A. Sumar executiv
În cadrul Proiectului FIDIBE, WP3, Activity 3.2 a trebuit căutat în Regiunea Centrală o poveste
de succes, un best practice a cărui cunoaştinţe şi experienţe acumulate pot fi folosite şi în alte
domenii sau regiuni. Pe baza criteriilor specificate, prezentul best practice a trebuit să se refere la
un domeniu, precum: guvernare, infrastructură, servicii, etc. (alte domenii specificate) dintr-un
parc de afaceri sau similare locaţie similară acestuia. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul
că infrastructura business support românescă nu abundă în parcuri de afaceri. În ceea ce priveşte
regiunea de centru, există un singur parc de afaceri (conform definiţiei), acesta fiind situat în
municipiul Braşov, încă în fază de construcţie, proiectul ce este programat să fie finalizat în 2 ani.
Aşa cum am prezentat în studiul WP 3.11 cei mai importanţi actori în planul business support sunt
parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, camerele de comerţ şi industrie, şi asociaţiile de
întreprinzători.
În absenţa unui parc de afaceri funcţional în regiune, pe baza tematică dată, am pornit în căutarea
unei infrastructuri sprijin al afacerilor (business support), care implică majoritatea criteriilor
prin care se defineşte un parc de afaceri (Business Park). În consecinţă alegerea noastră a căzut pe
Parcul Industrial Mureş. Cu atât mai mult, pentru că acest parc industrial, în comparaţie cu alte
parcuri industriale, în mai multe privinţe nu este unul convenţional.
De exemplu, există un incubator de afaceri în cadrul Parcului, iar în curând va fi lansat un
program de incubare, de asemenea. În acelaşi timp, există un fel de cluster-izare în privinţa
industriei mobilei. Cu toate că administraţia parcului s-a străduit să-şi diversifice activitatea, din
cele 22 de întreprinderi care operează în Parc 9 desfăşoară activităţi legate de industria mobilei.
Potrivit directorului general grupul Mobexpert s-a instalat în Parc, cu cinci firme (care ocupă 10
ha), din care patru sunt angajate în producţie, în timp ce al cincelea efectuează servicii logistice.
În aceste condiţii, sectorul serviciilor este, de asemenea, reprezentat în parc: în prezent 2 firme
sunt angajate în logistică şi în transport. De asemenea, este important de menţionat că, pe lângă
industria de prelucrare tradiţională, vor fi realizate deasemenea produse inovatoare în viitorul
apropiat. Mai mult, administraţia Parcul oferă o gama largă de servicii pentru chiriaşi care
depăşesc, în mai multe privinţe gama de servicii al unui parc industrial "tradiţional" românesc,
cum ar fi:


Facilitarea de contacte cu Centrul Academic local



Asigurarea unui flux de ştiri online cu principalele decizii cu privire la activităţile
desfăşurate în cadrul Parcului Industrial Mureş, aprobat de către autorităţile competente şi
agenţiile din domeniul
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FIDIBE - Dezvoltarea inovatoare de parcuri de afaceri stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial în
zona SEE, WP3.1 – Studiu asupra potenţialului inovator al Regiunii CENTRU din România
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Implicarea titularilor şi chiriaşilor în promovarea parcului şi în activităţilor PR acestuia



Facilitarea accesului la serviciile vamale, serviciile bancare şi serviciile de sănătate a
muncii în cadrul parcului industrial, etc.

În ceea ce priveşte amplasarea Parcului este de subliniat poziţia geo-strategică favorabilă
precum şi conexiunile de transport considerabil bune ale acestuia.
Parcul Industrial Mureş, aşezîndu-se pe 41 de hectare, este situat la 330 de kilometri de Bucureşti,
capitala României, şi la 260 de kilometri de la frontiera de vest. În plus, acesta poate fi atins pe
drum public în 1,5 ore de la Alba-Iulia, capitala regiunii centrale. Parcul este situat la 18 km vest
de municipiul Tîrgu-Mureş, reşedinţa de judeţ. Harta Nr. 1. prezintă poziţia geo-strategică
favorabilă a municipiului Tîrgu-Mureş, în contextul dezvoltărfii reţelei de drumuri naţionale.

Harta Nr.1.

Sursa: Amenajarea Teritoriului Naţional Secţiunea I - Reţele de transport2

Harta Nr. 2., fotografia prin satelit, ne oferă o imagine detaliată despre zona din jurul Parcului
Industrial. Sunt, de asemenea vizibile conexiunile de transport din această zonă.
Parcul este conectat la drumul european E60 de un drum de acces cu o lungime de 2 km. Acest
drum va asigura conexiunea cu Autostrada Transilvania, în construcţie.
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http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_en/section_1.pdf
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Harta Nr. 2.

Sursa: Google Maps3

În privinţa conexiunii feroviare, parcul este vecinat de linia feroviară 405 (între Braşov şi
Războieni, via Târgu Mureş). Deşi s-a ivit ideea de dublare a liniei de cale ferată în faza de
planificare, în cele din urmă, în lipsa resurselor financiare acest lucru nu a mai fost inclus în
proiect.
Accesibilitate internaţională a parcului este sporită de Aeroportul International Tîrgu-Mureş,
situat în vecinătatea parcului. Importanţa aeroportul în regiune este de necontestat, acesta
realizând contactul aerian cu majoritatea oraşelor europene.4
De fapt, Parcul este situat în imediata vecinătate a pistei de aeroport, care implică un număr de
restricţii.5
Cu toate acestea, best practice-ul ales, nu se referă la zona, locaţia, infrastructura sau la
serviciile furnizate, tema best practice-ului descris în detaliu în cele ce urmează se referă la
guvernare, mai precis la proprietate şi de management. Deşi cele două domenii — proprietatea
şi gestionarea — se separă în structura lor, în cazul Parcului le vom discuta împreună. Relaţia
dintre cele două structuri se poate considera, de asemenea, un best practice. În cursul analizei
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http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=romania&ie=UTF8&t=h&om=1&z=12&ll=46.45,24.35
De exemplu: Budapesta, Nuremberg, Barcelona, Thessalonica, Dublin, Venice, Dortmund, Lion,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Roma, Milan, etc.
5
De exemplu: înălţimea admisă a clădirilor este limitată la 9 m. pe partea de sud şi 38 m. pe partea de nord;
acele industrii care pot influenţa securitatea navigaţiei aeriene prin reducerea vizibilităţii atmosferice sau
prin producerea de unde magnetice care ar putea interfera cu aparatele de control al traficului aerian, nu
sunt admise.
4
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vom prezenta bineînţeles ambele domenii şi structuri în detaliu, şi vom ilustra factorii care
garantează succesul best practice-ului în ambele dimensiuni.
La baza subiectului ales drept best practice stă cooperarea exemplară între nivelul naţional, cel
judeţean, autoguvernarea locală şi administraţia parcului, în scopul atingerii unui obiectiv
comun.
Fără cooperare, Parcul Industrial Mureş, nu ar putut fi construit şi, ca urmare, regiunea ar fi
pierdut o investiţie de peste 6 milioane de euro, pierdere a cărei consecinţe multiple sunt tot
evidente.
Construcţia şi funcţionarea parcului a presupus necesitatea colaborării între Consiliul Judeţean,
autoguvernările

locale

şi

administraţia

parcului,

care

este

exemplară

în

regiune.

Structura de proprietate necesară pentru înfiinţarea parcului şi cooperarea dintre instituţii însă nu
garantează în sine succesul parcului. Pentru aceast succes a fost necesar deasemenea un
management, care, deşi a avut o foarte vagă experienţă la început, a avut persistenţa şi
determinarea de a face funcţional proiectul, în aşa fel încât aceasta să poată deveni pe de o parte o
afacere de succes, pe de altă parte, un pilon de sprijinire a afacerilor din regiune.
O parte semnificativă a resurselor financiare necesare pentru construirea parcului a fost
asigurată prin instrumentul de preaderare PHARE, în timp ce o altă parte a fost obţinută prin
sprijin guvernamental. Cu toate acestea, Consiliul Judeţean a trebuit să asigure resurse
financiare

suplimentare

pentru

realizarea

cu

succes

a

proiectului.

Prin urmare, avem de-a face cu o iniţiativă pornită de jos, în cazul în care forurile judeţene,
locale şi cele naţionale (guvernamentale) — recunoscând nevoile zonei — au cooperat în scopul
realizării proiectului.
Iniţial, Consiliul Judeţean Mures ar fi dorit să realizeze o zonă de comerţ liber. Datorită ambiţiei
Consiliului, precum şi a circumstanţelor obiective, acesta a optat în cele din urmă pentru un
proiect la scară mare, şi anume construcţia parcului industrial de astăzi.
Iniţiatorul a fost Consiliul Judeţean Mureş, împreună cu primăriile localităţilor Ungheni, Sânpaul,
Luduş şi Iernut. Terenul necesar de 40,9 de hectare a fost oferit de comunele Ungheni şi Sânpaul,
care au recunoscut, de asemenea, oportunităţile de succes ale colaborării.
Fondurile necesare pentru punerea în aplicare a proiectului au fost obţinute de către Consiliul
Judeţean Mureş. Consiliul a câştigat sprijin financiar pentru punerea în aplicare a investiţiilor şi
pentru deschiderea parcului industrial în limitele programului PHARE.
Au fost construite în acest mod, printre altele infrastructura de utilităţi publice, drumul de acces
până la parc, clădirea administrativă, cladirile tehnice, drumurile interne, etc.
Cu toate că valoarea planificată totală a proiectului a fost de aproximativ 10 milioane de euro,
sprijinul financiar acumulată a fost de numai 5,1 milioane de euro. În cele din urmă, Consiliul
Judeţean a contribuit cu încă aproape 1 milion de euro, în principal pentru susţinerea costurilor de
investiţii care nu sunt eligibile. În consecinţă, costul total al proiectului a ajuna să atingă la
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începutul lui 6 milioane de euro. Investiţiile au ajuns să fie finalizate în septembrie 2005, astfel
încât Parcul si-a început funcţionarea.
Cooperarea în vederea realizării parcului, precum şi gestionarea acestuia este, fără îndoială, o
poveste de succes în regiune, în măsura în care a făcut posibilă existenţa şi funcţionarea cu succes
a unei astfel de infrastructuri de sprijin de afaceri, nu doar un catalizator al producţiei industriale,
ci şi un motor la dezvoltării de afaceri locale, prin programul de incubare, în plus, pe termen lung,
aceasta poate contribui la politica de inovare regională. Mai ales că obiectivele de bază ale
parcului, sunt:
• atragerea de noi tehnologii,
• atragerea industriei tehnice de combatere a poluării,
• producţia de produse industriale inovatoare,
• atragerea gamelor industriale cu o înaltă valoare adăugată, cum ar fi tehnologia, informaţiei sau
electronică şi telecomunicaţii.
În ceea ce priveşte producţia de produse industriale inovatoare, în curând o companie ungară va
începe să producă în parc un produs inovativ6 prin dezvoltare proprie cu aplicaţii multilaterale, de
exemplu: constructii-aplicatii industriale, aplicatii horticole, aplicatii industriale.
Este de menţionat faptul că încă nu sunt date toate condiţiile pentru activităţi R&D şi pentru
dezvoltarea activităţilor de inovare în cadrul parcului. Fiind vorba despre un parc industrial,
majoritatea întreprinderilor rezidente desfăşoară în principal (încă) activităţi de producţie. Chiar şi
firma ungară sus-menţionată îşi va localiza în prim pas departamentul de producţie, divizia de
cercetare şi dezvoltare urmând să-şi înceapă activitatea pe urmă.
Managementul parcului, de asemenea, îşi propune să creeze o infrastructură de servicii, unul
tehnic, precum de condiţiile umane, care să creeze premisele activităţilor R&D, precum şi de
dezvoltare a inovării în cadrul parcului. Desigur, această sarcină depăşeşte limitele parcului, fiind
realizabilă numai în acord cu strategia de dezvoltare regională (judeţeană), deoarece conţine, ca şi
acesta din urmă sarcini precum reconsiderarea micro-sistemul de învăţământ regional, cooperarea
cu universităţile locale, etc.
În ciuda istoriei sale sumare, parcul s-a integrat corespunzător în sistemul economic local şi
regional. În prezent, întreprinderile care operează în parc sunt angajatorii a mai mult de 1000 de
persoane (persoane din satele înconjurătoare şi din municipiile apropiate), dar este de aşteptat,
conform directorului general, ca în momentul realizării investiţiilor contractate, numărul de
angajaţilor se va dubla.
Pe de altă parte, întreprinderile care operează în parc au stabilit relaţii economice şi de furnizare
cu un număr considerabil de companii regionale.
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Perlit, stâncă naturală silicioasă, utilizat în procesul de şlefuire
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Conform managementului parcului, beneficiile şi prosperarea sunt de aşteptat, nu numai în
domeniul economic, dar şi în domeniul mediului de mediu (transferul unor industrii din regiune
în parcul industrial, sperăm, va îmbunătăţi condiţiile de mediu de lucru).

B. Istoaria, analiza şi factorii de succes al best practice-ului
B.1. Istoaria şi factorii de succes

Deoarece subiectul acestui best practice este cooperarea în scopul înfiinţării Parcului Industrial
Mureş, respectiv, gestionarea cu succes a aceastuia, istoria best practice-ului, practic, coincide
cu istoria parcului.
Pentru a prezenta istoria best practice-ului, vom călători înapoi în timp cca. 10 ani.
Perioada din jurul anului 2000 a constituit momentul în care Consiliul Judeţean Mureş –
recunoscând poziţia strategică a judetului – a decis încurajarea şi coordonarea unei astfel de
investiţii, care să fie în măsură să exploateze poziţia strategică favorabilă a judeţului şi relaţiile
sale de transport excelente.
Avantajele comerciale şi logistice ale zonei au fost garantate, nu numai prin poziţia favorabilă
strategică pe plan naţional şi a infrastructurii favorabile de transport public, dar şi de aeroport ul
internaţional. Punerea în aplicare a investiţiilor a fost planificată a fi realizată în paralel cu
dezvoltarea aeroportului. În acel moment cea mai bună oportunitate a părut a fi realizarea unei
zone de liber schimb. Înaintea apariţiei ideii unui parc industrial, membrii Consiliului Judeţean au
dorit să realizeze proiectul Zonei Libere.
De fapt, ideea zonei de liber schimb ar fi fost pus în aplicare împreună cu extinderea serviciilor de
aeroport, care vizează în special dezvoltarea de depozitare, de marfă, vamală şi a altor servicii
conexe.
Trebuie ţinut cont de faptul că toate acestea s-au petrecut înainte ca România să adere la Uniunea
Europeană, astfel, condiţiile şi reglementările în privinţa comerţul internaţional au fost substanţial
diferite, şi, în consecinţă înfiinţarea zonelor de liber schimb au fost considerate relevante de
mulţi.
La sfârşitul anilor '90 - începutul anilor 2000 cererile privind stabilirea zonelor de liber schimb sau multiplicat în toată ţara, lucru care a dus într-un final la anularea programului de sprijin
naţional în domeniu, guvernul neaturizând în continuare înfiinţarea acestora. Acest eşec de
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moment s-au dovedit a fi un factor extern favorabil şi a avut un rol decisiv pentru ca Consiliului
Judeţean Mureş să vină cu ideea creării parcului industrial de azi.
Faptul că CJM nu a reuşit să obţină titlul de zonă de liber schimb, nu a diminuat poziţia strategică
favorabilă a zonei, şi nici nu a descurajat Consiliului Judeţean de a realiza o investiţie de proporţii
în zona menţionată. Proces de elaborare şi de planificare a investiţiei a fost deja pornit. Mai mult,
a fost deja elaborată documentaţia care mai târziu a stat la baza noului proiect, fiind adaptată la
cerinţele planului parcului industrial.
Pentru ca partenerii noştri străini să-şi poată crea o imagine precisă, socotim că avem de subliniat
structura Consiliului Judeţean, respectiv, competenţele sale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonală.
În România, judeţul — care precede nivelul regional — spre deosebire de regiunile stabilite pe
baza considerentelor statistice, este un nivel administrativ. Precum am prezentat şi în studiul WP
3.1, structura administrării teritoriale a ţării se bazează, de fapt, pe acest nivel de judeţ (nivel
NUTS 3).
Termenul de consiliu judeţean încorporează conţinutul unui organ de decizie a reprezentanţilor
aleşi, a cărui autoritate se extinde între frontierele judeţului respectiv, şi care coordonează
activitatea consiliilor locale privind stabilirea serviciilor publice.
Pe de altă parte, avem de-a face cu un organism de auto-guvernare care are buget propriu, şi care
coordonează instituţiile de sub jurisdicţia sa. Pe lângă acestea, consiliul judeţean mai îndeplineşte
diferite sarcini administrative şi de dezvoltare, care sunt definite de Legea administraţiei publice
locale, cum ar fi: dezvoltarea economică şi socială a judeţului, dezvoltarea de servicii publice,
administrarea proprietăţii, de infrastructură, de educaţie şi cultură, de sănătate, de protecţie a
mediului, etc.
Având în vedere faptul că consiliile judeţene sunt persoane juridice, ele au posibilitatea de a primi
finanţare UE; respectiv înainte ca România să adere la UE, au avut posibilitatea de a câştiga
finanţare din fondurile de preaderare.
În România, instrumentul de pre-aderare PHARE a fost disponibil din anul 1991.
În perioada dintre 1991 şi 2001, aproximativ 1,7 milioane de euro nerambursabile au fost
acordate ca sprijin financiar pentru ţară. Începând din anul 1998, în România 70% din fondurile
de sprijin PHARE au fost destinate investiţiilor, în timp ce 30% au putut fi obţinute pentru
proiectele de dezvoltare de capacitate.
Uniunea Europeană, împreună cu Guvernul român, în limitele PHARE 2000 şi PHARE 20012002 (instrumente de sprijin de infrastructură pe scară largă), au sprijinit înfiinţarea a mai multor
parcuri industriale. Beneficiarii proiectelor au fost organizaţiile locale, organizatiile publice,
municipalităţile şi consiliile judeţene.
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În vederea sprijinirii parcurilor industriale, Guvernul României a lansat un program specific7, care
a fost aplicat între anii 2002 şi 2005. În primă instanţă, coordinarea programului a căzut sub
autoritatea Ministerului Dezvoltării, ca mai apoi să fie transferată Ministerului Administraţiilor şi
Internelor.
În cadrul programului, beneficiarii au putut obţine finanţare pentru activităţi privind crearea unor
noi infrastructuri de până la 30% din costurile eligibile.
Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională a organizat chiar şi un tur de studiu în Ungaria, la
care au participat agenţiile de dezvoltare regională, respectiv, mai mulţi reprezentanţi ai
administraţiilor publice, ele având posobilitatea acumulării cunoştinţelor şi experienţelor practice
în urma vizitelor efectuate în parcuri industriale şi alte instituţii similare acestora, înfiinţate be
baza finanţării UE sau bazate pe parteneriate publice-private.
Cadrul legal şi reglementarea privind înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor industriale a fost
creat, doar cu puţin timp înainte. Prin crearea cadrului de reglementare în ceea ce priveşte
infrastructura de sprijin pentru întreprinderi (inclusiv parcuri industriale), precum şi prin
sistemele de sprijin menţionate mai sus, guvernul a aşteaptat dezvoltarea industriei high-tech,
creşterea competitivităţii produselor româneşti, creşterea volumului de export, crearea de locuri
de muncă, creşterea investiţiilor străine, creşterea nivelului de cunoştinţe şi de tehnologie.
Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale a fost abrogată prin Ordonanta
Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi activitatea de parcuri industriale.8 Ordonanţa
Guvernului nr. 14, privind înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, a fost
publicată în 2002.
Potrivit legii parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care sunt efectuate cercetări
economice, ştiinţifice şi/sau activităţi de dezvoltare tehnologică, cu un regim de facilităţi
specifice, în scopul de a exploata potenţialul uman şi material al unei anumite zone.
Înfiinţarea parcului industrial se bazează pe colaborarea dintre autorităţile centrale şi cele publice
locale, respectiv colaborarea cu agenţii economici, institele de cercetare-dezvoltare şi / sau alţi
parteneri interesaţi. Titlul de Parc Industrial poate fi obţinut de către o companie, persoană
juridică română, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, având ca obiect de activitate exclusiv administrarea parcului industrial.
Titlul de parc industrial se obţine prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, ca urmare
a analizelor şi evaluarea documentelor necesare.9
În consecinţă, Consiliul Judeţean Mureş a fost nevoit să ia decizii în limitele politice,
insitiţionale şi de reglementare sus-menţionate.
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program de 583 000 milioane de lei
Cu modificarea Legii nr. 490/2002
9
de exemplu: studiu de fazabilitate, contracte şi înţelegeri cu administraţiile locale privind folosirea
terenului şi aceesul la utilităţile aflata sub administraţia acestora
8
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Astfel, faza următoare a best practice-ului a început, împreună cu apariţia posibilităţii de finanţare
menţionate din cadrul programului PHARE, în 2001. Acesta a oferit o nouă oportunitate şi real
sprijin financiar pentru Consiliul Judeţean cu privire la determinarea de a investi în zona
menţionată.
Realizând prezenta analiză, am contactat angajaţi ai Consiliului Judeţean, responsabile pentru
pregătirea şi coordonarea proiectului la momentul respectiv.
Conform dl. Călin Suciu, manager de proiect,

Director de Dezvoltare Regională în cadrul

Consiliului Judeţean Mureş, la acel moment a existat foarte puţină experienţă în domeniul
atragerii de fonduri UE: „Am învăţat multe lucruri pe parcurs... lucrurile pe care le-am învăţat
seara, le-am pus în practică în dimineaţa următoare.”i
Potrivit personalului Consiliului Judeţean, experienţele în realizarea proiectelor de asemenea
anvergură (având milioane de euro ca şi costuri totale), au fost deosebit de vagi: „Ei bine, îmi
aduc aminte, la acel moment, a obţine un sprijin financiar de 5 milioane a însemnat un lucru
extraordinar, deoarece costurile, finanţate de UE au fost în cazul celor mai multe proiecte de
câteva zeci de mii sau, poate, cateva sute de mii de euro.”i
Potrivit personalului Consiliului Judeţean, au existat multe persoane care au pus sub semnul
întrebării succesul proiectului, în mod evident, din cauza lipsei lor de cunostinţe, persoane care nu
au vrut ca, Consiliul Judeţean să finanţeze proiectul din bani publici.
Este de remarcat faptul că, în 2001, noţiunea de parc industrial a fost încă un fenomen relativ nou
în România, în special în zonele izolate şi mai puţin urbanizate.
Harta Nr. 3: Parcuri industriale în zonă
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Pe teritoriul înconjurat de Braşov, Sibiu şi Cluj-Napoca – marile oraşe şi centre industriale – nu a
existat nici o infrastructură de sprijin de afaceri semnificativ, la acel moment. Dacă aruncăm o
privire pe analiza situaţiei prezentate în WP 3.1, putem remarca că, de fapt aceasta a acoperit o
zonă care a inclus nu mai puţin de trei judeţe.10
Putem vedea că multe persoane nu au înţeles şi nu au putut preconiza beneficiile economice şi
sociale ale unei astfel de investiţii la nivel regional, şi au crezut în utilitatea cheltuielii în acest
mod a banilor publici.
Potrivit personalului Consiliului Judeţean au fost oameni care au spus că, atâta vreme cât calitate
unor drumuri din judeţ lasă de dorit, în unele aşezări sunt chiar aproape impracticabile, un astfel
de proiect nu ar trebui să reprezinte prioritate.
Cum am mai subliniat, a existat deja la cea dată o determinare în ceea ce priveşte realizarea
infrastructurii de afaceri de acest gen la nivel naţional.
Această ambiţie la nivel naţional-întâlnite plan de Consiliul Judeţean că a fost definită de Dl.
Valer Băţaga, director executiv al departamentului de Dezvoltare Regională al Consiliului
Judeţean Mureş: „Consiliul Judeţean a avut un plan de... unul ambiţios şi strategic, de a lansa
procese de dezvoltare care aduc prosperitate, care să contribuie la dezvoltarea economică şi
socială a judeţului. Soarta a vrut să se întâmple în acest mod, şi anume, ca în cadrul programului
PHARE beneficiarii proiectului să fie autorităţile publice, şi în cele din urmă ideea de zonă
liberă să se transforme în cea a parcului industrial... ei bine, după cum putem vedea, parcul
industrial... putem spune că a contribuit la dezvoltarea socială şi economică a regiunii.”ii
Prin urmare, perioada dintre 2001 şi 2003, a fost în principal o perioadă de planificare. Acesta a
fost momentul în care s-au realizat planurile de afaceri, cele financiare, tehnice, şi de fezabilitate,
urmate de pregătira caietului de sarcini.
În acest timp, au existat o mulţime de sarcini de reazizat pentru cele două primării menţionate,
care au dat terenurile necesare pentru construirea parcului.
Succesul proiectului a depins în mare măsură de atitudinea celor două autoguvernări, deoarece au
fost necesare multe adoptări de ordine locale, necesare pregătirii zonei. Prin urmare, se pare că
cele două consilii locale au simţit importanţa investiţiei, şi au înţeles faptul că acesta va prezenta
beneficii pentru întreaga regiune.
Primarul satului Sânpaul ne-a confirmat faptul că proiectul s-a bucurat într-adevăr de totalul
sprijinit al consiliului local. Cu toate acestea, lipsa de cunoştinţe generale menţionate mai sus este
cauza faptului că „la momentul respectiv, în anul 2000, colegii consilieri m-au întrebat: unde vor
mânca vacile lor va... Întrucât în locul Parcului a existat locul de păşunat a satului... nu au ştiut
deci ce este un parc industrial. Astăzi 500 de locuitori al satului au de lucru în parc, şi dacă mă
duc prin sat, toată lumea îmi mulţumeşte că planul a fost pus în practică.”iii
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Judeţele Harghita, Covasna şi Mureş
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Potrivit primarului, el le-a arătat sătenilor cărţi demonstrative şi filme de scurt metraj privind
parcurile industriale pentru ca membrii consiliului local să fie mai informaţi şi convinşi de folosul
parcului.
Precum reiese din continuarea analizei, consiliile locale menţionate au fost pregătite din timp
pentru a întâmpina investiţiile ce urmau să vină, în principal mulţumită ambiţiei primarului, ele au
început să lucreze din timp pentru a face faţă sarcinilor de amenajare a teritoriului. „În 2002, pe
banii satului am făcut repede un plan de amenajare a spaţiului pe 99 hectare. Practic am
declarat aceste două terenuri arii industriale, prin urmare, noi suntem cei care autorizează totul,
şi investitorul nu trebuie să fugă în diferite birouri pentru permisele şi autorizaţiile necesare, el
poate avea la faţa locului, în biroul nostru.”iii
Se pare deci că succesul proiectului a depins în mare măsură de calitatea de cooperare cu
Consiliul Judeţean: „ne-am consultat cu presedintele Consiliului Judeţean zi de zi ... ne-am dus în
mod regulat la Bucureşti şi de la Alba Iulia, centrul de regiune, iar noi, de asemenea, au vizitat
mai multe parcuri în Ungaria ... Astfel, a existat o mulţime muncă şi lobby ... dar esenţial este că
toate acestea s-au dovedit de bine ... încţt au concurat 25 de judeţe şi doar 4 dintre ele au
câstigat, a existat o luptă enormă pentru PHARE, dar am reuşit ...”iii
După ce oferta a fost considerată câştigătoare, a urmat stadiul investiţiilor, care s-a realizat între
2003 şi 2005. Am menţionat deja în rezumat că, Consiliul Judeţean Mureş a calculat iniţial cu 10
de milioane de euro, cu toate acestea sprijinul financiar dobândit a fost mult mai puţin decât cele
10 miloiane calculate ca şi cost total iniţial.
În final, fondurile PHARE şi sprijinul dobândit din partea statului au fost completate de
contribuţia financiară a Consiliului Judeţean.
Costul total al proiectului a fost de 5,086,722.28 euro, din care 3,815,041.71 euro (75% din costul
total), a constituit co-finanţare din fonduri Phare şi 1.271.680.57 euro (25% din costul total) a
reprezentat co-finanţare naţională în cadrul fonduldului de preaderare. Ca urmare a contribuţiei
judeţului, valoarea totală a investiţiei a ajuns la aproape 6 milioane de euro.
Desigur, bugetul limitat a rezultat inevitabile compromisuri în faza de construcţie.
Aceste compromisuri au afectat în primul rând infrastructura parcului şi configuraţiile sale
tehnice. Potrivit personalului Consiliului Judeţean, astăzi Consiliul ar fi în măsură să completeze
suma obţinută de sprijin financiar cu încă 5 milioane de euro, dar cu 8-10 de ani în urmă, judeţul
a avut un buget mult mai restrâns.
Problemele ivite din cauza fondurilor restrânse au fost parţial rezolvate cu succes de managenetul
parcului, dar existau încă multe neajunsuri, care se simt încă şi azi.
O astfel de problemă este, de exemplu, problema de conectare la linia de cale ferată susmenţionată.
Potrivit primarului citat mai devreme, cu toate acestea, ar fi fost o idee bună realizarea unui alt
drum de acces spre vest, precum şi construcţia unei staţii de epurare cu o capacitate mai mare.
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Potrivit directorului general al parcului una din chestiunile cele mai problematice a fost
rezolvarea capacităţii de alimentare cu energie electrică, insuficientă iniţial: „În cazul în care un
investitor vine în România şi are nevoie de energie electrica ... la început el are de construit
reţeua, apoi este obligat să-l predea furnizorului naţional ... din păcate, există o astfel de situaţie
incomodă. Să construim un parc industrial cu 900 kW? Este ridicol... acesta este destulă pentru
cultivare castraveţilor pe aproximativ 40 de hectare... dar nu pentru un parc industrial. Am primit
sprijin în cele din urmă de la o asociaţie germană de dezvoltare economică pentru a face un plan,
de aproape 1 miliard de lei, pentru a spori capacitatea de putere, dar am avut nevoie de încă 2,5
milioane de pentru a-l realiza. Consiliul Judeţean ne-a sprijinit, chiar a propus două Deciziile
Guvernului, în scopul de a primi nişte bani de la guvern, dar fără succes.”iv
Potrivit directorului general, teoretic, ar fi fost posibilă dezvoltarea infrastructurii în limitele axei
de prioritate 4.3 al Programului Operaţional Regional, dar – ca urmare a structurii de
proprietate existente – parcul industrial nu a putut fi acceptat. „În România, 2 din 42 de parcuri
industriale existente nu aparţin unei autorităţi publice sau de stat. Astfel, conform Legii nr. 346,
ele au fost excluse din licitaţie, de vreme ce – fără referire la cifra de afaceri şi ocuparea forţei
de muncă – s-a spus că în cazul în care mai mult de 50% din acţiuni sunt deţinute, sau mai mult
de 50% dintre deciziile sunt luate de către o autoritate publică sau de stat, amplasamentul se
consideră companie mare, şi nu poate aplica pentru finanţare.”IV
Potrivit directorului general, au existat probleme similare în ceea ce priveşte gazul. „Doi ani am
dus un război în sens simbolic cu furnizorul de gaz, am planificat reţeaua internă şi ne-am gândit
că ar fi o afacere bună, deoarece am fi câştigat câte ceva din fiecare metru cub şi noi. Dar,
furnizorul de gaz nu a aprobat planul. Au spus că nu ne este permisă realizarea unui plan intern
de reţea. În urma unor lungi negocieri, am reuşit să realizăm o investiţie în comun, nu numai în
parc ... În cele din urma ei au zis, bine, vă dăm materialul, voi veţi plăti costul de lucru ... în acest
mod investiţia de 140 000 de euro a fost executată.”IV
Dacă ar fi primit o finanţare mai mică – spune administraţia parcului – probabil ar fi fost mai
simplu să realizeze un parc industrial mai mic11, cu infrastructură şi tehnologia mai mică şi mai
simplă.
Potrivit spuselor directorului, când parcul a început să funcţioneze, nu a fost suficientă energie
electrică instalată, nu a existat nici reţea internă de conducte de gaz şi nu a existat nici
infrastructura internă de telecomunicatii. Aceste deficienţe au fost parţial rezolvate (datorită
eforturilor administraţiei) în timpul operaţiunii. Problema de bază a fost lipsa luării în considerare
în timpul procesului de planificare a cerinţelor şi nevoilor întreprinderilor potenţial rezidente.

11

Minumul legal este de 10 de hectare
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Toată lumea este de acord cu afirmaţia directorului general. Mai ales că configurarea preliminară
a infrastructurii de utilităţi şi parcelarea, precum aceasta a fost realizată iniţial, a rezultat ca multe
companii să-şi piardă interesul în a se instala in parc.
„Suprafata totala este de 1700 de metri lungime si 250 m lăţime, drumul asfaltat a fost planificat
în mijlocul ei... pe de o parte este un lucru bun, dar au existat companii care nu se putea
constrânge în cele 115 de metri lătime. Infrastructura ar fi trebuit să progreseze în paralel cu
procesul de întâmpinare a clienţilor, acum ştim că parcul industrial trebuie să fie construit
personalizat la cerinţele companiilor.”v
Harta de mai jos arată forma rectangulară a parcului, şi drumurile din cadrul lui.

Harta Nr. 4.

Sursa:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=romania&ie=UTF8&t=h&om=1&z=12&ll=46.45,24.35

Practic, personal din administraţie a fost angajat după executarea proiectului, când constructiile
au ajuns deja la un capăt.
După cum putem vedea şi în fragmentul de interviu de mai jos, managementul parcului considera
acest lucru ca o greşeală de proporţii: „Anul 2005 a venit, iar termenul limită pentru punerea în
aplicare a fost aproape, numai atunci proprietarii au constientizat faptul că grupul de acţionari
nu are un personal responsabil de administrarea parcului. De fapt, societatea administratoare a
fost înfiinţată în anul 2003, dar funcţionarea ei a fost suspendată, considerându-se inutilă înainte
ca parcul să aibă activitate... Dar acest lucru este greşit, pentru că un director general, un
specialist tehnic şi un manager de marketing ar fi trebuit angajat cu mult înaite, pentru ca aceştia
să pregătească terenul pentru acţiunile care urmează”iv
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Directorul de marketing spune, apropo de acest subiect următoarele: „Noi, şi anume personalul
care se ocupă cu administrarea şi gestionarea parcului, lucrţm aici din 2005; specialist de
marketing a fost angajat în momentul în care proiectul a fost deja executat, că este o mare
greşeală... deoarece de la startul din 2003 am fi umplut parcul industrial, nu ar fi trebuit aşteptat
încă doi ani ... şi anume până în 2007”v
În consecinţă, acestea au fost problemele şi deficienţele care au caracterizat faza de execuţie, a
căror diminuare a necesitat eforturi serioase de către acţionari şi de către administraţia parcului.
Luna septembrie a anului 2005 a fost punctul în care investiţiile au fost duse la îndeplinire şi
administraţia parcului a început să funcţioneze.
Angajarea personalului administrativ a căzut în atribuţiile directorului general.
Acesta a angajat la rând, un specialist tehnician, un jurist şi un specialist de marketing, iar
acesastă mică echipă a început să caute firme româneşti şi straine care pot fi atrase în park.
Astfel, în perioada 2005-2006, accentul a fost pus pe găsirea acelor firme şi companii, care să fie
aduse în parc.
Însă nici această perioadă nu a fost lipsită de probleme, chiar şi în această perioadă, o multime de
oameni s-au arătat sceptici în privinţa proiectului. În absenţa unor rezultate rapide si
spectaculoase, o serie de oameni au pus sub semnul întrebării succesul proiectului.
În această perioadă, de gestionare a parcului şi Consiliul Judeţean a fost în mod repetat tinta de
presă ostilă-infracţiuni. Directorul general îşi aduce aminte de această perioadă astfel: „Se poate
vedea în presă, m-au numit un rege broască ... au scris că, Consiliul Judeţean a aruncat la gunoi 6
milioane de euro ... Am avut parte de o mulţime de articole ofensive, dar am simţit în continuare
că, iniţiatorii proiectului şi echipa noastră mică, crede în proiect, respectiv în faptul că se poate
construi din ea o afacere de succes”iv
Această perioadă a fost, de asemenea, faza de învăţare pentru echipa care se ocupă de
managementul parcului.
Potrivit directorului de marketing au existat puţine informaţii şi cunoştinţe la dispoziţie în ceea ce
priveşte aducerea de companii într-un parc industrial. Reamintindu-se de primul an, directorul de
marketing afirmă: „A fost foarte dificil, nu a existat nici un sprijin, nu am avut informaţii, din
moment ce doar câteva parcuri industriale au existat în România, nu am avut niciun fel de
exemplu de experienţă, nimeni nu a ştiut să adune companii, am învăţat din experienţele noastre.
Am încercat să convingem Consiliul Judeţean că, va veni şi succesul ... deoarece au vrut să
suspende proiectului, acesta fiind susţinut din capital propriu.”v
În ceea ce priveşte strategia de marketing a parcului, ideea iniţială a fost de a găsi în special
companii străine – companii care utilizează tehnologii ecologice –, dar aceste acţiunile au fost
limitate de bugetul mic. Precum director de marketing a ţinut să sublinieze, cel mai important
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obiectiv pentru anul 2005 a fost promovarea parcului, adica a-l face cunoscut atât în ţară cât şi
străinatate. Această ţintă a fost însă constrânsă de deficitul cadrului financiar.
„Bugetul de marketing a fost aproape 0 ... costurile de călătorie, prezenţa la târguri şi expoziţii,
precum şi alte costuri similare au fost acoperite din fondul iniţial ... asa că ... a fost greu ... ceea
ce nu e cazul, dacă cineva are 10 mii de euro ... atunci nu este o problemă să vizeze în mod
eficient chiar şi mass-media străină. Dar, din moment ce nu am avut aceşti bani, am încercat să
exploatăm relaţiile externe şi chiar cele politice şi diplomatice, dar ... în opinia mea, contactul
personal este cel mai bun mod de a construi relaţii.”v
Potrivit directorului de marketing, au făcut materiale promoţionale în limbi străine pentru târguri,
în plus, au construit un site de internet care este disponibil în trei limbi (www.industrial-park.ro),
dar, aşa cum susţine, cel mai eficient instrument de marketing s-au dovedit a fi cel personal,
de marketing direct.
"Deseori am călătorit în capitală, de câte ori o delegaţie a sosit în ţată, noi am fost întotdeauna
acolo, şi am participat deasemena la nemumărate întâlniri ale oamenilor de afaceri…” v
Administraţia a stabilit, deasemenea, diferite contacte şi relaţii cu parcuri Hungarian industriale
din Ungaria, precum ne confirmă directorul general: „Am contactat firma care se ocupă cu
comercializarea parcului industrial din Tatabánya, şi i-am rugat ca, în cazul în care sunt firme
interesate, să le trimită la Parcul Industrial Mureş.”iv
În această perioadă, managementul parcului a vizitat o serie de parcuri industriale din Ungaria.
Parţial, aceste experienţe şi exemple practice au fost utile, o altă parte a acestora însă nu a putut
fi utilizată şi adoptată din cauza mediului juridic diferit.
„Am aşteptat diferite resurse financiare din partea UE, fonduri structurale. Între timp a luat
fiinţă şi Programul Operaţional Regional, dar parcurile industriale au fost excluşi din acesta,
deoarece parcurile industriale au fost considerate întreprinderi mari. Am întrebat de mai multe
ori: care este practica în altă parte? I-am cerut informaţii ungurilor despre modul în care sunt
finanţaţi, ei au răspus: din Programul Operaţional Regional. Astfel, un capitol al axei prioritare
din Programul Operaţional Regional maghiar începe cu parcurile industriale şi se ocupă
exclusiv cu fondurile alocate lor. La noi, s-a spus că UE nu permite acest lucru... ne-am lobby-ul,
chiar înainte de apariţia acestor axe. Din cele 42 de parcuri industriale, am reuşit să adunăm 31
sub umbrela Asociaţiei Române ale Parcurilor Industriale, prin urmare, am încercat să
schimbăm acest ghid împreună, dar nu am reuşit. Pare a fi un model tipic de sus în jos. Când
programul a apărut, am fost invitaţi la Bucureşti, ocazie, cu care Axa 4 a fost prezentată, şi toţi
managerii de parcului industriale au izbucni în lacrimi.” iv
Fragmentul din interviul de mai sus ne oferă o imagine realistă asupra diferenţelor de condiţii
financiare ale celor două ţări.
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În plus, există diferenţe şi în structura de proprietate dintre parcurile industriale româneşti şi
cele străine. În România capital privat nu a fost implicat în mod eficient în aceste facilităţi, mai
mult, cu greu sunt de găsit facilităţi de operare bazate pe PPP.
Prin urmare, s-au găsit un număr mic de exemple de urmat, aplicabile imediat în cazul Parcului
Industrial Mureş.
Cadrul legislativ conţinea doar condiţiile legate de înfiinţarea parcurilor, nu şi liniile direcţinoare
pentru o funcţionare de succes.
Prin urmare, administraţia a dobândit cunoştinţele necesare pentru funcţionarea eficientă a
parcului între timp, prin proprie forţă. „Am învăţat cunoştinţele profesionale, între timp, şi au
existat o mulţime de lucruri de învăţat ... dar ... după cum exemplul ne arată ... ne-am facut bine
treaba.” iv
Ca urmare a procesului de învăţare, administraţia Parcului a iniţiat din ce în ce mai multe
modificări care au contribuit în mare măsură în găsirea de clienţi, societăţile rezidente şi la
funcţionarea cu succes a parcului. Una dintre cele mai importante modificări a fost de a face
parcelele din parc posibile de cumpărat. În conformitate cu regulamentul parcul12, la început
parcelele nu au putut fi cumpărate, doar luate în arendă. Având în vedere că investiţiile realizate
pe teritoriul parcului au fost finanţate de UE, proprietarii au crezut că parcelele parcului nu pot fi
vândute.
Aşa cum s-a dovedit mai târziu, interdicţia de vânzare în cauză s-a referit numai la investiţiile13
realizate prin finanţare PHARE. Potrivit directorului general, a existat o companie străină, care în
cele din urmă a renunţat la a se instala în parc chiar din această cauză; pentru că parcelele nu au
putut fi achiziţionate.
"Terenul nu a putut fi cumpărat, proprietarii au făcut normele în acest fel, ei fixând chiria la
început, şi condiţia ca terenurile să nu se poată fi cumpărate, spunând că infrastructura a fost
finanţată de către UE şi în contractul de finanţare se prescrie o interdicţie de 5 ani. Când am
reuşit să arunc o privire asupra contractului, am văzut că, deşi există o interdicţie, ea se referă
numai la acele lucruri care au fost realizate din finanţarea UE, însă acesta nu a investit bani în
teren, astfel, acestea ar fi putut fi vândute...”iv
Prin urmare, modificarea statutului şi a caietului de sarcini s-a arătat prioritată. Noul regulament
prevede că în urma unui contract de leasing de 5 ani obligatoriu (în cazul în care anexele
contractului conţin obligaţii în ceea ce priveşte investiţiile), chiriaşul are drept de preemţiune.
Având în vedere că teritoriul parcului se află în proprietatea comunelor Sânpaul şi Ungheni,
antreprenorii ar fi putut întroduce în contractele de vânzare-cumpărare, de asemenea, garanţia
preţului de teren.

12
13

Elaborat de proprietari
perceum: infrastructura, drumurile, clădirile, etc.
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O altă modificare importantă a fost eliminarea sistemului de fond universal de arendare. Pentru
a înlocui acest lucru, managementul a dezvoltat un sistem de scoring pentru companiile care
doresc să închirieze, care a ţinut seama de amploarea şi calitatea de investiţii, tehnologia aplicată,
numărul planificat de angajaţi, etc. Pe baza acestor considerente, cuantumul taxelor de concesiune
poate varia de la 0.25 EUR la 2.34 EUR/metru pătrat/an.
Aceste schimbări strategice au dus la creşterea atractivităţii parcului, care s-a meterializat la
sfârşitul anului 2006 în primul mult-aşteptat contract de concesiune.
Acest moment crucial din istoria parcul a fost definit de management în felul următor:
„Recompensa a venit atunci când primul contract a fost semnat. Ştirea, că s-a născut primul
contract a adus la mai mulţi clienţi. Aceasta a însemnat foarte mult, deoarece, dacă te-ai vândut
deja odată, următoarele vin mai uşor.v
Conform managementului parcului, presa a manifestat un interes special, care, simultan cu
apariţia succeselor, s-a dovedit a fi foarte util.
„Odată cu primele succese, nu a mai fost necesar ca noi să fugim după presă, jurnaliştii ne-au
urmărit cu mare atenţie. Au existat deja parcuri în Braşov, Cluj şi Sibiu, dar aici nu era nici una.
Prin urmare, presa ne-a vizitat în multe ocazii, din cauza prezenţei posturilor tv şi radio, am putut
comunica pozitiv.”iv
După primul contract a trebuit să treacă încă jumătate de an, până s-a semnat următorul.
Progresul real în istoria parcului a fost adus de anul 2007, când, după cum subliniază
managenemtul, au fost încheiate contracte aproape săptămânal.
Trebuie adăugat că, în România, 2007 a fost ultimul an al unei perioade economice extraordinare,
când spiritul de investiţii a culminat.
Managementul, având în vedere strategia globală a parcului, a putut chiar să respingă unele cereri
în acel moment. „Tehnologia ecologică constituie o condiţie importantă în parcul nostru, ori de
câte ori am negociat cu o companie, am luat acest lucru în considerare. Practic, a existat o
companie căreia i-am spus că nu se poate muta în parc, deoarece tehnologia ei de producţie nu a
fost corespunzătoare ... prin urmare, am încercat să aducem companii ecologice în parc...”iv
În acelaşi timp, managementul a reuşit să implice chiriaşi în dezvoltarea infrastructurii parcului.
Problema capacităţii de deficit de energie electrică — considerată ca fiind o problemă serioasă,
atât de către societăţile de gestiune câtz şi de către maganement — a fost rezolvată prin eforturi
comune.
Potrivit informaţiilor primite, pentru a realiza extinderea capacităţii de putere, au colaborat trei
companii chiriaşe. Ca urmare, capacitatea energetică a parcului a fost crescut de la 900 kW la 2
MW, iar datorată lucrului în echipă, s-a realizat, de asemenea, o unitate de aprovizionare internă
ce o putere de 3 MW, care — datorită intervenţiei administraţiei — furnizează enegrie electrică la
un preţ mai mic pentru a chiriaşi, decât furnizorul naţional.
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Factorii cheie în ceea ce priveşte atragerea potenţialilor clienţi rezidenţi sunt încrederea, şi
gestionarea rapidă şi eficientă – susţine unanim în răspunsul dat la întrebarea noastră atât
managementul parcului, cât şi părţile interesate.
Faptul că autorităţi publice au stat în spatele societăţii de administrare a parcului a făcut situaţia
de gestionare mai dificilă, în timpul unor negocieri.
Pe de o parte, această structură a încetinit procesul decizional, deoarece pentru a lua o decizie a
trebuit ca ea să fie votată de fiecare dintre consiliile locale din cele cinci, pe de altă parte, simplul
fapt că, în spatele parcului stau administraţii publice locale, în loc de actori privaţi, în unele cazuri
au afectat pozitiv rezultatul negocierilor, iar în altele au pus managemeltul într-o poziţie de
negociere mai puţin favorabilă.
„Ca director al unui grup de acţionari, în urma negocierilor cu diferitele companii, am fost
nevoit să spun că, în spatele companiei se află administraţii publice, am deci doar un rol
executiv, aprobarea vine de la ei.”iv
Această problemă a fost remediată atât la nivelul proprietarilor, cât şi la nivelul managementului.
Pe de o parte, administraţiile publice locale au căzut de acord ca procesele de decizie să nu
încetinească sau obstrucţioneze munca de management, prin urmare, este nevoie de decizii
prompte şi eficiente. Pe de altă parte, la nivel local, procesul de administrare14 a fost accelerat.
Primarul menţionat a declarat următoarele: „Am adus aici, în acest sat un specialist de registru,
un notar şi tot ceea ce este necesar pentru administrarea problemelor oficiale, şi aici am lucrat
împreună.”iii
Datorită relaţiei excelente dintre proprietari şi management, respectiv simplificării metodelor
administrative, mutarea afacerilor în parc şi investiţiile au putut fi realizate într-un ritm mai
rapid în comparaţie cu practica generală din România.
Potrivit directorului general, uneori a fost necesară chiar şi implicarea personală pentru ca
societăţile să nu se răzgândească în legătură cu investiţiile planificate a fi realizate în parc,
speriate fiind de administraţia şi birocraţia românească.
„Companiile au fost informate în legătură cu documentele necesare în vederea aplicării la
amenajare a teritoriului, le-am spus să meargă acolo, am mers împreună şi s-a întâmplat să
primesc o cerere de amenajare a teritoriului în decurs de 10 minute, în timp ce în oraş am fi avut
de aşteptat luni de zile pentru un astfel de document. Primarii au spus, de asemenea, să aducem
tot ceea ce este necesar pentru certificatul de urbanism şi în cazul în care condiţiile sunt
îndeplinite, ei ne completează autorizaţiile, şi aşa a fost ... o oră – în 24 de ore a fost completat şi
de construcţii ar fi putut fi pornite. Sau, alt lucru, am încercat să menţin relaţii corecte cu fiecare
dintre autorităţile cu care am avut interferenţe. Antreprenorii urăsc birocraţia, astfel, am

14

şi anume, emiterea diferitelor autorizaţii, licenţe, etc.
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încercat să rezolve această problemă într-un mod care să facă parcul industrial atractiv, şi am
ajutat peste tot cu ce a fost posibil.”iv
Obţinerea încrederii întreprinzătorilor care să-şi instaleze afacerile în parc a fost la fel de
importantă.
Cea mai bună tehnică în această privinţă s-a dovedit a fi faptul că, pe parcursul negocierilor, nu
numai managementul parcului, dar şi reprezentanţii proprietarilor, căt şi ai autorităţilor publice,
ba chiar şi primarii înşişi personal au dat asigurări companiilor de sprijinul lor.
„Cred că a însemnat foarte mult faptul că preşedintele consiliului local sau primarul a asigurat
personal o companie de sprijinul lui. De asemenea, am adus aceste companii la masa primarilor,
personal. În ceea ce priveşte lucrurile juridice în cauză, le-am asigurat de sprijinul nostru
absolut. Au fost companii care au fost convinşi şi şi-au instalat afacerile în parc pe baza acestor
asigurări primite din partea adiminstraţiei şi a autorităţilor locale, că le vom sprijini în toate.”iv
Într-adevăr, această atitudine a proprietarilor şi a managementului a contribuit la dezvoltarea
pozitivă a lucrurilor. Primarii, de asemenea, considerată vitală încrederea investitorilor. „Apar
probleme în cazul în care investitorul nu are încredere. Dacă guvernarea locală poate genera
încredere, ea câştigă pe termen lung. Oricine ne-a contactat, am ajutat şi l-am călăuzit în tot
ceea ce a avut nevoie, ca să simtă sprijinul nostru. Le-am asigurat personal de sprijinul nostru,
dar în caz de necesitate m-am dus chiar şi la Bucureşti şi le-am adus licenţa de la Autoritatea
Aeronautică Română”.iii
Fără îndoială, faptul că parcul a putut fi umplut şi operează cu succes se datorează, credem,
comunicării şi muncii în echipă între proprietari – administraţiile publice locale

– şi

management.
Conform statisticilor, în 2009 cifra de afaceri a societăţii de administrare a fost de 3,2 milioane de
lei (aproximativ 780.000 de euro), în timp ce profitul realizat a fost de 200.000 de euro.
Societatea este profitabilă de fapt începând din anul 2008. În loc de a fi împărtăşit între acţionari
prin dividende, acest profit este reinvestit. Proprietarii şi administraţia parcului sunt determinaţi
să extindă zona parcului, primul pas fiind de a cumpăra încă 4-5 hectare de teren.
Faptul că societatea de administrare este profitabilă, este o ştire extraordinară, dat fiind că în
România companiile deţinute de autorităţi locale funcţionează predominant în pierderie.
Managementul parcului şi-a realizat încă de la început activitatea ca ea să devină una de succes, o
afacere care să se autosusţină, neavând nevoie de fonduri publice în viitor. Această mentalitatea
de management se reflectă clar din fragmentul următor: „Lansat fiind de către Consiliul
Judeţean, aceasta nu a fost lansat ca o afacere, pentru că ... pe de o parte bani ai UE au putut fi
antrenaţi în ea, pe de altă parte, din aceste resurse au putut fi făcute investiţii, care să fie în
măsură de a sprijini dezvoltarea socială şi economică. Cu toate acestea, am încercat să găsesc
modalitatea de a construi o strategie care să rezulte încasări mai ridicate decât nivelul
cheltuielilor... am susţinut de la început că nu aş merge la Consiliul Judeţean pentru bani, venit
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fiind din sectorul privat, felul meu de a gândi este cel al unui antreprenor, şi anume, de a cheltui
doar acei bani, pe care iniţial le-am făcut.” iv
Potrivit informaţiilor noastre, încasările parcului au două surse. O parte provine din taxele de
concesionare a parcelelor, o alta se adună din serviciile oferite de către administraţie.
În prezent 95% din suprafaţa parcului este închiriată; doar o parcelă de 3000 de metri patraţi este
nerevendicată.
S-au realizat contracte cu 23 de companii, din care 11 au făcut deja investiţii în parc15. Potrivit
administraţiei parcului valoarea totala a investitiilor ajunge la 80 de milioane de euro.
Administraţie oferă în prezent un număr de 16 servicii, care includ următoarele16:


Recepţie, punct de informare



Suport informaţional parvenite de la autorităţile publice locale în ceea ce priveşte
observaţiile societăţilor



Atragerea titularilor în activităţile de promovare şi PR a parcului



Business club



Consiliere şi informare privind dezvoltarea de afaceri



Facilitarea contactelor cu Centrul Academic din Târgu Mureş



Facilitarea organizării procedurii de vămuire la locul de reşedinţă



Mentenanţă, reparare drumuri, spaţii verzi comune şi curăţenia



Iluminatul public



Paza şi securitatea spaţiilor comune din perimetrul parcului, controlul de trafic în Parcul
Industrial Mureş



Intervenţii rapide la instalaţii, exceptând reparaţiile majore, precum se prevede în
contracte



Lucrări de canalizare, de gestionare a furtunilor, apelor uzate, întreţinerea unei uzine de
tratare a apelor uzate



Dreptul de a utiliza sala de conferinţe în clădirea administrativă de patru ori pe an, o dată
pe trimestru, inclusiv toate echipamentele aparţinând acesteia: de exemplu computer,
sistem audio-video, video proiector, etc.



Asigurarea fluxului de ştiri online din principalele decizii cu privire la activităţile
desfăşurate în cadrul Parcului Industrial Mureş, aprobat de către autorităţile competente şi
agenţiile din domeniu

15

16

Printre acestea se află linii de producţie gata de operare şi unele în faze de execuţie.
sursa: http://www.industrial-park.ro/administrare.php?lang=en
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Facilitarea accesului la serviciile de comisionare vamală, servicii bancare şi serviciile de
sănătatea muncii în limitele parcului industrial

Gama de servicii va continua să crească în viitor, managementul parcului a decis să pună în
practică încă două idei în această privinţă. Astfel, unul dintre planuri este construirea unei clădiri
multifuncţionale în cadrul parcului, unde catering-ul, serviciile medicale, grădiniţa, serviciile
bancare17 ar fi accesibile intr-un singur loc.
Am cerut opinia directorului de marketing cu privire la modul în care îşi vede rolul actual, având
în vedere faptul că parcul este pupulat de firme în proporţie de 95%.
„Sarcina unui specialişti de marketing este şi de a fura — între ghilimele — servicii de la
companii, prin urmare, trebuie să recunoaştem nevoile acestor companii, şi să venim în
întâmpinarea lor cu servicii, nu să aştepta ca ele să le rezolve, fie acestea de ordin economic,
juridic, informaţional, sau de orice alt fel, chiar şi servicii de afaceri intermediere” v
Ambiţia managementului de a identifica nevoile şi cerinţele chiriaşilor cât mai curând posibil şi
de a dezvolte servicii (înaintea companiilor) pentru a satisface aceste cerinţe considerăm a fi o
viziune strategică de mare importanţă. Acest tip de ingeniozitate, probabil, va contribui la
extinderea profitului. În acelaşi timp, managementul intenţionează să creeze facilităţi care să fie
accesibile, de asemenea, pentru populaţia din satele învecinate şi din oraşele din apropiere. De
exemplu, un centru de wellness şi de agrement şi servicii de timp liber.
„Am încercat să vând parcul companiilor în acest fel, având acum x servicii, dar strategia
noastră spune să instalăm toate serviciile necesare. Parcul industrial trebuie să funcţioneze ca o
entitate separată, ca un oraş mic şi în cazul în care voi fi mandatat s-o fac, voi încuraja acest
lucru.” iv
Cealaltă idee – a cărei punere în aplicare este urgentată atât de către Consiliul Judeţean, cât şi de
către ceilalţi proprietari şi administraţie – constă în stabilirea unui parc logistic şi funcţionarea
acestora în paralel cu parcul industrial existent.
Concepţia este justificată de poziţia geostrategică18 favorabilă a zonei, menţionată anterior, de
conexiunea dintre cele două străzi, de aeroport, precum şi de extinderile planificate ale acestuia19,
precum şi de condiţiile existente de transportului intermodal.
Vorbind despre planurile de viitor, trebuie să menţionăm programul de incubaţie de afaceri
coordonat de către Consiliul Judeţean şi planificat a fi lansat în primăvara anului 2010.
Gestionarea acestuia va fi efectuată de către conducerea actuală a parcului. În cursul vizitei
noastre recente, construcţia incubatorul de 1600 de metri patraţi a fost deja finalizată lângă
clădirea administrativă.
17

În prezent sunt nunai companii ATM în parc
Orice oraş al ţării este accesibil pe drumurile publice în maxim 8 ore.
19
De exemplu servicii de warehousing, cargo, consolidarea capacităţii de tranzit, etc.
18
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La întrebarea, dacă ar fi profitabilă pentru management administrarea unui program de incubare
de 1600 de metri patraţi, directorul general a declarat: „Da, într-adevăr, experţii englezi spun că
sub 3000 m2 nu merită să opereze un incubator. Eu nu iau de la sine eligibil acest lucru, din
moment ce infrastructurile de sprijin de afaceri nu sunt facilităţi care să aibă modele sau reţete
fixe de urmat, trebuie să se acorde o mare atenţie circumstanţelor locale, culturale şi de
cunoştere” iv
În cele din urmă, trebuie să menţionăm ambiţia conducerii de a transforma parcul într-o astfel de
facilitate de sprijin a afacerilor, unde, pe lângă activităţile de producţie vor apărea şi cele de
dezvoltare a produsului, respectiv R&D şi activităţi de inovare.
Aceast viitor rol al parcului a fost rezumat de către directorul general, în următorii termeni: „Sper
că voi fi în măsură să spun că există cercetare, dezvoltare şi inovare în parc. Îmi doresc să putem
combina activităţile din parc în acest fel... şi poate vom lucra la lansarea unui program comun,
împreună cu instituţii străine şi experţi locali. Avem universităţi tehnice şi de medicină; prin
urmare, avea posibilitatea de a realiza acest lucru... aş vrea ca parcul să fie o clemă care să facă
posibilă aplicarea R&D, sau dezvoltarea de cereri care vin din partea pieţii” iv
Astfel, este posibil ca în câţiva ani serviciile parcului să se extindă într-o direcţie care să-i confere
rolul de element determinant şi principal instrument al politicii regionale de inovare.
Figura următoare ilustrează procesul de înfiinţare şi funcţionarea cu succes a parcului, începând
de la naşterea ideii.

Figura Nr. 1.
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B.2 Factorii de succes
Acest subcapitol se ocupă cu analiza acelor factori contextuali, respectiv factorii naţionali,
regionali, locali, respectiv caracteristicile şi procesele organizatorice care în cele din urmă a
rezultat realizarea best practice-ului nostru, şi anume o structură de proprietate şi un
management de succes al Parcului Industrial Mureş. Tema actualului best practice este, deci,
proprietari şi management de succes, respectiv, cooperarea de succes între cele două structuri.
Cu toate acestea, în opinia noastră, subiectul poate fi categorisit ca un best practice, fără îndoială,
numai în cazul în care următoarele întrebări îşi găsesc răspunsul:
1. Parcul Industrial Mureş a contribuit – şi dacaă da, în ce fel – la procestul de dezvoltare
regională?
2. Structura de proprietate s-a dovedit eficientă – şi dacă da, în ce sens?
3. De ce se poate considera activitatea managerială un best practice?
4. Putem vorbi despre idei şi tehnici originale, inventate şi implementete de
proprietari şi de management, care dincolo de funcţionarea eficientă, pot fi
interpretate într-adevăr, best practice?
Înainte de a răspunde la aceste întrebări, socotim utilă trecerea în revistă a factorilor contextuali
care au contribuit la best practice. Realizarea Parcului Industrial Mureş, naşterea ei şi
funcţionarea ei ca o infrastructură de afaceri stabilă, a necesitat satisfacerea unei serii de condiţii
de nivel local şi nelocal.
În primul rând, trebuie menţionată, probalil, politica de sprijin şi dezvoltare a Uniunii
Europene. În ceea ce priveşte coeziunea economică şi socială, UE a pus la dispoziţie fonduri de
asistenţă financiară nerambursabile – prin instrumente, precum PHARE în ţările în curs de
preaderare – fără de care o serie de investiţii infrastructurale nu ar fi putut fi realizate.
În al doilea rând, o politică la nivel naţional a fost, de asemenea, necesară în vederea realizării
infrastructurilor de sprijinire a întreprinderilor în timpul procesului de restructurare economică a
anilor 90 şi începutul anilor 2000. Acest lucru a fost, de asemenea, un angajament al
Guvernului şi al Parlamentului, deoarece sprijinul financiar şi cadrul legal necesar pentru
înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor industriale şi similare acestora, a trebuit să fie constituit.
Atractivitatea parcului a fost crescută cu certitidine de cadrul naţional de reglementare,
conţinând stimulente fiscale şi de sprijinire a investiţiilor. La fel de important a fost programul de
construcţie şi reabilitare a drumurilor naţionale, prin intermediul căruia planurile de viitor au
putut fi demonstrate potenţialilor chiriaşi ai parcului.
Aceste procese legislative şi eforturi politice au coincis în mod favorabil cu un alt factor
important, şi anume expansiunea economică a României.
După dificultăţile tranziţiei, economia ţării s-a stabilizat până la 2000-2001. De atunci economia
ţării este în creştere, creştere caracterizată şi printr-un boom. Conform datelor statistice, economia
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românească este una dintre cele mai dinamice şi rapide economii în curs de dezvoltare. Au
existat, de exemplu, ani când rata de creştere economică a depăşit 8%. Între anii 2000 şi 2008,
PIB-ul a arătat o creştere constantă, în 2008 valoare a depăşit cu 527% PIB-ul înregistrat în anul
2000.20
În rândul stimulentelor, care se află în spatele creşterii economice – pe lângă factorii interni –
investiţiile străine au jucat, de asemenea, un rol semnificativ. Între 2003 şi 2007, valoarea
investiţiilor străine directe a crescut de patru ori, în timp ce rata de 40% a inflaţiei din anul 2000,
s-a moderat sub 5% până în 2006.
Desigur, o premisă importantă a afluxului de capital străin a fost adoptarea şi menţinerea unui
cadru juridic şi fiscal stabil.
Forţa de muncă ieftină şi relativ bine pregătit (pe planul producţiei industriale) din regiune a fost
o caracteristică importantă a regiunii, cu atât mai mult pentru că, în Târgu Mureş şi în
împrejurimile municipiului, industriile au tradiţie.
A fost necesară şi un astfel de consiliu judeţean care – în calitate de autoritate publică – să fie
dispusă să participe la lansarea şi coordonarea proceselor de dezvoltare a judeţului şi ale regiunii
într-un mod proactiv.
Inducerea acestor tipuri de procese de dezvoltare, care să fie capabile de a multiplica investiţiile
din regiune, a constituit parte a strategiei de dezvoltare a Consiliului Judeţean Mureş.
În acelaşi timp, din partea Consiliului Judeţean a fost necesară existenţa unor competenţe
adecvate care sunt cruciale pentru achiziţionarea şi coordonarea proiectelor pe scară largă. Deşi,
actualmente reazizarea unei licitaţii şi derularea unui proiect UE nu este un fenomen rar, la
momentul respectiv, competenţele şi cunoştinţele autorităţilor publice în obţinerea finanţărilor
UE, respectiv în coordonarea proiectelor au fost mult mai moderate.
Atitudinea de susţinere faţă de proiect a consiliilor locale a fost, de asemenea, vitală. Din
fragmentele de interviuri prezentate, am putut monitoriza tehnicile de persuasiune aplicate de
primar, în scopul de a facilita luarea deciziilor, respectiv, de a ajusta cadrul de reglementare care
a permis stabilirea companiilor în parc.
În cele din urmă, nu a fost nevoie de un management care, deşi cu puţină experienţă în spate, a
avut o extraordinară determinare în a face parcul – chiar şi într-un termen atât de scurt – o
afacere profitabilă şi de a realiza o infrastructură de sprijini a afacerilor care să fie benefică pentru
întreaga regiune.

20

Valoarea: 80,377.3 milioane de lei
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Figura Nr. 2.

La întrebările următoare o să formulăm răspunsuri bazate pe factorii contextuali prezentaţi.
1. Da, parcul a contribuit la dezvoltarea regiunii, mai mult, pe mai multe nivele şi în mai multe
feluri. Momentan, ne referim la dezvoltarea socio-economică a regiunii. Mai exact, companiile
care sunt în regiune au angajat deja 1000 de oameni, şi opinia managementului din Park este că
acest număr se poate dubla sau tripla în următorii doi ani. Nu este de neglijat faptul că 75-80 %
dintre angajaţi vin din mediul rural.
Nu trebuie să uităm că, din simplul fapt că aceste companii operează în regiune, consiliile locale
obţin venituri din taxele plătite de către acestea, taxe, care pot fi transformate/transferate în
educaţie şi cultură la nivel local. Mai mult, din aceste venituri se pot realiza programe pentru
dezvoltarea locală şi în acest fel poate fi asigurat o mai mare contribuţie de la UE decât din
priectele naţionale.
„Dacă din primele autorizaţii de construcţii, din taxele locale şi dacă aceste investiţii ar avea
loc, am acumula sume din care am putea suporta din bugetul local şi n-ar mai trebui să aşteptăm
de la stat.” ii
Companiile străine care vin în parc, deseori aduc şi subvenţii, experienţe CSR şi practici
favorabile consiliilor locale.
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Conform primarului, aceste companii au o contribuţie activă în viaţa comunităţii din sat. „Pe
lângă faptul că angajează oameni mai sponzorizează şi biserica, grădiniţa şi clubul de fotbal
local facându-se simţită prezenţa lor localnicilor” ii
Nu este neglijabil nici faptul că au fost stabilite – şi continuă să ia fiinţă – şi alte tipuri de relaţii
economice dintre chiriaşii parcului şi firmele regionale.
Un alt lucru important care trebuie remarcat este faptul că după realizarea parcului industrial,
zona relativ neglijată până atunci, a devenit recent ţinta unui număr semnificativ de investiţii.
Potrivit personalului Consiliul Judeţean, o serie de investitori privaţi plănuiesc înfiinţarea unui
parc industrial asemănător, nu departe de Parcul Industrial Mureş.
În acelaşi timp, se observa faptul că mai multe companii s-au stabilit recent în imediata apropiere
a Parcului, respectiv au realizat alte tipuri de investiţii în arie.
Acest interes crescut pentru această zonă, a crescut în mod semnificativ preţul terenurilor din
apropiere, ele fiind deasemena proprietăţi private.
Conform managementului parcului, un avantaj suplimentar este faptul că firmele străine rezidente
în parc aduc cu ei o alt fel de cultură a muncii, una mai ridicată. Există deja companii în parc
care garantează condiţii de muncă mult mai civilizate, o mai bună igienă, condiţii mai ridicate de
siguranţă a muncii.
2. În opinia noastră, structura de proprietate, fondată în vederea realizării parcului, este doar
parţial eficientă. Motivul este simplu: pentru că implicarea capitalului privat în structura de
proprietate nu s-a realizat.
Desigur, a fost necesară adaptarea la condiţiile PHARE, dar acum proprietarii şi managementul
sunt de acord că rolul capitalului privat este vital. „Dacă există capital privat, el trebuie implicat.
Deşi obiectivul consiliului judeţean şi al consiliilor locale nu este de a produce profit, profitul
oricum se produce în mod indirect, deoarece companiile plătesc TVA şi impozite, iar parte a
acestora revinde administraţiilor publice locale.”iv
Socotim ca un fapt pozitiv implicarea în structura de proprietate a două oraşe învecinate21 (deşi
ele deţin puţine acţiuni) care, deşi nu au fost direct implicate în proiect, au jucat un rol important
în punerea la dispoziţie a forţei de muncă necesare. Structura de proprietate este evidenţiată în
tabelul de mai jos.

21

Oraşele Iernut şi Luduş.
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Tabelul Nr. 1.
No.

Proprietari

Acţiuni deţinute (%)

1.

Consiliul Judeţean Mureş

91,62

2.

Consiliul Local Ungheni

3,56

3.

Consiliul Local Sânpaul

1,89

4.

Consiliul Local Iernut

0,59

5.

Consiliul Local Luduş

2,32

3. La a treia întrebarea noastră, din nou, răspunsul este o neîndoielnic „da”. În opinia noastră,
managementul realizează un best practice pentru că:


au reuşit să realizeze indicatorii economici şi sociali, definiţi de PHARE



au reuşit să facă fiabilă o societate deţinută de către autorităţi publice şi s-o transforme într-o
afacere profitabilă



au reuşit să multiplice valoarea investiţiei iniţiale22 –– valoarea totală a proiectelor realizate
de companiile care investesc în parc a ajuns la 80 de milioane de euro, iar această valoare este
în creştere treptată, cu investiţii suplimentare efectuate de companii contractate



au reuşit să câştige încrederea şi, în ciuda resurselor financiare limitate, avantajele parcului au
fost comunicate în mod corespunzător



au reuşit să creeze oferte de concesionare şi condiţii de cumpărare a terenurilor, într-un mod
favorabil chiriaşilor



au reuşit să extindă gama serviciilor



au reuşit să obţină poziţia de lider în Asociaţia Naţională a Parcurilor Industriale şi chiar să
obţină sprijin financiar pentru asociere



au reuşit să creeze aşa o atmosferă de lucru în cadrul parcului, de care firmele sunt mulţumite,
şi cu ajutorul căreia problemele ivite sunt rapid şi eficient rezolvate



au reuşit ca parcul să funcţioneze ca o unitate care „ridică nu numai în satul, ci întreaga
ţară” iii

4. A patra întrebare este, probabil, cel mai interesantă din punctul nostru de vedere, şi, este în
acelaşi timp, strâns legată de răspuns anterior.
Putem afirma că proprietatea şi gestionarea Parcului Industrial Mureş a devenit obiectul best
practice-ului prezent, datorită ideii originale şi soluţiilor inventive prezentate.

22

Din mai puţin de 6 milioane de euro s-a ajuns la 14 milioane de euro.
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Funcţionarea eficientă a unui parc industrial nu este un succes în sine; realizarea ei este de
aşteptat pe bună dreptate. Succesul (precum şi best practice-ul) trebuie căutat în rezultatele,
consecinţele deciziilor şi acţiunilor efectuate în acest spaţiu definit de politici de sprijin economic,
juridic, de finanţare şi de context local, multidimensionale, din perioada respectivă.
Rezultatele şi consecinţele au fost deja prezentate în detaliu în cele de mai sus, nu putem trece
însă pe lângă acele soluţii reale care de fapt au rezultat ca proprietatea şi gestionarea Parcului
Industrial Mureş să devină un best practice. Aceste soluţii au fost, de asemenea, prezentate în
detaliu în subcapitolul B1, în consecinţă dorim să le enumerăm doar rezumativ:


colaborarea şi cooperarea exemplară între proprietari – consiliul judeţean şi cele locale – în
vederea realizării parcului



procese decizionale accelerate realizate la nivel managerial şi cel al consiliilor locale



eforturi ale autorităţilor locale: regulamente de amenajare a teritoriului, tehnici de convingere
ai primarilor, implicarea personală a primarilor, etc.



simplificarea administaţiei pentru firmele/companiile doritoare să-şi aducă afacerile în parc la
nivelul adiministraţiilor locale: emiterea autorizaţiilor, rezolvarea problemelor legislative, etc.



tehnicile de obţinere a încrederii întreprinzătorilor: întâlniri cu caracter personal, interacţiuni
frecvente cu proprietarii, sprijin personal



eliminarea problemelor iniţiale legate de infrastructură prin implicarea chiriaşilor, respectiv a
furnizorilor: problema insuficienţei capacităţii de energie electrică, cea a construcţiei interne
de reţea de gaz metan



management alert şi atent: de menţionat ambiţia managementului de a precede întotdeauna
companiile din punctul de vedere al dezvoltării serviciilor

C. Aspectele politicii regionale privind best practice-ul
Prezentul subcapitol tratează contextul care afectează transferul în alte regiuni a best practiceului prezentat. Încercăm să identificăm acele cazuri şi situaţii, în care implementarea best
practice-ului poate fi benefică şi în alte regiuni, respectiv acele probleme care pot fi rezolvate
aplicând-o. Bineînţeles, succesul migrării prezentului best practice poate fi îngreunat de diferenţa
legislativă şi normativă, politica şi contextul de sprijinire a diferitelor ţări. De aceea, rezultatele
analizei, pot fi folositoare în primul rând regiunilor româneşti şi pentru participanţii autohtoni. Cu
atât mai mult, datorită faptuli că, mai recent, în România se acordă din ce în ce mai multă atenţie
suportului de infrastructură pentru dezvoltarea afacerilor şi există resurse chiar în limitele
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene pentru asemenea investiţii şi dezvoltare.
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Înainte de toate, vom trece în revistă acei factori care ne-au fost amintiţi de către persoanele
intervievate. Participanţii intervievaţi – datorită poziţiei şi modului de abordare diferit – au
evidenţiat diferitele aspecte ale best practice-ului.
Conform directorului general, este esenţial să considerăm parcul industrial o afacere de succes –
chiar începând de la naşterea ideii; şi planurile de fezabilitate, de afaceri şi altele, să fie elaborate
în acest spirit.
Mai mult, directorul general a considerat la fel de important acordarea atenţiei cuvenite
contextului local şi caracteristicilor acestuia. „Contextul economic, social şi educaţional al zonei,
respectiv infrastructura de utilităţi şi transport, şi particularităţile lui, trebuie luate în
considerare. Nu este o coincidenţă faptul că majoritatea companiilor sunt interesate de industria
lemnului şi mobilei. Este zona unde această industrie are tradţii, dar în acelaşi timp şi aparatura
este tradiţională, şi datorită faptului că s-a deteriorat, nu am reuşit să aducem aici companii
investitoare. Luând în considerare toate acestea... cred că poate exista oriunde... dacă te duci
undeva, unde turismul sau agricultura au deja o tradiţie, ar trebui să te gândeşti în felul în care
să nu schimbi mentalitatea, calificarea, forţa de muncă etc. ... pentru că aceasta necesită foarte
mulţi bani. De aceea, strategiile ar trebui construite de jos până sus... luând în considerare
caracteristicile locale şi implementarea lor astfel încât activitatea economică şi facilităţile
regiunii respectvie să devină simbiotice şi cercul se îinchide.” iv
În contrast, directorul de marketing a accentuat importanţa bunelor relaţii, puterea de lobby şi
calitatea comunicării, din moment ce – după părerea lui – fără acestea acest best practice nu poate
avea succes niciunde.
Primarul a acentuat importanţa seriozităţii, devotamentului, câştigarea încrederii investitorilor,
în timp ce persoanele din cadrul Consiliului Judeţean au pus accent pe pregătirea corectă a
procesului de planificare şi executarea sarcinilor tehnice.
Fără îndoială, toate argumentele prezentate mai sus au un rol important în felul lor.
Ca să extindem şirul acestor argumente, vom puncta câteva caracteristici şi condiţii care pot
influenţa profund adaptarea cu succes al best practice-ului în alte regiuni. După listarea acestor
caracteristici contextuale, vom formula câteva avertismente şi edificări importante, şi în final vom
descrie câteva căi de comunicare a best practice.

A.) Factori contextuali, care pot garanta succesul:


Trecutul industrial al zonei, forţa de muncă competitivă şi ieftină



Posibilitatea formării şi reformării profesionale a forţei de muncă, de preferinţă prezenţa unor
instituţii superioare în zonă
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Nu se cer regiuni cu poluri de dezvoltare sau oraşe mari, deoarece rezultatele acestei analize
pot fi aplicate cu succes şi în regiunile cu oraşe mici şi mijlocii.



Este foarte importantă existenţa unei administraţii locale deschise şi a unei relaţii bune cu
Consiliul Judeţean respectiv cu conducerile locale.



Acţionarii, care la nevoie sunt capabili de a contribui financiar la derularea proiectului



Poate fi adaptat la nivelul regiunilor care se confruntă cu problme legate de restructurări
economice – şi au forţă de muncă ieftină



10 hectare de pămant pentru investiţii de Câmp Verde (păşune) respectiv de Pamânt Brun
(teren arabil)



Bune condiţii tehnice de infrastructură de transport şi oportunităţi de transport inter-modale



Forţă de muncă regională disponibilă, accesul populaţiei rurale rezolvată

B) Cele mai importante avertismente şi edificări sunt următoarele:
1. Probleme legate de electricitate sau furnizarea gazului pot apărea în cazul oricărei
administraţii, astfel merită să fie pregătiţi pentru asemena probleme, înainte de faza de
construcţie.
2. Este recomandat pentru compania care administrează parcul, să fie şi furnizor23 de utilităţi
publice, aceasta fiind o sursă sigură şi previzibilă de venituri.
3. Adaptarea utilităţilor publice şi a planimetriei trebuie astfel făcute, încât să fie luate în
considerare şi cererile viitorilor chiriaşi.
4. Proprietarii trebuie să dispună de asemenea resurse financiare care, nici în cazul finanţărilor
inferioare celor planificate, nu vor duce la compromisuri semnificative.
5. Implicarea capitalului privat în structura de proprietate (dacă proiectul permite) are un impact
pozitiv în viitoarele câştiguri de resurse şi în cazul cererilor de finanţare.
6. Angajarea personalului, mai ales cel tehnic şi de marketing, trebuie făcută încă din perioada de
planificare.
7. Delimitările rezultate din particularităţile zonei, trebuie luate în considerare încă din faza de
planificare24.
8. Încurajarea relaţiilor între afacerile chiriaşilor, respectiv căutarea soluţiilor comune a
problemelor, de exemplu: rezolvarea problemei de transport al angajaţilor, intervenţia în cazuri
de urgenţă, etc. „Ar fi folositor, organizarea lunar sau de două ori pe an de mese rotunde pentru
chiriaşi, unde am putea discuta problemele comune şi am putea găsi soluţii comune.” vi

23

ceea ce este posibil legal
De exemplu: în cazul Parcului Industrial Mureş, există restricţii semnificative în partea pistei de decolare
(în raport cu construcţia), iar în partea cealaltă nu sunt.
24
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C) Căi de comunicare şi grupuri ţintă
În opinia noastră, edificările acestei analize pot fi utile pentru toţi protagoniştii din sectorul privat
sau public, care planifică înfiinţarea unui parc industrial sau a unor facilităţi similare.
Cele mai importante grupuri ţintă sunt Consiliile Judeţene, administraţiile locale, companiile
private, oameni interesaţi de administrarea parcurilor etc. Fireşte, este posibil ca analiza
prezentată să conţină soluţii, care pot fi implementate şi în regiunile altor ţări.
În opinia noastră, cele mai oportune modalităţi de a răspândi acest best practice sunt următoarele:
1. Cu ajutorul Asociaţiei Parcurilor Industriale din România, organizatorul unor serii de
conferinţe şi editorul unor reviste profesionale (chiar şi online), care conţin best practice-uri
similare atât pentru protagoniştii publici şi cât şi pentru cei privaţi.
2. Organizând forumuri în mod regulat la nivelul consiliilor judeţene, pentru a împărtăşi edificări
de o gamă mai largă legate de proiectele de infrastructură, respectiv de investiţii suport
infrastructură, schimburi de experienţă.
3. Organizarea de asemena forumuri şi pentru sectorul privat.
4. Instituirea unei reţele web pentru a propaga, a răspândi cele mai bune practici (vezi: WP 3.1)
5. Promovarea best practice în mass-media regională: publicări tematice regulare în presa
naţională, regională şi best practice-uri străine în presa regională şi naţională (vezi: WP 3.1)
6. Cercetări şi publicaţii de best practice autohtone: este necesară existenţa unor asemenea lucrări
de cercetare şi analiză, obiectivul acestora fiind adunarea şi analiza best practice în cazul
diferitelor parcuri industriale romăneşti sau facilităţi similare (în felul în care s-a desfăşurat între
chiriaşii proiectului FIDIBE).
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