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ASOCIAȚIA ZONA METROPOLITANĂ IAȘI
RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2016
Denumire instituţie: Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi
Perioada de raportare: 01.01.2016 - 31.12.2016

A. RAPORT TEHNIC
I. Planificarea perioadei de programare 2014-2020
1.

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru

Polul de Creștere Iași 2016 - 2030
AZMI a sprijinit BERD și MDRAP în procesul de elaborare a planului de mobilitate a Polului de
Creștere Iași, document care va fi cadru suport al proiectelor de transport urban ce urmează
să se implementeze în perioada 2014-2020. Elaborarea documentului a fost atribuită unui
consorțiu condus de PTV Transport Consult GmbH.
Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt: facilitarea accesului
tuturor la locurile de muncă şi la servicii, reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de
seră şi a consumului de energie, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor
de călătorie, obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi, creşterea atractivităţii şi a
calităţii mediului urban.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru
Polul de Creştere Iaşi a fost dezvoltat în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi,
Consiliul
Dezvoltare

Judeţean

Iaşi,

Asociaţia

Intercomunitară

-

de
Zona

Metropolitană Iaşi şi s-a concretizat într-o
strategie care conţine proiecte specifice
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adresate comunităţii ce urmează să fie implementate pâna în anul 2030.

PMUD a fost finalizat, a primit avizul de mediu și a stat la baza elaborării Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2015 – 2030.

În anul 2016 au avut loc o serie de evenimente, în legătură cu PMUD, la care Asociația Zona
Metropolitană a participat în mod activ, la unele dintre acestea asigurând și secretariatul
evenimentului respectiv și anume:
•

25.01.2016 am organizat un grup de lucru, format din reprezentanți delegați ai

titularului planului, ai autorităților competente pentru protecția mediului și pentru sănătate,
precum și ai altor autorități interesate de efectele implementării planului, în care a fost
dezbătută prima versiune a PMUD, versiune care a fost transmisă către APM Iași și s-a
solicitat emiterea deciziei de încadrare.

Conform GH nr.1076/2004 privind stabilirea

procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, acest grup de lucru a
avut sarcina de a stabili domeniul și nivelul de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în
raportul de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale PMUD asupra mediului. În
urma dezbaterilor din grupul de lucru au reieșit o serie de observații care trebuiau preluate în
plan, motiv pentru care APM Iași printr-o adresă din 11.02.2016 a solicitat refacerea acestuia.
•

08 februarie 2016 – participare la reuniunea de lucru privind planurile de mobilitate

urbană pentru polii de creștere, reuniune organizată de către MDRAP și la care au participat:
o reprezentanți ai AM POR;
o reprezentanți ai BERD;
o reprezentanți ai MMSC;
o coordonatorii polilor de creștere;
o reprezentanți ai primăriilor din polii de creștere;
o reprezentanți ai zonelor metropolitane din polii de creștere;
o experți și consultanți care au elaborat PMUD-urile pentru polii de
creștere.
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Scopul principal pentru care a fost convocată această reuniune a fost aceea de a verifica
stadiile de elaborare ale planurilor, deoarece toate planurile pentru polii de creștere trebuiau
finalizate și aprobate în consiliile locale până în luna mai 2016, deoarece se încheia finanțarea
pentru BERD și acest ciclu trebuia finalizat cu planurile aprobate.
Cu această ocazie, Ministerul Mediului a transmis o adresă către toate Agențiile teritoriale de
mediu, prin care solicita sprijinul din partea acestora pentru ca aceste planuri să primească
avizul de mediu până in luna mai 2016.
•

15 martie 2016 – a fost organizată o dezbatere

publică pe tema PMUD, dezbatere la care Asociația Zona
Metropolitană a asigurat secretariatul acesteia (anunț
public, transmitere invitații, transmiterea documentației
către instituțiile cu atribuții în domeniu, întocmirea minutei
etc.). În urma acestei dezbateri au fost ridicate o serie de
obiecții, direct în cadrul dezbaterii, iar o altă serie de obiecții
a fost transmisă ulterior, în scris, obiecții care au fost
preluate în varianta finală a PMUD.
•

07 aprilie 2016 – am organizat grupul de lucru pentru

alternativa finală a PMUD, conform adresei transmise de
către APM Iași. Având în vedere că toate observațiile transmise cu ocazia întâlnirii grupului
de lucru din 25.01.2016, a dezbaterii publice din 15.03.2016, precum și cele transmise pe e-mail
în toată această perioadă au fost preluate în varianta finală, la finalul dezbaterilor din cadrul
grupului a fost aprobată varianta finală a planului, urmînd să continuăm cu intocmirea
Raportului de mediu.
•

24 mai 2016 prin adresa nr.5614 din 24.05.2016 am depus la APM Iași Raportul de

mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
•

27 iulie 2016 a fost organizată dezbaterea

publică pentru Raportul de mediu privind PMUD.
Cu această ocazie participanții la dezbatere și-au
exprimat opiniile, au făcut o serie de observații și
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comentarii cu privire la proiectul de plan.

Prin urmare APM Iași ne-a transmis ulterior o

adresă prin care solicită soluțiile de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat.
Această problemă a fost rezolvată de către elaboratorul planului și prin urmare in data de,
• 12.08.2016 am participat la ședința Comisiei Tehnice de Evaluare (CTE) din cadrul
Agenției pentru Protecția Mediului Iași, ședință în care am susținut și am argumentat
necesitatea aprobării deciziei de emitere a avizului de mediu pentru PMUD.
• 28 august 2016 a fost luată Decizia de emitere a avizului de mediu de către APM Iași.
• 09 septembrie 2016 a fost emis Avizul de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru Polul de Creștere Iași.
• 19.09.2016 PMUD a fost aprobat în Consiliul Metropolitan, umând să fie depus spre
dezbatere și aprobare și în Consiliul Local Iași.

2.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) la nivelul ZMI

pentru perioada 2015-2030
În anul 2016 au avut loc o serie de evenimente în legătură cu SIDU, la care Asociația Zona
Metropolitană a participat în mod activ aducându-și
contribuția la elaborarea acestui document, după cum putem
aminti:
• Colectarea strategiilor tuturor membrilor metropolitani
și punerea la dispoziția elaboratorului în vederea preluării
proiectelor propuse prin aceste strategii în SIDU;
• In luna aprilie 2016 am transmis și ulterior am colectat o
serie de chestionare către membrii metropolitani, chestionare
menite să stabilească prioritățile de dezvoltare ale zonei
metropolitane pentru perioada 2015 – 2030 și pe care le-am pus la dispoziția elaboratorului în
vederea prelucrării și introducerii rezultatelor în SIDU;
• În data de 12.07.2016 am convocat membrii metropolitani, care împreună cu
reprezentanți ai ADR NE, municipiului Iași precum și echipa de elaborare a planului din partea
GEA Strategy & Consulting, au participat la o dezbatere pe tema SIDU, ca urmare a
elaborării primului draft al acestui plan. În urma acestor dezbateri a rezultat
4

Iaşi, B-dul Poitiers, nr.10, tel/fax: 0232/266 553, e-mail: office@zmi.ro, web: www.zmi.ro

faptul că, chiar dacă au fost puse la dispoziție
stategiile

de

dezvoltare

ale

membrilor

metropolitani, este necesar ca, pentru o mai
bună reprezentare a proiectelor partenerilor
metropolitani în conceptul de dezvoltare
strategică integrată să vină cu completări
până în data de 20.07.2016.
• În perioada iulie – august 2016, personalul asociației a colaborat cu elboratorul
planului, analizând, făcând observații, comentarii, propuneri de modificare și completare a
documentului. În toată această perioadă documentul a fost îmbunătățit și s-a ajuns la o
variantă care putea fi depusă la APM Iași.
• În data de 26.08.2016 am făcut notificarea prin care am depus prima versiune a SIDU
la APM Iași și am solicitat declanșarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă strategia
se supune procedurii de evaluare de mediu, conform HG nr.1076/2004.
• În perioada 14 – 16 septembrie 2016 am participat la focus-grupurile, organizate la sala
mare a Municipiului Iași, pe următoarele domenii din SIDU:
o Educație
o Economie
o Comunitate
Cu această ocazie toți participanții au avut ocazia să facă observații, completări, propuneri
pentru îmbunătățirea documentului.
• În data de 28 septembrie 2016 am organizat o întâlnire informală cu elaboratorul
documentului GEA Strategi & Consulting și reprezentanți ai APM Iași în vederea formării unui
punct de vedere pe care elaboratorul să-l aibă în vedere, astfel încât documentul să poată
intra pe procedura scurtă de avizare de mediu.
• În data de 11.10.2016, ca urmare a întâlnirii din 28 septembrie 2016, am primit de la
APM Iași răspunsul la notificarea din 26.08.2016, prin care APM, în urma analizei primei
versiuni a proiectului de plan, solicită completarea cu informații suplimentare referitoare la
problemele de mediu.
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II. Colaborare coordonator Pol de Creștere/SSDU și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice


Reprezentanții Asociației Zona Metropolitană Iași au participat la întâlnirile de lucru

organizate atât de MDRAP, cât și de ADR NE cu privire la Planurile de Mobilitate Urbană
Durabilă, dar și cu alte teme privind dezvoltarea locală și regională:
• în 08.02.2016 la București, întâlnire organizată de către MDRAP în cadrul
căreia au fost analizate stadiile de elaborare ale Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă
pentru polii de creștere, precum și posibilitatea de a obține avizul de mediu într-o perioadă
scurtă de timp;
• în 18.02.2016 la Piatra Neamț, prezentare proiect “Lagging Regions”, proiect
care se înscrie în inițiativa DG Regio prin care își propune să sprijine regiunile mai puțin
dezvoltate în realizarea/actualizarea unor strategii de specializare inteligentă. ADR NE are o
strategie de specializare inteligentă încă din 2013 care are ca principale domenii de
specializare inteligentă : Agriultura și Industria Alimentară, Textilele, Turismul, ITC, Medicina.
• În 05.04.2016 la București, seminar cu tema planificarea și gestionarea
sistemului de parcări urbane, seminar organizat de către Asociația pentru Tranziție Urbană
București.

La acest seminar, printre alte personalităță a participat și Giuliano Mingardo -

cercetător și lector la Universitatea Erasmus din Rotterdam și fondator al Academiei de
Management si Mobilitate, care a venit cu exemple de bună practică din Amsterdam, oraș
care răspunde provocărilor legate de calitatea aerului declanșate de directivele UE cu privire
la emisiile de NO2 si PM10.
• în 20.04.2016 la Piatra Neamț, întâlnire organizată de către ADR NE, ocazie cu
care au fost analizate principiile și conținutul planurilor de mobilitate, prezentarea unui
model de contract de servicii publice de transport public urban elaborat în conformitate cu
Regulamentul CE nr.1370/2007 și deasemeni au fost analizate Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.350/2001, capitolul referitor la planurile de mobilitate urbană durabilă;
• în 04.08.2016 la piatra Neamț, întâlnire de lucru privind Ghidul pentru Axa 4
din POR 2014 – 2020. A fost făcută o informare cu privire la stadiul elaborării MySMIS, a
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problemelor cu care se confruntă și a fost făcută solicitarea ca viitorii solicitanți de fonduri
nerambursabile să facă simulări în sistem pentru familiarizare, descoperire de noi probleme
și transmiterea lor către autoritățile centrale în vedere remedierii.

III. Pregătire, implementare și monitorizare proiecte
1.

AZMI a continuat implementarea proiectului

PUSH & PULL – “Strategii de management a parcărilor și
stimulente pentru transportul urban eficient din punct de
vedere energetic”.
Proiectul a fost promovat de municipalitatea din Graz,
Austria, reprezentata de asociația FGM-AMOR - Austrian
Mobility Research.
AZMI participă la acest proiect în calitate de partener,
alături de alți 14 parteneri din diferite țări.
Proiectul își propune furnizarea de cunoştinţe necesare partenerilor de proiect și
observatorilor care doresc să implementeze sisteme similare, pentru a ajuta la atenuarea
problemelor privind parcările din orașele lor, consolidarea capacității partenerilor de proiect
pentru gestionarea parcărilor și a consumului de energie printr-un transport intermodal
durabil, derularea unor campanii de conștientizare privind mobilitatea, a unor campanii de
promovare a deplasării cu bicicleta și a altor activități care pot fi incluse in viitorul plan de
mobilitate realizat la nivelului Polului de Creștere Iași. Durata proiectului: 36 luni. Valoarea
totală a proiectului: 1.839.840 Euro, Valoare buget ZMI: 36.940 Euro, Finanţare din partea
U.E: 27.336 Euro.
Principalele obiective ale proiectului:
•

Reducerea consumului de energie printr-un transfer modal de la mașină la alte moduri

de transport mai durabile;
•

Consolidarea capacității partenerilor de proiect să pună în aplicare măsuri de

gestionare a parcărilor și de a încuraja un transfer modal;
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•

Încurajarea economiilor locale prin abordări mai raționale în a furniza locuri de

parcare, concentrându-se pe utilizatorii care contribuie cel mai mult la economiile locale,
cum ar fi bicicliști, utilizatorii transportului public în comun și pietonii, ajutând oraşul să
economisească bani prin evitarea costurilor de construcție a unor parcări suplimentare;
•

Furnizarea de cunoştinţe necesare partenerilor de proiect și observatorilor care

doresc să implementeze un sistem similar, pentru a ajuta la atenuarea problemelor de
parcare în orașele lor, și construirea de argumente politice, pentru a-i sprijini în punerea în
aplicare a acestor măsuri.
Pe parcursul anului 2016 au avut loc 2 evenimente pe proiectul Push&Pull:


În data de 5 aprilie 2016 un seminar cu tema “Planificarea și gestionarea

sistemului de parcări urbane“ care a avut loc la București.


În perioada 16 – 14 martie 2016 a fost organizată o întâlnire de lucru în

Tarragona (Spania), întîlnire care a avut ca scop prezentarea progresului în ceea ce privește
implementarea proiectului, realizarea unor schimburi de experiență între partenerii din
proiect și de asemenea au fost discutate activitățile și întâlnirile care vor mai avea loc până la
finalizarea proiectului.
Alte activități derulate în anul 2016 în cadrul proiectului Push&Pull:


Interviu via Skype cu coordonatorii proiectului pentru a verifica progresul proiectului

și rezultatul activităților desfășurate;


Redactarea și aplicarea unor chestionare pentru conducătorii auto în două parcări din

Iași și anume parcarea de la Mănăstirea Golia și parcarea de la Cinema Victoria (300 buc.),
pentru a afla obiceiurile lor privind parcarea mașinii și deasemenea care ar fi reacția lor la
câteva măsuri și modificări propuse în privința managementului parcărilor;


Distribuirea a 5000 de pliante studenților din campusurile universitare, cu scopul de a

încuraja utilizarea transportului în comun și a bicicletei, ca alternativă la transportul cu
mașina;


Redactarea și aplicarea unor chestionare pentru tinerii studenți din Iași, înainte și

după distribuirea de pliante pentru a măsura impactul campaniei de conștientizare asupra
alternativelor de transport;
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Redactarea de rapoarte și alte documente tehnice și financiare periodice solicitate de

coordonatorii proiectului în scopul monitorizării acestuia;
2. În data de 23 mai 2016 am avut o verificare ex-post pe proiectul “Personal
calificat pentru o administrație eficientă în Zona Metropolitană Iași“ cod SMIS 15893,
proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa
prioritară 1 – Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici
publice, Domeniul Major de Intervenție 1.3 – Îmbunătățirea eficacității organizaționale.
În urma verificării s-a constatat că sustenabilitatea proiectului, prevăzută în cererea de
finanțare aprobată, a fost asigurată așa cum a fost descrisă în cererea de finanțare.
Materialele (suporturile de curs) au fost diseminate prin postarea acestora pe pagina de
internet

a

Asociației

Zona

Metropolitană

Iași,

putând

fi

accesate

la

adresa

http://zmi.ro/podca/index.html?page=si.
În ceea ce privește cunoștințele acumulate de personalul din administrațiile publice locale
membre ale asociației în acest proiect, acestea au fost utilizate pentru implementarea altor
proiecte, precum și pentru eficientizarea activității instituțiilor în care lucrează.
3. În data de 07 decembrie 2016 a avut loc o verificare ex-post pe proiectul
POSDRU/136/5.2/G/133212, cod SMIS 50922 cu titlul “DECoRDRU – Dezvoltarea Economică a
Comunităților Rurale din Zona Metropolitană Iași prin Dezvoltarea Resurselor Umane“,
proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa
prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenție 5.2 –
Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale, în ceea ce privește dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței de muncă.
Pentru efectuarea verificării a trebuit să pregătim și să punem la dispoziția echipei de
verificare următoarele documente:
1. Registrul mijloacelor fixe si Registrul obiectelor de inventar – în vederea verificarii
FEDR-ului.
2. Balanța la 06.2016
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3. Cate un raport de sustenabilitate pentru fiecare an (I, II si III), conform modelului
atașat.
4. Pe suport optic, un dosar scanat (dosar de formare din sustenabilite sau dosar de
mediere/informare/etc. din perioada de sustenabilitate)
5. Dovezile realizării indicatorilor post-proiect.
7. Anexa 34, necesară doar în format editabil în cadrul vizitei ex-post.
8.

Reconcilerea

bancara:

Un

centralizator

cu

cererile

de

rambursare/plată/TVA/suplimentare depuse cu valoarea validată si data efectuarii plăților de
către AM. Se vor atasa la raport extrasele de cont bancare în care sunt evidențiate plățile
(UE și BS) cererii finale efectuate de Autoritatea de Management, precum și plățile cererilor
de rambursare suplimentare, acolo unde este cazul.
Ulterior verificării ne-au mai fost solicitate o serie de documente, urmând ca în următoarea
perioadă să primim și Procesul verbal de verificare ex-post.

IV. Promovarea Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi
 AZMI a actualizat şi îmbunătăţit site-ul AZMI www.zmi.ro.
 AZMI a redactat și distribuit revista Iașul Metropolitan, cu
activități specifice membrilor metropolitani

 AZMI a promovat în mod constant proiectele
implementate la nivelul polului de creștere.

 Participare la AGA – FZMAUR în data de 15 aprilie 2016, în
cadrul căreia a fost aprobată aderarea la FZMAUR a două noi
Zone Metropolitane și anume Zona Metropolitană Cluj-Napoca
și Zona Metropolitană Zalău.

 Deasemenea, la nivelul FZMAUR am colaborat cu colegii din celelalte zone
metropolitane pentru identificarea unor proiecte eligibile la nivelul federației pentru
perioada 2014-2020.

10

Iaşi, B-dul Poitiers, nr.10, tel/fax: 0232/266 553, e-mail: office@zmi.ro, web: www.zmi.ro

 Participare la grupul de lucru
organizat de FZMAUR în parteneriat
cu MDRAP în perioada 15 – 16
decembrie 2016 la Timișoara, ocazie cu

care a fost semnat “Acordul Cadru
privind Parteneriatul național pentru
dezvoltarea teritoriului“.
Acest Acord de parteneriat a fost
încheiat în baza Ordinului Ministrului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2816 din 27.10.2016.
Potrivit art.1 din Acord, scopul Acordului de parteneriat este de a dezvolta o abordare
integrată și intersectorială într-o manieră deschisă și transparentă pentru dezvoltarea
teritoriului național și care se bazează pe o puternică implicare a partenerilor prin
reprezentanții desemnați.
Din partea MDRAP la acest grup de lucru a aprticipat Doamna Secretar de Stat
Mihaela Vrabete.

V. Alte activități ale Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi


Participare la Ediția a VIII-a a Forumului Internațional pentru Turismul de

Sănătate organizat în perioada 21 – 23 aprilie 2016 la Rîmnicu Vâlcea de către Fundația
Amfiteatru. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și
locale, membri ai mediului academic și de cercetare, conducători ai principalelor organizații
patronale
specialiști

și

profesionale

din

domeniul

de

profil,

sănătății,

turismului și dezvoltării comunitare etc.
Cu această ocazie au fost clarificate
modalitățile de conlucrare între operatorii
implicați în turismul de sănătate și,
deasemenea, au fost asumate obiectivele
și programele concrete (definitivarea
programului „Sănătate și longevitate în
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România”, elaborarea de produse turistice competitive, lansarea de site-uri specializate).
Participanții au apreciat programul dedicat turismului de sănătate, în general, și activitatea
clusterului ”Sănătate România”. În urma evaluării, Clusterului „Sănătate România” de către
Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor/ European Secretariat for Cluster Analysis
(ESCA), i-a fost acordat calificativul „Bronz”, pentru Excelența Managementului Clusterului.


Participare în data de 17 iunie 2016 la dezbaterea „Dezvoltare locală și

regională cu finanțare europeană” , eveniment organizat la Universitatea Al. I. Cuza din Iași
sub egida “Parlamentul European în orașul tău”, la inițiativa Biroului de Informare pentru
Parlamentul European în România, în parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza din Iași. Această
dezbatere a avut ca scop informarea cu privire la accesarea fondurilor europene pentru
noua perioadă de programare 2014-2020, cu impact vizat în dezvoltarea economico-socială
echilibrată și durabilă a regiunilor de dezvoltare ale României în general și a Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est, în particular.
Ca o concluzie putem spune că această dezbatere a făcut o trecere în revistă a ceea ce a
trebuit să facem și nu am făcut în perioada de programare 2007-2013, a creat premisele unor
lecții de învățat, a unor noi idei de abordare prin prisma fondurilor nerambursabile a
conceptului de dezvoltare economico-socială durabilă a României și în special a regiunii
Moldovei.


Participare în perioada 21 – 22 iunie 2016 la Atelierul Expert pe Strategii de

inovare de specializare inteligentă TAIEX-REGIO, organizat în cadrul USAMV Iași de către
ADR NE Piatra Neamț în colaborare cu Alianța Provinciilor din Olanda de Nord Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Scopul principal al workshop-ului a fost

dezvoltarea mediului antreprenorial inovativ și stabilirea actorilor principali implicați în
acest proces. Domeniile de intervenție selectate fiind: agrofood, managementul apei,
energie, deșeuri și materiale noi.


Participare în data de 30 iunie 2016 la Conferința zonală „Implementarea

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași”, eveniment organizat de
către ADIS Iași la Palatul Culturii din Iași. Această conferință a avut ca scop informarea cu
privire la finalizarea proiectului de management integrat al deșeurilor derulat de Județul Iași
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cu fonduri nerambursabile din POS Mediu Axa prioritară 2
– Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric.
Proiect unic în regiunea Moldovei, chiar și în țară prin
valoare,

durabilitate

și

impact,

proiectul

privind

managementul integrat al deșeurilor la nivelul Județului
Iași, reprezintă o modalitate de bună practică și pentru
celelalte autorități publice locale din țară în demararea
unor astfel de operațiuni cu țintă de țară “Zero Deșeuri în
Depozit” și astfel, îndepărtarea României de la activarea
clauzei de infrigement a Comisiei UE, cu privire la deșeuri.


Participare în perioada 3-4 octombrie 2016, la București, Hotel Athenee Palace

Hilton, la Conferința “Orașul meu în Europa noastră”, precum și “Workshopul rețelei de
dezvoltare urbană”, evenimente organizate de Comisia Europeană în cooperare cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Scopul acestor evenimente a fost
acela de facilitare a dialogului și schimbului de expertiză între diferite persoane și/sau părți
interesate în privința procesului de dezvoltare urbană integrată și durabilă pentru orizontul
de timp 2014-2020.
Acest eveniment s-a bucurat de participarea unor înalte oficialități precum:
• Corina Crețu – Comisarul European pentru Politică Regională și Urbană;
• Vasile Dîncu – Viceprim-ministru și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice;
• Gabriela Firea – Primarul general al capitalei;
• Yordanka Fandakova – Primarul Sofiei;
• Florance Forzy-Raffard – Viceprimarul orașului Bordeaux;
Cele două evenimente sus-prezentate au fost o
parte componentă a Festivalului culturii urbane și
al

dezvoltării

urbane

durabile

UrbanFEST.

Manifestări de acest gen au loc anual și își
propun promovarea valorilor și politicilor
13
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europene în domeniul dezvoltării urbane durabile. În anul 2016 festivalul a avut ca temă
centrală Agenda Urbană pentru UE, cu accent pe economia circulară – un model care pune în
echilibru dezvoltarea durabilă cu eco-design-ul de calitate, protejând, în același timp,
resursele naturale și favorizând recuperările creative.
 În data de 5 octombrie 2016, la sediul Agenției de Dezvoltare Metropolitană din cadrul
Asociației Zona Metropolitană Iași, a avut loc o vizită de lucru a doamnei Nellie van der Pasch
de la Universitatea Van Hall Larenstein din Olanda, însoțită de Dl Corneliu Popa, Expert
comunicare în cadrul ADRNE.
Vizita a avut loc în cadrul Programului Comun de Cooperare pentru Specializare
Inteligentă dintre Regiunea Nord-Est și Olanda de Nord, având ca focus:
-

Dezvoltarea rurală;

-

Maparea și identificarea unor aspecte problematice din regiune, care ar putea fi

soluționate/ameliorate prin activități de cercetare și inovare, în special în domeniul agricol
(agricultura sustenabilă food și non-food, economie circulară) și ecologie/mediu.
-

Identificarea unor zone din regiune potrivite pentru stabilirea unor living-lab-uri, zone

rurale cu diferite grade de dezvoltare, unde studenți și cercetători români și olandezi să
poată desfășura activități de studiu și cercetare în vederea identificării de soluții inovative de
dezvoltare a potențialului local;
-

Stabilirea de parteneriate cu GAL-urile, autoritățile locale și universitățile din regiune,

ONG-uri, în vederea desfășurării unor activități comune.
La solicitarea dumneaiei, a fost facilitată o întâlnire la Comuna Ciurea cu autoritatea locală
reprezentată de Dl primar Cătălin Lupu dar și cu staff-ul tehnic al GAL-ului “Colinele Iașului”.
În cadrul întâlnirii de la Primăria Comunei Ciurea, a fost făcută o prezentare a GAL-ului,
etapizarea procesului de constituire, desfășurare activitate, constituire parteneriate și
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implementare de proiecte.

În urma discuțiilor de la Primăria Ciurea, s-au conturat perspectivele unor schimburi de
experiență dintre specialiștii din Zona Metropolitană a Iașului, cu activitate preponderentă în
mediul rural cu studenți/specialiști din Olanda, Regiunea de Nord, pe considerentul că
parteneriatul creează puterea și dezvoltarea echilibrată și integrată.

VI. Activităţi administrative
 Organizarea activităţii în cadrul Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi;
 Depunerea declaraţiilor financiare lunare, a bilanţului contabil;
 Desfăşurarea activităţilor financiare lunare.
 Organizarea ședințelor consiliului metropolitan Iași în anul 2016.
 Mutarea și organizarea biroului din Palatul Roznovanu în clădirea din Agatha
Bârsescu nr.12.
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B. RAPORT FINANCIAR

Nr. crt.

I
I.1

Specificatie
VENITURI TOTALE ( I.1 + I.2 +
I.3+I.4+I.5)
Venituri din cotizatiile membrilor
(A+B)

Prevederi
2016
TOTAL

Executie
31.12.2016
TOTAL

Procent

1.891.286,40

1.100.801,96

58,20%

1.250.521,00

411.832,00

32,93%

A

Cotizatii curente (an 2016)

643.506,00

90.359,00

14,04%

I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.1.7
I.1.8
I.1.9
I.1.10
I.1.11
I.1.12
I.1.13
I.1.14
I.1.15
I.1.16
I.1.17
I.1.18
I.1.19
I.1.20

Primaria Municipiului Iasi
Consiliul Judetean Iasi
Primaria Aroneanu
Primaria Barnova
Primaria Ciurea
Primaria Comarna
Primaria Dobrovat
Primaria Holboca
Primaria Letcani
Primaria Miroslava
Primaria Mogosesti
Primaria Movileni
Primaria Popricani
Primaria Prisacani
Primaria Rediu
Primaria Schitu Duca
Primaria Tomesti
Primaria Tutora
Primaria Ungheni
Primaria Valea Lupului

I.1.21

Primaria Victoria
Cotizaţii restante din anii precedenţi
(2007-2015)
Venituri din dobânzile obţinute
Alte venituri
Excedentul activitatii (2015)
Venituri din proiecte europene

500.000,00
50.000,00
2.880,00
4.156,00
10.333,00
2.297,00
0,00
12.261,00
6.619,00
8.333,00
2.700,00
1.593,00
7.196,00
1.779,00
3.750,00
4.462,00
12.130,00
1.005,00
4.150,00
3.480,00
4.382,00

27.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2.297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
4.382,00

5,50%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

607.015,00

321.473,00

52,96%

200,00
400,00
630.165,40
10.000,00

0,00
0,00%
1.588,56 397,14%
630.165,40 100,00%
57.216,00 572,16%

B
I.2
I.3
I.4
I.5
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II
II.1

CHELTUIELI TOTALE
CHELTUIELI CU PERSONALUL

1.021.434,84 467.112,21
342.148,00 250.550,32

45,73%
73,23%

II.1.1

Cheltuieli cu salariile personalului (net)

213.600,00

153.315,00

71,78%

II.1.2
II.1.3
II.2

Cheltuieli privind asigurarile si protectia
sociala (contrib angajat + contrib angajator)
Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferuri
CHELTUIELI MATERIALE

118.548,00
10.000,00
21.686,84

93.014,00
4.221,32
17.061,55

78,46%
42,21%
78,67%

15.774,00

11.734,50

74,39%

1.000,00
1.000,00
3.912,84

0,00
4.260,03
1.067,02

0,00%
426,00%
27,27%

2.000,00

7.893,83

394,69%

2.000,00

7.893,83

394,69%

83.600,00
50.000,00
4.800,00
8.000,00
7.800,00

58.642,98
33.045,84
15.689,23
0,00
7.444,92

70,15%
66,09%
326,86%
0,00%
95,45%

3.000,00

1.943,32

64,78%

10.000,00

519,67

5,20%

562.000,00

3.755,93

0,67%

4.000,00
3.000,00
150.000,00

303,07
3.000,00
0,00

7,58%
100,00%
0,00%

400.000,00
5.000,00

0,00
452,86

0,00%
9,06%

II.2.1

Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura
II.2.2 obiectelor de inventar
II.2.3 Cheltuieli privind materialele nestocate
II.2.4 Cheltuieli privind energia si apa
II.3

CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
II.3.1 asimilate
CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE
II.4 TERTI
II.4.1 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
II.4.2 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
II.4.3 Cheltuieli cu primele de asigurare
II.4.4 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
II.4.5 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Alte cheltuieli( dobanzi, amortizare, diferente
II.4.6 de curs valutar,transferuri)
II.5
II.5.1
II.5.2
II.5.3
II.5.4
II.5.5
II.6

ALTE CHELTUIELI
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si
provizioanele
Cheltuieli cu cotizatiile datorate (FNZMAUR)
Cheltuieli cu studii si cercetari
Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor 20142020
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli cu proiectele europene aflate în
implementare

10.000,00 129.207,60 1292,08%
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Proiect

Prognoza

Executat

Push&Pull
DecorDRU
Total

10.000,00
0,00
10.000,00

25.704,19
103.503,41
129.207,60

GRAFICE VENITURI
Executia veniturilor 2016
Venituri prognozate 2016
Venituri executate 2016

Tipologia veniturilor 2016 (prognozat vs
executat)
Venituri din cotizatiile membrilor
Venituri din proiecte - dezvoltare
Venituri din functionare
Total

Valoric
Procent (%)
1.891.286,40
1.100.801,96
58,20%

Prognozat (val)
Executat (val)
Procent (%)
1.250.521,00
411.832,00
32,93%
10.000,00
57.216,00
572,16%
630.765,40
631.753,96
100,16%
1.891.286,40
1.100.801,96

Ponderea cotizatiilor platite pe parteneri i metropolitani
Primaria Municipiului Iasi
Consiliul Judetean Iasi
Primaria Aroneanu
Primaria Barnova
Primaria Ciurea
Primaria Comarna
Primaria Dobrovat
Primaria Holboca
Primaria Letcani
Primaria Miroslava
Primaria Mogosesti
Primaria Movileni
Primaria Popricani
Primaria Prisacani
Primaria Rediu
Primaria Schitu Duca
Primaria Tomesti
Primaria Tutora
Primaria Ungheni
Primaria Valea Lupului
Primaria Victoria
Total

Valoric
Procent (%)
250.000,00
60,70%
50.000,00
12,14%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.297,00
0,56%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2.700,00
0,66%
0,00
0,00%
19.353,00
4,70%
10.000,00
2,43%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
41.780,00
10,14%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
31.320,00
7,61%
4.382,00
1,06%
411.832,00
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GRAFICE CHELTUIELI
Executia cheltuielilor 2016
Cheltuieli prognozate 2016
Cheltuieli executate 2016

Tipologia cheltuielilor 2016 (prognozat vs
executat)
CHELTUIELI CU PERSONALUL
CHELTUIELI MATERIALE
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE
CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
ALTE CHELTUIELI
Cheltuieli cu proiectele europene aflate în
implementare
Total

Valoric
1.021.434,84
467.112,21

Prognozat
(val)
342.148,00
21.686,84
2.000,00
83.600,00
562.000,00

Executat
(val)
250.550,32
17.061,55
7.893,83
58.642,98
3.755,93

10.000,00
1.021.434,84

129.207,60
467.112,21

Procent (%)
45,73%

Procent (%)
73,23%
78,67%
394,69%
70,15%
0,67%
1292,08%
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Conform balantelor de verificare lunare ale anului 2016

Primaria Municipiului Iasi
Consiliul Judetean Iasi
Primaria Aroneanu
Primaria Barnova
Primaria Ciurea

TABLOUL COTIZATIILOR MEMBRILOR AZMI

Cotizatii curent Cotizatii rest TOTAL COTIZATII Inc curent
2016
2007 – 2015
2007 – 2016
2016
500.000,00
222.500,00
722.500,00 27.500,00
50.000,00
0,00
50.000,00 50.000,00
2.880,00
10.080,00
12.960,00
4.156,00
0,00
4.156,00

Inc rest
2007 – 2015
222.500,00

TOTAL INCASARI
2007 – 2016
250.000,00
50.000,00
0,00
0,00

TOTAL RESTANTE
2007 – 2016
472.500,00
0,00
12.960,00
4.156,00

Ani rest

0,00

77.264,00

7,48

2.297,00

0,00

0,00

0,95
0,00
4,50
1,00

10.333,00

66.931,00

77.264,00

Primaria Comarna

2.297,00

0,00

2.297,00

Primaria Dobrovat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Primaria Holboca

12.261,00

0,00

12.261,00

0,00

12.261,00

1,00

Primaria Letcani

6.619,00

46.333,00

52.952,00

0,00

52.952,00

8,00

Primaria Miroslava

8.333,00

41.665,00

49.998,00

0,00

49.998,00

6,00

Primaria Mogosesti

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

Primaria Movileni

1.593,00

7.965,00

9.558,00

0,00

9.558,00

6,00

Primaria Popricani

7.196,00

35.980,00

43.176,00

19.353,00

19.353,00

23.823,00

3,31

Primaria Prisacani

1.779,00

16.011,00

17.790,00

10.000,00

10.000,00

7.790,00

4,38

Primaria Rediu

3.750,00

26.250,00

30.000,00

0,00

30.000,00

8,00

Primaria Schitu Duca

4.462,00

22.310,00

26.772,00

0,00

26.772,00

6,00

Primaria Tomesti

12.130,00

41.780,00

53.910,00

41.780,00

12.130,00

1,00

Primaria Tutora

1.005,00

4.020,00

5.025,00

0,00

5.025,00

5,00

Primaria Ungheni

4.150,00

37.350,00

41.500,00

0,00

41.500,00

10,00

3.480,00
4.382,00
643.506,00

27.840,00
0,00
607.015,00

31.320,00
4.382,00
1.250.521,00

31.320,00
4.382,00
411.832,00

0,00
0,00
838.689,00

0,00
0,00

Primaria Valea Lupului
Primaria Victoria
TOTAL

2.297,00

2.700,00

41.780,00

3.480,00
4.382,00
90.359,00

27.840,00
321.473,00
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