RAPORT DE EVENIMENT
Conferința de lansare a proiectului METROPOLITAN, cod SMIS 111265
- București, 06.11.2018 -

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, în parteneriat cu
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană implementează proiectul Metropolitan - cod SMIS
111265, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020,
având ca beneficiari direcți Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară care gestionează
transportul public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea unei politici alternative la politicile publice
inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din
România, care va contribui la perfecționarea legislației în domeniu, la o corelare a legislației în
domeniu cu legea cadru privind serviciile comunitare de utilități publice (Legea 51/2006) și cu
legislația auxiliară, precum și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice
de transport, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 06.11.2018, la București, cu
participarea unui număr de 24 de invitați membrii ai FZMAUR (Zonele Metropolitane Oradea,
Iași, Cluj, Ploiești, Constanța, Brașov, Craiova, București, Baia Mare) și AMM, precum și
reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, au
participat și un număr de trei reprezentanți din partea Băncii Mondiale.
Conferința a fost deschisă cu un cuvânt de bun venit din partea doamnei Ani MERLĂAdministrator delegat al ZM Constanța, în calitate de reprezentant al Președintelui
FZMAUR, Dl. Decebal FĂGĂDĂU, urmând o prezentare generală a proiectului susținută de
Managerul de proiect, Dl. Paul Adrian PECE.

Astfel, invitații au fost informați cu privire la scopul proiectului, respectiv creșterea capacității
Federației Zonelor Metropolitane Și Aglomerărilor Urbane din România, a A.D.I.-urilor
membre ale acesteia (13 ONG-uri) precum și a Asociației pentru Mobilitate Metropolitană
(AMM), partener în cadrul proiectului, de a formula și promova propuneri alternative la
politicile publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de
călători din România.
Programul de finanțare al proiectului este Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014 - 2020, Cererea de proiecte CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor
sociali de a formula politici publice alternative, finanțat fin Fondul Social European (FSE).

Proiectul va fi implementat pe durata a 16 luni, în perioada 17.10.2018 - 16.02.2020, iar
data de începere este 17.10.2018, respectiv data semnării contractului de finanțare.
Proiectul este depus în parteneriat, liderul de parteneriat fiind FZMAUR, iar partener în cadrul
proiectului este Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
a) Analiza situației existente a transportului public local și metropolitan de călători la
nivelul a 20 de poli de creștere/poli de dezvoltare urbană/municipii reședință de județ.
Studiul va fi realizat de către partenerul Asociația pentru Mobilitate Metropolitană, având în
vedere experiența acestuia în domeniu și va prezenta starea actuală a serviciului de transport
public local și metropolitan de călători și a problemelor existente în cadrul a 20 de localități
relevante, constituind un punct de pornire pentru elaborarea politicii publice alternative în
domeniu;
b) Instruirea grupului țintă în domeniul management în transporturi. Scopul instruirii
grupului țintă format dintr-un număr de 40 de persoane, care au atribuții, direct sau
indirect, în domeniul transportului public local și/sau metropolitan de călători, este de a le crea
competențele în planificarea/gestionarea/monitorizarea serviciului public de transport local și
metropolitan de călători și de a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri de
politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvernul României în domeniu;
c) Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în
domeniul transportului public local și metropolitan de călători din România. Politica
publică alternativă va încerca să rezolve o serie de probleme identificate la nivelul transportului
public local și metropolitan de călători, precum și de necorelări legislative identificate.
În continuare a urmat o prezentare a partenerului Asociația de Mobilitate Metropolitană,
susținută de Dl. Ștefan ROȘEANU. Înființată în anul 2013, Asociația își propune să sprijine
dezvoltarea mobilității durabile în marile aglomerări urbane, diseminarea și promovarea în
România a conceptelor și bunelor practici în domeniul dezvoltării și mobilității durabile.
La finalul conferinței, participanții au fost informați cu privire la activitățile ce se vor desfășura
în cadrul proiectului și au fost invitați la discuții libere.

Echipa de implementare,
Proiect METROPOLITAN

