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Raport de eveniment 

 
Curs de instruire și conferința finală privind baza de date cu indicatori de dezvoltare 

durabilă 

Millenium Business Centre, Baia Mare, 23-25 iulie 2014 

 

Prima zi a cursului a avut loc în Sala de Ședințe, Clădirea M2 din cadrul Millennium 

Business Centre, cu participarea a unui număr de 22 de persoane.  

Domnul Paul Adrian Pece, Administratorul delegat al ADI ZMBM deschide cursul, 

prezentând programul evenimentului, care se va desfășura pe durata a două zile: în prima zi – 

23.07.2014 -, va fi organizat un curs de 

instruire a specialiștilor în dezvoltare 

durabilă cu privire la utilizarea bazei de 

date, iar în cea de-a doua zi - 24.07.2014 -

, va fi organizat un curs de instruire a 

specialiștilor în dezvoltare durabilă cu 

privire la utilizarea portalului web 

www.interurban.eu.  

Pentru prima zi de curs, domnul Paul 

Adrian Pece precizează faptul că softul 

privind gestiunea bazei de date a fost 

dezvoltat de către asocierea formată din 2 

companii din Baia Mare, S.C FIDA SOLUTIONS S.R.L. și S.C. INDECO SOFT S.R.L. 

Baza de date cuprinde indicatori locali (la nivelul unităților administrativ teritoriale membre 

ale ADI ZMBM) și indicatori metropolitani (la nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare, 

obținuți prin consolidarea indicatorilor locali, și la nivelul Zonei Ivano Frankivsk). Acești 

indicatori se pot compara, rezultând rapoarte comparative, inclusiv între ani diferiți, începând 

cu anul 2013.  

Software-ul pentru gestiunea bazei de date dezvoltat de către firmele de consultanță este o 

aplicație integrată constituită din două componente, o componentă care colectează automat 

indicatorii și o altă componentă în cadrul căruia sunt introduși manual indicatorii. 

http://www.interurban.eu/
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Domnul Rad Vlad Andrei, programator din cadrul S.C. FIDA SOLUTIONS S.R.L. prezintă 

aplicația și modalitatea de introducere manuală a datelor în sistem. Aplicația software 

detectează introducerea greșită a datelor în ceea ce privește cantitatea și nu calitatea acestora 

(de exemplu dacă se introduc litere în loc de cifre, aplicația va furniza un mesaj de avertizare 

pentru corectarea acestei erori).  

Domnul Paul Adrian Pece prezintă mecanismul de comparare a indicatorilor la nivelul 

ZMBM și al Zonei Ivano Frankivsk. Indicatorii din Ivano Frankivsk sunt introduși în baza de 

date consolidați. Indicatorii din ZMBM se compun din indicatorii consolidați din cele 19 

UAT membre și cele 4  instituții publice deconcentrate partenere. 

Acesta precizează faptul că se vor afișa pe site-ul www.interurban.eu indicatorii disponibili 

până la data închiderii proiectului, iar dacă vor exista indicatori care se vor furniza mai târziu, 

aceștia se vor publica până la data de 31.12.2014. 

În a doua zi a cursului, care a avut loc în aceeași locație, s-au prezentat un număr de 23 de 

persoane.  

Domnul Paul Adrian Pece, Administratorul delegat al ADI ZMBM deschide cursul, 

prezentând portalul web www.interurban.eu. Site-ul este trilingv, română, engleză și 

ucraineană. În cadrul site-ului se pot genera raportate comparative, individuale și 

metropolitane, atât între zonele metropolitane Baia Mare și Ivano Frankivsk cât și între 

localitățile membre ale zonei metropolitane Baia Mare. Rapoartelor comparative se pot 

genera și pe ani, începând cu anul 2013. 

Domnul Rad Vlad Andrei prezintă portalul online www.interurban.eu și modalitatea 

funcționare. Aplicația are două părți, o parte publică, accesibilă prin internet tuturor și o parte 

privată, accesibilă doar celor avizați, pe baza de username și password.  

Raportatele comparative generate se pot exporta în format excel, existând astfel posibilitatea 

folosirii/prelucrării acestora. Aplicația soft face conversia automată în euro a indicatorilor 

exprimați în valori monetare, la cursul de schimb valutar mediu anual al Băncii Naționale (a 

României sau Ucrainei, în funcție de originea indicatorilor). 

Baza de date va fi completă în momentul în care vor fi introduși toți indicatorii, însă rapoarte 

comparative  între indicatori se pot genera indiferent dacă sunt introduși toși sau nu, 

comparațiile făcându-se la nivelul indicatorilor introduși. 

Pe site-ul www.interurban.eu va fi postat un manual de utilizare a portalului online și a bazei 

de date, în lb. română, engleză și ucraineană. 

http://www.interurban.eu/
http://www.interurban.eu/
http://www.interurban.eu/
http://www.interurban.eu/


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 
   Str. Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare  

   Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937 

   www.zmbm.ro ,  info@zmbm.ro 

 

  
 

 „INTER_URBAN - Bază de date transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a procesului de 

dezvoltare durabilă în zonele metropolitane Baia Mare şi Ivano - Frankivsk”, cod HUSKROUA/1101/131 

Indicatorii vor fi colectați de către reprezentanții instituțiilor partenere în baza acordului de 

parteneriat încheiat cu ZMBM. 

Conferința de închidere s-a desfășurat în municipiul Baia Mare, la Centrul de Afaceri 

Millennium III, fiind organizată de către partenerul lider – Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>. 

Participanții la conferință: 

- reprezentanții partenerilor – A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, respectiv Centrul 

pentru dezvoltare municipală și regională din Ivano Frankivsk; 

- actorii locali implicați în implementarea proiectului – instituțiile publice din Baia 

Mare/ Maramureș, cu rol în monitorizarea setului de indicatori; 

- reprezentanții primăriilor din zona metropolitană; 

- mass media locală;  

Dl. Cătălin CHERECHEŞ, Primar al Municipiului Baia Mare, Preşedintele Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 

Metropolitană Baia Mare” a vorbit la 

conferința de inchidere a acestui 

proiect despre importanța dezvoltării 

relațiilor între România și Ucraina, în 

actualul context geopolitic, 

evidențiind rolul Maramureșului, ca 

zonă economică tampon între Uniunea 

Europeană și spațiul ex-sovietic.  

„Pentru municipiul Baia Mare 

este o chestiune importantă, chiar 

strategică, să își consolideze relațiile 

de parteneriat, prin diverse proiecte, 

cu comunități din vecinătatea României, în special cu cele care nu sunt încă în Uniunea 

Europeană, respectiv comunități din Ucraina. În noul context geopolitic, ne interesează ca 

Baia Mare și Maramureșul să fie poziționate și recunoscute ca și o zonă tampon din 

punct de vedere economic și o zonă de tranzit în ceea ce înseamnă axa Ungaria, România, 

Ucraina și sa ne jucăm foarte inteligent acest rol în raporturile pe care le avem cu autoritățile 

din Ucraina și Ungaria. Punctual, și acest proiect, ca și alte proiecte, ne arată faptul că relația 

pe care o avem cu Ivano Frankivsk este una nu doar îndelungată, ci și foarte 

consolidată, este o relație de prietenie între cele două comunități și acum, mai mult decât 

atât, între cele două zone metropolitane. Mi-aș dori foarte mult ca viitoarele proiecte să fie nu 

doar proiecte care să țină de analiză și strategie, ci și proiecte prin care să se construiască cu 

adevarat”, a declarat primarul municipiului.  
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Dl. Bogdan BILYK, Preşedinte al organizaţiei “Centrul pentru Dezvoltare Municipală 

şi Regională – Centrul de Resurse” Ivano – Frankivsk a mulțumit României pentru sprijinul 

acordat Ucrainei în vederea aderării la Uniunea Europeană, dar și băimărenilor pentru 

ajutorul și sfaturile date în domeniul dezvoltării durabile, mai ales că toate acestea s-au 

întâmplat într-o perioadă tulbure din punct de vedere politic pentru Ucraina. 

„Din partea locuitorilor orașului Ivano Frankivsk aș dori să mulțumesc populației 

României, pentru că Parlamentul de aici a fost primul care a ratificat acordul de asociere cu 

Uniunea Europeană. Pentru noi este foarte importanta aceasta susținere, având în vedere 

situația politică dificilă în care se află Ucraina. Această susținere ne stimulează să realizăm 

și alte proiecte comune cu dumneavoastră”, a precizat Bogdan Bilyk. 

Bilyk a accentuat importanța relațiilor dintre Baia Mare și Ivano Frankivsk, 

acordându-i primarului Cătălin Cherecheș premiul Triumf, o distincție de tradiție în 

orașul de peste graniță, pentru cel mai 

bun partener al zonei Ivano Frankivsk. 

Dl. Paul PECE, Administrator 

delegat al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Zona Metropolitană 

Baia Mare” şi Manager de proiect a 

prezentat activitățile implementate și 

rezultatele obtinute de către echipa de 

proiect. 

Activitățile proiectului 

 Au fost organizate 4 seminarii 

transfrontaliere (câte două în Baia 

Mare, respectiv Ivano Frankivsk) şi un atelier de lucru (Baia Mare) cu rol în 

selectarea indicatorilor de dezvoltare durabilă şi stabilirea metodologiei de calcul a 

acestora; 

 A fost organizată în Baia Mare o conferinţa transfrontalieră privind stabilirea 
indicatorilor de dezvoltare durabilă (ianuarie 2014); 

 A fost definitivat un set de 88 de indicatori ce vor monitoriza anual stadiul dezvoltării 
durabile a zonelor urbane/metropolitane Baia Mare şi Ivano Frankivsk; 

 A fost dezvoltat şi implementat un sistem informatic integrat de procesare a datelor 
pentru obţinerea valorii indicatorilor; 

 A fost creată o platformă interactivă online pentru gestionarea bazei de date 
transfrontaliere cu indicatori (www.interurban.eu). 

 A fost organizat un curs de instruire a grupului de lucru desemnat de partenerii locali 
(primăriile din zona metropolitană şi autorităţile publice deconcentrate) pentru 
utilizarea sistemului informatic integrat şi gestionarea platformei interactive. 

Rezultate 
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 Consolidarea cooperării între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> şi Centrul de dezvoltare municipală şi regională din Ivano 

Frankivsk în vederea colectării, furnizării, actualizării şi managementului setului de 

indicatori de dezvoltare urbană şi metropolitană (1 parteneriat transfrontalier); 

 Organizarea a cinci evenimente transfrontaliere cu participarea comună a partnerilor 

instituţionali (4 seminarii, 1 conferinţă); 

 O bază de date cu 88 de indicatori care vor oferi o imagine relevantă despre stadiul 

dezvoltării durabile a comunităţilor implicate în proiect; 

 

 

 Diseminarea rezultatelor proiectului prin editarea a 7.000 de pliante şi 1.500 de 

broşuri de prezentare; 

 25 de parteneriate locale încheiate cu instituţii locale,  în vederea furnizării 

indicatorilor sau a datelor necesare pentru determinarea acestora; 

 Un sistem informatic integrat de procesare a datelor şi generare a indicatorilor, care 

colectează şi procesează datele primare de la fiecare dintre primăriile din zona 

metropolitană şi de la autorităţile publice deconcentrate partenere în proiect; 

 O platformă interactivă cu rol în managementul bazei de date cu indicatori şi 

prezentarea publică a acesteia, accesabilă la adresa de internet www.interurban.eu 

 Un curs de specialitate privind utilizarea bazei de date cu indicatori 

 Un număr de 23 de specialişti instruiţi în gestionarea sistemului informatic şi a 

platformei interactive. 

Tipuri de indicatori monitorizați 

Indicatori metropolitani- permit efectuarea de  comparaţii între cele două zone Baia Mare şi 

Ivano  Frankivsk; 

Indicatori locali- permit efectuarea de comparaţii  între două sau mai multe localităţi membre 

ale Zonei  Metropolitane Baia Mare; 

Sursa indicatorilor 

 Administraţiile publice locale membre 

 Directia Judeţeană de Statistică  

 Agenţia de Protecţie a Mediului 

 Inspectoratul Judeţean Şcolar 

 Agenţia de Ocupare şi Formare Profesională 

 Serviciul Public Asistenţă Socială 

 Serviciul Public Ambient Urban 
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Platforma online de afișare a indicatorilor – http://interurban.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza de date cu indicatori de monitorizare. Exemplificare 
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Sustenabilitatea proiectului 

1. Rezultatele proiectului vor fi menţinute pe termen lung, prin actualizarea permanentă 

a  indicatorilor din baza de date. 

2. Indicatorii vor fi generaţi anual, prin furnizarea datelor de către instituţiile implicate 

în proiect, în  baza protocoalelor de colaborare încheiate. 

3. Baza de date cu indicatori, precum şi rapoartele comparative vor constitui premisa 

iniţierii unor noi proiecte de dezvoltare durabilă. 
 

 

 

 

 


