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RAPORT
1. Introducerea sistemului de INTRANET în Zona metropolitană Iaşi
1.1. Simulare Sistem INTRANET Metropolitan
•

•
•
•

La sugestia specialistilor IT din cadrul Primariei municipiului Iasi si Consiliului
Judetean Iasi s-a efectuat o simulare a modului de functionare a retelei de
INTRANET pentru a identifica eventuale disfunctionalitati ale sistemului. Astfel,
ADMI impreuna cu reprezentanti ai SC Data Invest SRL, firma furnizoare a softului si specialistii locali au efectuat o simulare in 5 locatii din ZMI, respectiv:
Aroneanu, Barnova, Tomesti, Consiliul Judetean Iasi, Primaria Iasi.
Pe baza simularii a fost finalizat caietul de sarcini pentru reteaua INTRANET
Protocolul de utilizare a sistemului este in curs de elaborare
Regulamentul de utilizare a sistemului este in curs de elaborare

Pasul urmator – identificarea resurselor financiare necesare implemntarii proiectului
1.2. Definitivarea caietului de sarcini
• ADMI a contactat specialistii in IT din cadrul Primariei Iasi si Consiliului Judetean
Iasi, respectiv : Gheorghe Salceanu, Cristina Nucuta si Aurora Tiplea in vederea
completarii caietului de sarcini. In urma intalnirii s-au desprins urmatoarele concluzii:
• Incheiere unui acord de colaborare/ protocol prealabil intre toate localitatile
pentru a obtine angajamentul primarilor in acest proiect si numirea persoanelor
responsabile de actualizarea bazelor de date la termenele stabilite – in curs de
elaborare
• Posibilitatea realizarii unei simulari pentru a putea realiza o minima
dimensionare a retelei si functionabilitatea retelei – a fost realiza (min necesar
– banda lata 64 KBs)
• Necesitatea introducerii in caietul de sarcini a unui punct care priveste
posibilitatea ca largimea benzii sa creasca treptat – a fost introdus in caietul de
sarcini
• Elaborarea unui formular lunar pentru transmiterea datelor – dupa stabilirea
modulelor care vor functiona
• Frecventa comunicarii – actualizarea bazelor de date o data la 6 luni, prin
administratorul de retea
• Administrarea retelei ar trebui efectuata de catre persoane din cadrul CJI
si/sau PMI si nu de catre furnizor pentru a nu pune in discutie securitatea
retelei
• Necesitatea completarii inventarului facut la toate consiliile locale privind
infrastructura detinuta prin identificarea tipului de calculatoare detinute si a
sistemului de operare – inventarul realizat
• Reteaua INTRANET va oferi servicii cum sunt
o Noutati din lege4 pentru atragerea consiliilor locale la reteaua intranet
o Informatii privind programele de finantare
o Informatii privind oportunitati de parteneriat, investitii
o Promovare potential local, proiecte locale, terenuri, programe,
evenimente etc
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1.3.Explorarea ofertei privind furnizorii de servicii in cazul proiectului de INTRANET,
respectiv Romtelecom SA si Astral, in vederea identificarii posibilitatilor tehnice de
implementare a proiectului si a ofertei celei mai avantajoase. Au fost colectate ofertele.
2. Realizarea planului de utilizare a terenurilor în Zona metropolitană Iaşi
2.1. Activitati pregatitoare
• A fost elaborat in schita Caietul de sarcini privind inventarierea terenurilor pentru a fi
propus ca structura de tema pentru lucrarea aferenta
• A fost elaborat Planul de actiune privind inventarierea terenurilor din Zona Metropolitana
Iasi, intocmit ca rezultat al intalnirii de lucru a Comisiei Tehnice de Planificare Spatiala, din
17 martie 2005
• A fost propusa initierea inventarierii problemelor de granita intre membrii ZMI, in privinta
terenurilor, in cadrul aceleiasi intalniri
• A fost elaborat inventarul de terenuri agro-industriale in comunele metropolitane si transmis
catre Agentia Romana pentru Investitii Straine
• A fost initiat acelasi proces cu Primaria Municipiului Iasi – in colaborare cu agentii
economici din zonele industriale
2.2. A fost organizata o intalnire de lucru a Comisiei Tehnice de Planificare Spatiala a AZMI in
17.03.2005 in scopul elaborarii planului de actiune pt inventarierea terenurilor
Urmare acestei intalniri s-au desprins urmatoarele directii de actiune :
• Este necesara intocmirea unei situatii limpezi a terenurilor in Zona Metroplitana Iasi, in
urmatoarele privinte:
o Regimul juridic (tipul de proprietate: publica, privata, persoana juridica, persoana
fizica)
o Regimul economic (folosinta terenurilor)
o Date tehnice (suprafata, calitate)
o Zonele de risc
o Zonele de protectie
o Zonele de siguranta
o Zonele protejate
• In prezent, Primaria Municipiul Iasi si Consiliul Judetean programeaza pentru primavara
2006 zborul fotogrametric pe rezultatele caruia se va baza planul cadastral; in cateva
saptamani va obtine o fotografie sateitara pe baza careia va amplasa infrastructura si
utilitatile de anvergura
• In lipsa cadastrului se poate pregati o varianta intermediara a planului ZMI, prin corelarea
urmatoarelor documentatii si informatii:
o Planul de Amenajare a Teritoriului Metropolitan initiat de Consiliul Judetean si
inventarul terenurilor initiat de Primaria Municipiului Iasi
o Planurile Generale de Urbanism si Planul privind Amenajarea Axei Iasi-Letcani
o Serviciile publice au fost contactate si solicitate sa completeze si actualizeze
informatiile privind dezvoltarile existente si planificate, in cadrul unei intalniri de
lucru in care au primit in format electronic toate informatiile disponibile in prezent
• Este necesara elaborarea unui document inteligibil, care sa poata fi dezvoltat, detaliat si
actualizat in timp; documentul sa poata furniza date clare proprietarilor de terenuri,
autoritatilor locale, investitorilor. In colaborare cu HABITAT si un colaborator extern va fi
intocmita o schita de PDU in vederea Targului din toamna
• Acest document ar putea sta la baza elaborarii planului de dezvoltare a terenurilor in Zona
Metropolitana si a pachetelor de masuri aferente implementarii proiectelor de dezvoltare
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2.3. Sprijin acordat firmei HABITAT care elaboreaza Planul de Amenajare a Teritoriului
Metropolitan
• Au fost inmanate toate strategiile elaborate de catre partenerii metropolitani
• Au fost colectate de la serviciile publice datele actualizate privind strategiile de
dezvoltare si programele de investitii aferente si inmanate firmei HABITAT
• Vor fi sprijiniti in elaborarea conceptului spatial de dezvoltare a ZMI de catre ADMI
Pasul urmator – preluarea planului ZMI si pregatirea propunerilor pentru targul de proiecte
2.4 Elaborarea unui raport privind stadiul actual al planului de utilizare a terenurilor cu
urmatoarele concluzii pentru finalizarea planului :
• Asigurarea bazei cadastrale actualizate (verificarea bazei cadastrale prin numerele de
cadastru etc)
• Asigurarea actualizarii bazei topografice (verificarea curbelor de nivel, a constructiilor, a
drumurilor etc)
• Prin suprapunerea acestor doua situatii se obtine incadrarea in teritoriu
• Ca varianta de tranzitie pana la obtinerea unei situatii cadastrale complete in urma zborului
fotogrametric (o situatie finala va fi disponibila cel mai curand in 2 ani) etc., se poate merge
pe clarificarea situatiilor in zonele prioritare de dezvoltare (corectitudine cca 50%)
• Asigurarea schemei de dezvoltare a ZMI prin PATIC, provenind din strategia de dezvoltare
judeteana, contextul national si strategiile locale
• Acordul partenerilor metropolitani
• Dezvoltarea de pachete de linii directoare si detalierea acestora la nivelul PUGurilor - care
inseamna posibile modificari in PUGuri
• Prioritatile conform schemei de dezvoltare pot atrage unele modificari in prioritizarea
investitiilor publice in zona
• Consultarea cetatenilor cu privire la zonele si culuarele de dezvoltare

3. Organizarea editiei a 2-a a Târgului de proiecte – noiembrie 2005
•
•
•
•
•

•

In perioada 25-26 Noiembrie 2005 Agentia de dezvoltare metropolitana Iasi a organizat a
II-a editie a Targului de proiecte „ Oportunitati de afaceri in Zona metropolitana Iasi
Acest eveniment a fost organizat in cadrul manifestarii Fabricat in Iasi pentru Romania
organizata de Prefectura judetului Iasi si UGIR 1903
La aceasta editie Agentia de dezvoltare metropolitana a pregatit un numar de peste 70 de
proiecte de investitii structurate pe 6 sectiuni : terenuri industriale, terenuri comerciale,
locuire, turism, servicii , agricultura
Elementul de noutate l-a constituit participarea cu proiecte de investitii a sectorului privat ,
respectiv SC Nicolina SA, Magnius Impex SRL, Euro Domus Real Estate Consulting si a
unor persoane fizice din Zona Metropolitana Iasi
In cadrul reuniunii in plen au participat si au facut prezentari reprezentanti ai : RAJAC Iasi
SALUBRIS Iasi, Aeroportului International Iasi, Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontaliera, parlamentari, ARIS, Asociatiei Oamenilor de Afcaceri, British Council
Romania, Revistei Nationale de Administratie Publica, Eurisko, Institutului de Chimie
macromoleculara.
Pentru organizarea acestui eveniment Agentia de Dezvoltare metropolitana a desfasurat o
serie de actiuni, respectiv :
• S-au intocmit mai multe propuneri de organizare
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•

•

S-a incercat atragerea de parteneri pentru organizarea targului de proiecte:
ARIS, Ambasada UK, Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi, Camera de
Comert Industrie si Agricultura Iasi
• Au fost consultati agentii economici din zonele cu potential agricol si
industrial in vederea ofertelor de proiecte
• Au fost consultate primariile in privinta ofertelor particulare de terenuri
• Au fost organizate o serie de intalniri de lucru pentru dezvoltarea
portofoliului de propuneri pentru targ
S-a incercat in colaborare cu ARIS organizarea unui seminar cu institutiile finantatoare
concomitent cu targul de proiecte, dar acest lucru nu a fost posibil

4. Lansarea paginii de web a Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi
In luna noiembrie 2005 Agentia de dezvoltare metropolitana a lansat pagina de web a
Asociatiei Zona metropolitana Iasi - www.zmi.ro
Pentru lansarea paginii de web a Asociatiei Zona Metropolitana Iasi, ADMI a intreprins
urmatoarele activitati:
•
•
•
•
•
•

A fost atras un voluntar care a instalat programul LINUX pe serverul de site pentru a putea
gazdui pagina de web
A fost refacut design-ul site-ului prin atragerea unui voluntar
Au fost reformulate informatiile potrivit noului design si actualizate datele
A fost initiata colaborarea cu Directia de Integrare si Programe a CJI in vederea traducerii
portofoliului de proiecte metropolitane
A fost achizitionat domeniul necesar functionarii site-ului
Au fost identificati furnizorii de internet cu cele mai avantajoase oferte, pentru gazduirea
site-ului

5. Inventarierea potenţialului zonelor industriale şi întocmirea unui plan de regenerare a
acestora
ADMI impreuna cu Primaria municipiului Iasi, a initiat o suita de intalniri cu agentii economici
din zonele agro-industriale in scopul inventarierii potentialului acestora in legatura cu
posibilitatea Zonei Metropolitane Iasi de a deveni un cluster/o zona de dezvoltare
economica.
5.1.In data de 27.04.2005, ADMI impreuna cu Primaria Municipiului Iasi, a organizat prima
intalnire cu reprezentanti ai societatilor comerciale din zonele industriale ale Iasiului, pentru
initierea procesului de inventariere a terenurilor si cladirilor
•

Constientizarea agentilor economici localizati in zonele industriale asupra potentialului de
dezvoltare al acestora

•

Au fost afcute propuneri de proiecte ale participantilor in zona industriala
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•

Au fost inventariate probleme actuale de luat in considerare in legatura cu potentialul zonei
de a deveni cluster de dezvoltare economica

5.2 In 16.05.2005 a fost organizata o a doua intalnire la sediul SC Terom SA,
•

Participantii au constientizat beneficiile redezvoltarii zonelor industriale in context local si
metropolitan si au propus o suita de modalitati in acest sens

•

Prezentarea si analiza de catre participanti a propunerii de plan de lucru

•

Detalierea problemelor de luat in considerare

•

Propuneri de modalitati de marketing din partea participantilor

•

Opinii privind posibilitatea dezvoltarii unui cluster

in Zona Metropolitana Iasi, de la

domeniile existente, la domenii competitive si semnificative pentru economia nationala si
europeana
5.3. intalnire in 16.06.2005 la sediul Complex turistic Tomesti al SCA Bucium SA Iasi
•

Identificarea problemelor cu care se confrunta agentii economici din zonele industriale

•

Analiza SWOT

5.4. intalnire in 07.07.2005 la sediul SCA Bucium SA Iasi
•

Identificarea tipului de strategie - conform diagramei SWOT

•

Identificarea tipurilor de clustere economice:

5.5 intalnire in 30 August 2005 la sediul Consiliului Judetean Iasi
•

Prezentarea paşilor parcurşi în schiţarea unei strategii de cluster economic

•

Prezentarea conceptului de oferta pentru Târgul de Proiecte Metropolitane

5.6. intalnire 30 Septembrie 2005 la sediul Consiliului Judetean Iasi
•

Prezentarea conceptului de industrii creative

•

Colectarea ofertelor pentru Targul de Proiecte Metropolitane

5.7. Inventariere zone agro- industriale in cele 13 comune din ZMI
ADMI a intocmit o baza de date privind cladirile si terenurile din zonele agro-industriale din cel 13
comune din Zona metropolitana Iasi, prin completarea de catre agentii economici care desfasoara
activitate a unei fise de inventar. In acest sens s-au desfasurat urmatoarele activitati :
•

Conceperea unui model de fisa inventar

•

Transmiterea fisei de inventar la cele 13 comune

•

Colectarea si centralizarea fiselor de inventar cu sprijinul consiliilor locale

•

Colectarea directa a unor fise de inventar in urma deplasarilor facute de reprezentantii
agentii la agentii economici din ZMI

Baza de date obtinuta in urma acestui proces de inventariere a terenurilor si cladirilor in zonele
agro-industriale a fost transmisa Agentiei Romane de Investitii Straine pentru a fi prezentata
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investitorilor straini si va constitui o sursa de informatii pentru proiectele care vor fi prezentate in
cadrul Targului de Proiecte.

6. Intocmirea planului de marketing a Zonei metropolitane Iaşi
ADMI a initiat procesul de elaborare a Planului de Marketing dupa cum urmeaza:
•
•
•

A fost elaborata strategia generala de marketing
Sectiunea economica este dezvoltata impreuna cu factorii economici, in grupul de lucru
pentru zonele agro-industriale si cu reprezentantii AOAI
Sectiunea Cultura si Culte este in curs de elaborare impreuna cu Patriarhia si Inspectoratul
de Cultura

7. Întocmirea programului de comunicare a Asociatiei Zona Metropolitană Iaşi cu
cetăţenii şi cu sectorul privat pe baza planului de utilizare a terenului
• Au fost reluate contactele cu Comitetele Consultative Cetatenesti
• Au fost consultate primariile care inca nu au format Comitete Consultative Cetatenesti,
in vederea initierii acestora – Holboca, Letcani, Schitu Duca, Valea Lupului
• A fost schitat planul de comunicare cu cetatenii privind dezideratele dezvoltarii
metropolitane si rolul comunitatilor locale
• A fost initiata colaborarea cu posturile teritoriale de televiziune si radio in vederea
informarii cetatenilor privind Zona Metropolitana Iasi
Au fost organizate intalniri ale comitetelor consultative cetatenesti in comunele :Victoria, Barnova si
Rediu, avand ca scop :
• Prezentarea către membrii CCC a conceptului de Zonă Metropolitană, avantajele şi
obligaţiile membrilor asociaţi;
• Selectarea principalelor probleme cu care se confruntă locuitorii comunelor, precum şi
aşteptările pe care le au de la Zona Metropolitană
Pasii urmatori
•

Organizarea de intalniri de lucru cu CCC-urile privind dezvoltarea metropolitana si
implicarea comunitatilor locale

8. Realizarea unui program de dezvoltare a agriculturii ecologice în Zona Metropolitană
Iaşi
• A fost initiata colaborarea cu Federatia Nationala de Agricultura Ecologica din
Romania in acest scop
• Comunele Victoria, Ciurea, Rediu au decis sa se implice in domeniul agriculturii
ecologice, ca domeniu major de interes, in cadrul grupului de parteneri metroolitani
• Pregatirea unor intalniri de lucru cu investitorii italieni privind programe de inregistrare
a produselor locale in colaborare cu AOAI
Pasul urmator – prezentarea catre AOAI si Comitetele Consultative Cetatenesti a demersurilor
actuale ale Romaniei si pregatirea unei delegatii pentru participare la urmatorul Targ de Agricultura
Ecologica
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9. Actualizarea strategiei de dezvoltare metropolitană
Este in curs de finalizare tema pentru elaborarea strategiei de dezvoltare metropolitana, ale
carei componente majore sunt:
• Strategia Municipiului Iasi (in proces de initiere)
• Strategiile comunelor metropolitane
• Strategia Judetului Iasi
• Strategia Regionala
Odata elaborat acest document, se poate asigura functionarea urmatoarelor mecanisme:
• Corelarea planurilor de urbanism si amenajarea treitoriului cu strategiile de dezvoltare
• Corelarea planurilor multianuale de investitii potrivit prioritatilor identificate in cadrul
strategiilor
• Asigurarea sprijinului si parteneriatului public prin procesul aferent de implicare a
cetatenilor,
atat la nivel local, cat si metropolitan.
Integrarea planurilor strategice, spatiale si financiare constituie exact cadrul necesar fundamentarii
proiectelor adresate fondurilor structurale si de coeziune.
In perioada 01.06.2005 – 15.08.2005 Agentia de Dezvoltare Metropolitana a avut intalniri cu toti
membri asociatiei in vederea prezentarii unui scurt raport al activitatilor desfasurate si pentru
stabilirea unor directii prioritare de dezvoltare.
Astfel, s-au identificat ca directii principale de dezvoltare pentru comunele din cadrul AZMI,
urmatoarele:
• Agricultura ecologica : Victoria, Ciurea, Rediu
• Turism si agrement : Barnova, Tomesti, Rediu, Schitu Duca, Aroneanu
• Zone comerciale : Miroslava, Valea Lupului, Ungheni
• Zone locuire : Aroneanu, Barnova
• Zone industriale : Tomesti,Miroslva, Holboca
Pasul urmator:
• Inaintarea propunerii de tema Consiliului Metropolitan, in vederea finantarii elaborarii
strategiei

10. Atragere finantari suplimentare/ Proiecte initiate/ derulate de Agentia de Dezvoltare
Metropolitana
o O aplicatie pentru proiectul de INTRANET a fost depusa la ARD – Romania Local
Governace Bridge Program, USAID. Aplicatia prin care Asociatia Zona Metropolitana Iasi a
solicitat cofinantarea proiectului INTRANET metropolitan cu suma de 25.000 USD a fost
transmisa in data de 05.05.2005, raspunsul primit fiind negativ.
o Ambasada Marii Britanii a solicitat ADMI un studiu general privind piata de servicii de
regenerare urbana in Romania
o Ambasada Marii Britanii a aprobat propunerea ADMI pentru initierea cooperarii in
atragerea unor fonduri privind proiecte de regenerare pentru dezvoltarea rolului
metropolitan al Municipiului Iasi. In prima jumatate a lunii iulie a avut loc prima vizita de
schimb de experienta a unei delegatii din partea Primariei Municipiului Iasi in Marea
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o

o

o
o
o

Britanie. In 20-21 octombrie s-a desfasurat seminarul si atelierul de lucru in regenerare
urbana avand ca scop identificarea proiectelor relevante in regenerare urbana, cu impact
metropolitan. Unul din proiectele selectate a fost de regenerare a zonei Cuza Voda,
Municipiul Iasi. Urmeaza ca pana la sfarsitul anului sa fie identificate fondurile necesare
unui studiu de prefezabilitate.
A fost initiata colaborarea cu CJ Targu Mures in vederea derularii unui proiect de
dezvoltare a zonei periurbane Targu Mures. In acest sens, la solicitarea doamnei Lokodi
Edita Emoke , presedintele Consiliului Judetean Targu Mures ADMI a pus la dispozitia
Consiliului Judetean Targu Mures o serie de materiale privind constitutirea si functionarea
AZMI.
ADMI a colaborat prin Cristina Vladu, consultant al Bancii Mondiale, cu Federatia Nationala
de Agricultura Ecologica din Romania, facilitand vizita unui reprezentat al comunei Victoria
la Arad si Bruxelles la o serie de seminarii referitoare la plotica de dezvoltare rural si pozitia
fata de organismele modificate genetic
A fost aprobata prima etapa a cererii de finantare privind colaborea cetateni – administratie
catre Balkan Trust Fund. Urmeaza etapa de detaliere a propunerii.
A fost elaborata inventarierea programelor de finantare in desfasurare si pentru etapa
urmatoare si transmisa tuturor partenerilor metropolitani.
A fost derulata o campanie de atragere a procentului de 1% din impozitul pe venit pentru
Asociatia Zona Metropolitana Iasi, de la angajatii celor 15 entitati membre ale asociatiei,
servicii publice din ZMI.

12. Activitati de promovare a asociatiei ZMI la nivel local, regional si national
o ADMI a transmis lista cu proiectele prioritare ale Asociatiei Zona Metropolitana Iasi unui
numar de 26 ambasade, 11 ministere, Delegatiei Comisiei Europene , exprimandu-si
dorinta de colaborare cu aceste institutii pentru implementarea proiectelor.
o Se desfasoara o stransa colaborare cu Agentia Romana pentru Investiti Straine atat pentru
atragerea de investitii in Zona Metropolitana cat si pentru promovarea acesteia in exterior
o ADMI Furnizeaza pachete informative privind Zona Metropolitana potrivit investitorilor care
le solicita (Hewlett Packard, EURISKO)
o Ca urmare a scrisorilor de prezentare, ADMI a fost invitata la prezentari detaliate la: MTCT,
MIE, MAI, MCTI, Delegatia Comisiei Europene in vederea explorarii posibilitatilor de
utilizare a experientei Asociatiei Zona Metropolitana Iasi. Astfel, ca urmare a sustinerii
demersului metropolitan si constientizarii asupra importantei ZMI la nivel national si
European:
o ADMI a fost implicata in seminarul si forumurile privind regenerarea urbana,
organizate de MIE, in scopul promovarii studiului de caz ZMI si a modelului
metropolitan in general
o ADMI este consultata de catre MTCT, Departamentul de Urbanism, Amenajarea
Teritoriului si Politici de Locuire, privitor la aspectele legate de realizarea coeziunii
teritoriale in cadrul Planul National de Dezvoltare – dezvoltare policentrica si noua
relatie urban-rural, implementate prin abordarea Zonei Metropolitane Iasi.
o In Sedinta de Guvern din 12 octombrie, 2005, a fost aprobat Conceptul Strategic
de Dezvoltare Spatiala a Romaniei si de Reintegrare in Structurile Europene,
coordonat prin contributia ADMI. Acest concept a fost prezentat in cadrul Sedintei
Comune de Guvern Romano-Ungare din 20-21 octombrie. Pe baza conceptului
urmeaza sa fie elaborata strategia aferenta. Zona Metropolitana Iasi se afla in
grupul celor 5 zone metropolitane (Timisoara, Bucuresti, Galati-Braila, Constanta,
Iasi) si va fi considerata ca atare in programele de investitii din cadrul Planului
National de Dezvoltare.
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o Prin colaborarea cu Targu Mures se consolideaza activitatile de lobby in vederea realizarii
legaturii Iasi - Tg Mures
o In vederea promovarii Asociatiei Zona Metropolitana Iasi si a proiectelor acesteia ADMI a
stabilit contacte si cu : Yijia Yang – secretar adjunct al departamentului comercial din
cadrul Ambasadei Chinei, David McGregor din cadrul Amasadei Canadei, Andy Garth –
prim secretar al Ambasadei Marii Britanii, etc...
o A fost initiata colaborarea cu TVR Iasi in vederea realizarii unui reportaj pentru promovarea
ZMI; inceputul a fost facut cu prezentarea comunei Ciurea.
Incepand cu luna mai, 2005, ca urmare a solicitarii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, Directia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Politici de Locuire, Agentia a
acordat consultanta in :
• elaborarea strategiei nationale de dezvoltare spatiala a Romaniei si reintegrare in
structurile spatiale europene 2007-2025 si
• asigurarea masurilor de coeziune teritoriala in cadrul Planului de Dezvoltare Nationala
2007-2013
In ambele documente a fost promovata Zona Metropolitana Iasi ca una din cele 5 zone
metropolitane ale Romaniei. Forma actuala a PND 2007-2013 poate fi consultata pe pagina de web
a Ministerului Finanatelor Publice, www.finante.ro
In etapa urmatoare, Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013 vor fi promovate pachetele
de proiecte esentiale pentru functionarea zonelor metropolitane, bazele de date si indicatorii de
performanta aferenti.
De asemenea, agentia a contribuit la formularea propunerilor legislative privind constituirea zonelor
metropolitane si a asociatiilor urban-rural.
13.Alte activitati
13.1Prezentari ale Zonei Metropolitane Iasi in cadrul seminariilor din 3 si 5 martie (Strategia
Judetului Iasi, Consiliul Economic de Dezvoltare a judetului Iasi si a intalnirii cu
parlamentarii judetului Iasi), 25 aprilie 2005 (semnarea Tratatului de Aderare), in cadrul
evenimentelor organizate de Consiliul Judetean; preezntari ale ZMI la ministere si ARIS,
in fata delegatiei Ambasadei Marii Britanii la Consiliul Judetean etc.
13.2Corespondenta de prezentare si lucru cu: ministere, ambasade, ARIS, Delegatia
Comisiei Europene, USAID
13.3Participarea la intalnirile publice din comuna Tutora organizate de Primaria Iasi pentru
realizarea depozitului de deseuri
13.4Sustinerea studiului de caz : Zona Metropolitana Iasi in cadrul programului romanofrancez cu INA si MAI
13.5Colaborare cu RAJAC pentru colectarea datelor in vederea demararii studiilor de
fezabilitate pentru alimentarea cu apa in ZMI
13.6Colaborarea cu departamentele tehnic si economic din cadrul CJ Iasi in vederea
adoptarii conventiei de asociere intre Consiliul judetean Iasi si consiliile locale comunale
componente ale AZMI privind finantarea studiului de fezabilitate si/sau a proiectului
tehnic pentru alimentarea cu apa si/sau canalizare in sistem integrat in Zona
Metropolitana Iasi.
13.7Elaborarea documentatiei privind facilitatile acordate investitorilor in Zona Metropolitana
Iasi
13.8Intalniri de lucru cu Directiunea Aeroportului Iasi in vederea introducerii in PND a
problemei dezvoltarii Aeroportului si explorarea posibilitatilor de abordare a unui
parteneriat public-privat
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13.9Identificarea unui numar de 7 locatii pentru amplasarea unei piete de gros in Zona
Metropolitana Iasi, in comunele : Ungheni, Victoria, Tomesti, Popricani, Holboca
13.10Informatii catre investitori - Au fost solicitate informatii despre posibile amplasamente
ale unor investitii in Zona Metropolitana Iasi, astfel :
• Gunter Bartsch - Planung Technologie Bauuberwachung – proiecte de turism
• Marcus Lederer – SC Zeller Crystal Corporation SRL – proiect centru comercial
• Michel Deniau – Promotion Immobiliere Commerciale – centru comercial
• Konstantin Mudrack - Hewlett Packard – centru financiar
• Scutariu Maria – realizare centru de sport si recreere
• Altii

14. Activitati administrative
14.1Organizarea biroului
• Mobilare
• Legare la internet
• Montare telefon
• Inregistrare autoturism
14.2Elaborarea rapoartelor contabile lunare
• Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare ale Asociatiei
• Derularea operatiunilor de casa si intocmirea registrelor de casa
• Depunerea declaratiilor fiscale
14.3Probleme de personal
• Consultare specialisti Inspectoratul Teritorial de Munca, Directiei Judetene de Munca
Protectie Sociala si Familie Iasi
• Intocmirea contractelor individuale de munca
• Inregistrare la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi
14.4Contactare voluntari in vederea instalarii programelor informatice
14.5Initierea retelei de cooperare cu departamentele autoritatilor locale si ale partenerilor
strategici (servicii, AOAI, universitati, ONGuri)

Mihaela Vrabete
Gheorghe Ionita
Liviu Iacob
Agentia de Dezvoltare Metropolitana
Asociatia Zona Metropolitana Iasi
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