarea manualelor pentru funcţionarii
publici
4. Instruire si consultanta pe domenii prioritare identificate de comun acord
• Realizarea instruirilor
• Realizarea consultantei
5. Crearea paginii web a reţelei
6. Crearea bazei comune de date a reţelei

7. Crearea Ghidului Investitorului
8. Organizarea de târguri si expoziţii
• Realizarea unui târg la Iasi
• Realizarea unui târg la Ungheni
9. Promovarea si evaluarea reţelei
• Organizarea a doua conferinţe de presa cu caracter de lobby, pentru 60 persoane: membrii Reţelei,
agenţi economici, organizaţii, investitori, ambasade, APL, UE, miniştri din cele doua tari
Rezultatele proiectului:
• Realizarea unei reţele transfrontaliere intre 6 entităţi administrative, din cele doua tari: Primaria
Municipiului Iasi, Zona Metropolitana Iasi, Primaria Municipiului Botoşani, Primaria Ungheni, Primaria
Hînceşti si Primaria Cahul.
• 20 de persoane angajate in cadrul acestor instituţii vor fi instruite să colecteze date şi să construiască
profilul comunităţii lor.
• 5 profile ale comunităţilor menţionate vor fi realizate, cât şi un profil al reţelei de dezvoltare.
• Prin intermediul analizei profesioniste a comunităţilor, realizată în cadrul profilelor, vor fi elaborate şi
propuse spre realizare 3 proiecte comune ale reţelei.
• 60 de persoane angajate în cadrul acestor instituţii vor fi instruite, cu ajutorul unor traineri profesionişti,
prin intermediul manualelor de curs, pe 3 domenii prioritare identificate de membrii reţelei.
• Vor fi realizate 2 studii de caz privind oraşele Iaşi şi Ungheni, prin intermediul unui studiu de potenţial,
care să indice tendinţele de dezvoltare ale acestora.
• Vor fi organizate două târguri, unde vor participa toţi cei 6 membri ai reţelei, unul la Iaşi şi unul la
Ungheni, care să pună faţă în faţă, oamenii de afaceri şi publicul larg din cele 6 comunităţi.
• Va fi construită o bază de date comună, ce va cuprinde: informaţii, prezentări şi profilele celor 6
comunităţi, a reţelei, suporturile de curs, Ghidul Investitorului, un studiu de potenţial pe baza căruia se vor
realiza două studii de caz privind capacitatea economică a oraşelor Iaşi şi Ungheni şi exemple de buna
practică privind organizarea celor două târguri de la Iaşi şi Ungheni.
• Realizarea unei pagini web care va găzdui baza de date, un forum şi informaţii (domeniul de activitate,
adrese şi persoane de contact) cu privire la diverse organizaţii şi instituţii din cele 6 comunităţi, în vederea
facilitării organizării de activităţi comune şi pe viitor.
Sustenabilitatea proiectului

Implementarea acestui proiect va crea un sistem de relatii, o echipa de functionari publici instruiti si o baza
de informatii care poate reprezenta punctul de plecare in identificarea si elaborarea unor proiecte viitoare
de cooperare transfrontaliera, pe domenii de dezvoltare si punctele de interes comun care vor fi
identificate.
Aducerea fata in fata a intreprinzatorilor din cele doua tari, cu ocazia organizarii unor tirguri comune, va
crea oportunitatea initierii unor relatii economice si de cooperare de lunga durata intre acestia, intr-un cadru
stabil si profesionist oferit de administratia publica locala.

