
Participarea municipiului Bistriţa, ca partener în cadrul proiectului 

ESIMeC, la Conferinţa Finală organizată la Bruxelles - Belgia, în 

perioada 6 - 7 noiembrie 2012 
 

Privind din perspectiva oraşului Bistriţa, ce ne puteţi spune despre proiectul ESIMeC? 

 

Proiectul ESIMEC „Economic Strategy and Innovation in Medium sized Cities” se desfăşoară în 

etape finanţate distinct, astfel: prima etapă - cea de dezvoltare a aplicaţiei finale, care a fost 

aprobată de către Comitetul de Monitorizare al URBACT II în data de 25 noiembrie 2009; şi cea 

de a doua etapă - cea de implementare a aplicaţiei finale, care a fost aprobată de către Comitetul 

de Monitorizare al URBACT II în data de 20 iulie 2010. Proiectul se va încheia la sfârşitul lunii 

februarie 2013. 

 

Municipiul Bistriţa este partener în cadrul proiectului alături de Albacete – Spania, Besançon – 

Franţa, Cherbourg – Franţa, Debrecen – Ungaria, Gävle – Suedia, Sabadell – Spania, liderul de 

proiect fiind Basingstoke and Deane Borough Council – Anglia. De asemenea, proiectul a 

beneficiat de consultanţa unui expert lider, şi anume doamna Alison Partridge, din Anglia. 

 

Proiectul constă în crearea de strategii economice inovatoare pentru oraşele medii, strategii care 

să ajute aceste oraşe să facă faţă consecinţelor crizei economice şi financiare şi să ducă la 

îndeplinire obiectivele Agendei de la Lisabona şi Göteborg: dezvoltare durabilă, cunoştinţe 

economice şi coeziune socială.  

 

Proiectul este axat atât pe nivelul strategic cât şi pe nivelul operaţional al strategiei economice. 

Mai mult, prin acest proiect sunt elaborate metode, instrumente şi recomandări practice pentru 

oraşele medii. În ceea ce priveşte nivelul strategic, sunt elaborate metode de planificare strategică 

şi au loc procese de cooperare între instituţiile publice şi private. La nivel operaţional, sunt 

realizate planuri de acţiune bazate pe studii de caz. 

 

Cum a decurs Conferinţa finală a proiectului ESIMeC la Bruxelles? 

 

În perioada 6 – 7 noiembrie 2012, a 

fost organizată Conferinţa finală a 

proiectului ESIMeC la Bruxelles, la 

sediul reprezentanţei Cataloniei la 

Uniunea Europeană. La conferinţă au 

participat reprezentanţi ai tuturor 

oraşelor partenere, ai liderului de 

proiect precum şi ai lead expert-ului 

proiectului. De asemenea, au fost 

invitaţi reprezentanţi ai 

Secretariatului URBACT, DG Regio 

şi DG Employment, ai Autorităţii de 

Management din ţara fiecărui 

partener, precum şi oficiali ai 

reprezentanţelor la Bruxelles ai 

acestora. 

 



Programul a fost structurat pe două zile, prima zi fiind dedicată partenerilor, iar cea de-a doua 

tuturor participanţilor, dar ca element general, toate momentele au fost prezentate ca  elementele 

unui meniu din restaurant întreaga conferinţă desfăşurându-se sub sloganul: „Vă invităm să cinaţi 

alături de ESIMeC!” 

 

În prima zi, intitulată: „O după-amiză la cafeneaua ESIMeC”, liderul de proiect a făcut o trecere 

în revistă a programului URBACT şi a proiectului în general, după care fiecare partener şi-a 

prezentat pe scurt Planul Local de Acţiune rezultat din proiect, sub titulatura: „Felul favorit al 

fiecăruia dintre parteneri”. 

 

Prima zi s-a încheiat cu semnarea 

Principiilor ESIMEC de către fiecare 

partener, principii care au fost create 

ca o consecinţă emergentă a celor doi 

ani de proiect, cu scopul de a face o 

diferenţă în abordarea strategică pe 

termen lung a partenerilor. Aceste 

principii nu sunt nici exhaustive, nici 

obligatorii, întrucât criza economică 

a afectat în mod diferit partenerii, şi 

reprezintă un ghid a ceea ce oraşele 

ar putea întreprinde pentru a se 

asigura că cetăţenii sunt în mijlocul 

oricărei acţiuni cuprinse în planurile 

de revigorare economică. 

 

Cea de-a doua zi a fost deschisă de adresările de bun venit ale gazdelor, Joan Prat i Coll, delegat 

al guvernului Cataloniei la Uniunea Europeană şi Andrew Finney, consilier în Consiliul Local al 

oraşului lider de proiect. 

 

Pentru a face mai bine cunoscute obiectivele şi problemele întâmpinate pe parcursul proiectului a 

fost realizată o sesiune interactivă cu toţi partenerii, denumită „Platoul comun” moderată de 

Daniel Garnier, liderul proiectului şi doamna Alison Partridge, lead expert.  

 

Ce detalii ne puteţi da despre momentele conferinţei? 

 

Trebuie menţionat că pe parcursul proiectului, după fiecare întâlnire transnaţională, liderul a 

prezentat partenerilor o „reţetă”, care conţine exemple, sfaturi şi modele, fiecare făcând referire la 

specificul întâlnirii. Astfel, s-au adunat 8 „reţete”, care au fost reunite sub denumirea de „Carte 

de bucate”, care a fost prezentată în cadrul conferinţei. 

 

Un moment inedit a fost cel în care fiecare partener şi-a prezentat standul organizat cu broşuri, 

planul de acţiune şi o specialitate locală, care au fost foarte apreciate de toţi partenerii. 

 

Momentul următor, denumit „Bucătarii ESIMeC”, a fost de asemenea interactiv, experţii 

nominalizaţi să răspundă întrebărilor din sală fiind din domenii pe cât de diverse pe atât de 

actuale:  competenţe şi forţă de muncă, IMM-uri, economie şi piaţa muncii. 

 



În cadrul sesiunii s-au pus foarte multe întrebări, şi s-au oferit şi răspunsuri, dar concluzia a fost 

că fiecare oraş şi fiecare ţară are propriul specific, singura soluţie fiind să se analizeze felul în 

care o metodă de succes poate fi implementată şi în celelalte oraşe. 

 

În următoarea etapă, intitulată ”Pe locuri, fiţi gata, gătiţi!”, participanţii au fost împărţiţi în 3 

grupuri, au primit aceleaşi sarcini, au găsit soluţii, iar în final s-au reunit pentru a vedea cât de 

diferite au fost soluţiile găsite. Pe parcursul acestui exerciţiu, reprezentanţii municipiului Bistriţa 

au răspuns, în cadrul unui interviu filmat, la câteva întrebări puse de liderul de proiect. Fiecare 

dintre parteneri a răspuns aceloraşi întrebări, urmând ca acestea să fie montate în cadrul unui film 

de prezentare al conferinţei finale. 

 

În încheiere, care este părerea dumneavoastră cu privire aportul participanţilor în cadrul 

acestui eveniment? 

 

Conferinţa a fost încheiată de alocuţiunile domnilor: 

 Risto Raivio, Directorul Direcţiei Educaţie Vocaţională şi Formare din cadrul DG 

Educaţie & Cultură B4; 

 Paul Soto, Manager Polul Tematic URBACT; 

 Emmanuel Moulin, Secretar General al Secretariatului URBACT.  

 

Numărul mare de participanţi la 

conferinţa finală a proiectului 

ESIMEC, a demonstrat încă odată 

necesitatea de a colabora în vederea 

dezvoltării economice locale şi deci 

globale, iar faptul că fiecare partener 

a participat alături de membrii 

Grupului Local de Suport URBACT, 

a demonstrat necesitatea formării de 

platforme locale pentru dezvoltare, 

participarea în proiectul ESIMeC 

fiind un exerciţiu util în acest sens. 

 

 

 

 

 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a ţinut 

să aprecieze implicarea de care au dat dovadă participanţii la eveniment, asigurându-ne că 

acţiunile realizate pe durata proiectului contribuie la dezvoltarea economică a Bistriţei, iar 

rezultatele obţinute sunt vizibile şi pe termen lung. 

Nu în ultimul rând, faptul că toţi partenerii implicaţi în proiect şi-au exprimat dorinţa de a mai 

colabora şi în viitor denotă succesul proiectului. 

 

Pentru orice alte detalii referitoare la proiect, vă rugăm să contactaţi Primăria municipiului 

Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr. 6, 420040, Jud. Bistriţa Năsăud, telefon: 0263-224706, int.195, 

email: primaria@primariabistrita.ro 

    


