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Ghid de lectură
•

Volumul I reprezintă o sinteză critică a documentelor ce privesc coeziunea teritorială.
o

Primul capitol: „Conceptul de coeziune în Uniunea Europeană” prezintă conceptul
de coeziune - economică, socială si teritorială - ce se regasește la nivel european în
Agenda Teritorială UE 2020 (AT 2020), Al 5-lea și al 6-lea raport privind coeziunea
economică, socială și teritorială, Politica de Coeziune a UE în perioada 2014-2020,
Strategia Europa 2020, Cartea Verde privind coeziunea teritorială - Transformarea
diversității teritoriale într-un avantaj etc., iar la nivel național și regional în Strategia
de dezvoltare teritorială a României 2035 (SDTR) și Planul de dezvoltare a Regiunii
Sud-Est 2014-2020 (PDR).

o

Al doilea capitol: „Dezvoltare teritorială prin politica de coeziune” prezinta
prioritățile din perioada de programare 2014-2020 și Instrumentele teritoriale din
Acordul de Parteneriat 2014-2020. Principalele date sunt extrase din documentații
ale Comitetului consultativ privind Coeziunea Teritorială și ale Acordulului de
Parteneriat.

•

Volumul II reprezintă o sinteză critică a documentelor ce privesc teritoriile specifice.
o

Al treilea capitol: „Conceptul de teritoriu specific” prezintă unul dintre elementele
cheie prin care poate fi implementată Politica de coeziune a UE, și anume dezvoltarea
bazată pe specificul teritorial, care se realizează prin folosirea potențialelor
caracteristice la nivel geografic.

o

Al patrulea capitol: „Delimitarea de teritorii specifice în Jud. Galați” prezintă cele 5
tipuri de teritorii specifice identificate - urbane, rurale, riverane (și costiere), de
frontieră, cu deficiențe structurale - atât la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est cât
și la nivelul Județului Galați, care sunt dezvoltate apoi grafic, pe fiecare teritoriu
specific în parte, în Anexe.

•

Din punct de vedere al redactării, fiecare idee/ document este sintetizat într-un număr de
paragrafe. Un paragraf notat generic cu # P. cuprinde o descriere succintă a ideii/
documentului, ce urmează a fi detaliată în următoarele paragrafe notate cu # P.1., # P.2. etc.
Textul este structurat în funcție de gradul de aprofundare și astfel sunt prezentate la început
conceptele ce au o abordare mai generala, urmând apoi cele ce detaliază subiectul.
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VOLUMUL I.
COEZIUNE TERITORIALĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI
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1. CONCEPTUL DE COEZIUNE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. VIZIUNEA POLITICĂ DE COEZIUNE EUROPEANĂ

1.1.1. Politica de coeziune a Uniunii Europene

Agenda Teritorială UE 2020 (AT 2020)
# 1.

Coeziunea teritorială reprezintă un set de principii pentru dezvoltarea teritorială
armonioasă, echilibrată, eficientă şi durabilă. Aceasta creează oportunități egale
pentru cetățeni şi întreprinderi, indiferent de locul unde se găsesc, permițându‐le să‐
şi exploateze la maximum potențialul teritorial. Coeziunea teritorială consolidează
principiul solidarității pentru a promova convergența între economiile teritoriilor mai
dezvoltate și mai puțin dezvoltate.
# 1.1. Coeziunea teritorială completează mecanismele de solidaritate printr‐o
abordare calitativă şi garantează faptul că oportunitățile de dezvoltare sunt cel mai
bine adaptate la particularitățile unei zone. Regiunile pot necesita sprijin extern,
pentru a‐şi găsi propria cale de dezvoltare durabilă, o atenție specială trebuind
acordată regiunilor mai puțin dezvoltate. Interdependențele regionale sunt din ce în
ce mai importante, ceea ce reclamă constituirea continuă de rețele, cooperarea şi
integrarea între diferitele regiuni ale UE la toate nivelurile teritoriale relevante.
# 1.2. Coerența politicilor UE şi naționale este de cea mai mare importanță pentru
coeziunea teritorială. Cele mai multe politici au un impact teritorial semnificativ,
influențând oportunitățile de dezvoltare ale teritoriilor în diferite moduri.
Coordonarea diferitelor politici sectoriale, în vederea optimizării impactului teritorial
şi maximizării coerenței, poate spori în mod semnificativ succesul acestora şi
contribui, la toate nivelurile teritoriale, la evitarea efectelor negative cauzate de
contradicțiile dintre politici. Un echilibru optim între durabilitate, competitivitate şi
coeziunea socială poate fi atins printr‐o dezvoltare teritorială integrată.
p. 8
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# 1.3. Luarea în considerare a impactului teritorial în cursul elaborării politicilor
poate contribui la evitarea creării de bariere în calea punerii în aplicare şi de efecte
secundare nedorite asupra altor domenii politice şi asupra teritoriilor. Politicile
trebuie să țină seama de diferențele teritoriale, adaptându‐şi intervențiile la fiecare
tip de teritoriu în parte şi utilizând abordări teritoriale în cursul planificării. Aceasta va
îmbunătăți utilizarea capitalului teritorial.
# 1.4. În context național, principala sarcină a autorităților naționale, regionale şi
locale este de a defini conceptele, obiectivele şi instrumentele specifice pentru
consolidarea dezvoltării teritoriale, pe baza principiului subsidiarității şi a abordării
teritoriale, în conformitate cu abordarea şi acțiunile de la nivelul UE. Este la
latitudinea autorităților din statele membre să‐şi stabilească propriile strategii şi să
determine măsurile pertinente pe care intenționează să le aplice, acestea depinzând
de caracteristicile lor geografice, de cultura politică şi de sistemul juridic şi
administrativ.
# 1.5. Diversitatea teritoriilor reprezintă un potențial de dezvoltare şi că identitățile
distincte ale comunităților locale şi regionale sunt extrem de relevante în această
privință. Teritoriile cu potențiale sau provocări comune pot colabora la găsirea unor
soluții comune şi îşi pot utiliza potențialul teritorial prin schimburi de experiență.
Teritoriile cu potențiale complementare, adesea învecinate, îşi pot uni forțele şi
explora avantajele comparative împreună, creând potențiale de dezvoltare
suplimentare.
# 1.6. Utilizarea incluzivă, durabilă şi eficientă a teritoriului şi resurselor Europei
reprezintă un element‐cheie al coeziunii. Mai buna utilizare a teritoriului poate
contribui în mod pozitiv la dezvoltarea economiilor, la accesul echitabil la serviciile de
interes general, infrastructură şi bunuri publice şi la gestionarea înțeleaptă a
patrimoniului natural şi cultural.
# 1.7. Abordarea teritorială în elaborarea politicilor contribuie la coeziunea
teritorială. Întemeindu‐se pe principiile coordonării orizontale, elaborării politicilor
pe baza informațiilor empirice şi dezvoltării unor zone funcționale integrate, o astfel
de abordare aplică principiul subsidiarității prin intermediul guvernanței pe mai
multe niveluri. Aceasta are drept obiectiv eliberarea potențialului teritorial prin
p. 9
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strategii de dezvoltare bazate pe cunoaşterea locală şi regională a necesităților
existente şi pe avantajele specifice şi factorii care contribuie la competitivitatea
anumitor zone. Teritoriile îşi pot utiliza capitalul teritorial pentru a aplica soluții
optime pentru dezvoltarea pe termen lung şi contribui în acest mod la îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Europa 2020.
# 1.8. Provocările dezvoltării teritoriale sunt:
•

expunerea sporită la globalizare: transformările structurale după criza economică
globală;

•

provocările integrării europene și interdependența crescândă a regiunilor;

•

provocări demografice și sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea
grupurilor vulnerabile;

•

schimbările climatice și riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de vedere
geografic;

•

provocările energetice se situează în prim‐plan și amenință competitivitatea
regională;

•

pierderea biodiversității; patrimoniul natural, peisagistic și cultural vulnerabil.

# 1.9. Priorități teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene
1. Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice şi echilibrate
2. Încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi specifice
3. Integrarea teritorială în regiunile funcționale transfrontaliere şi transnaționale
4. Asigurarea competitivității globale a regiunilor pe baza economiilor locale
puternice
5. Îmbunătățirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunități şi întreprinderi
6. Gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale regiunilor

Al 6-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială
# 2.

Cel de‐al 6‐lea raport face referire la condițiile de realizare și aplicare a programelor
politicii de coeziune iar cel de‐al5‐lea raport privind coeziunea economică, socială și
teritorială arată faptul că politica de coeziune a creat noi locuri de muncă, a sporit
capitalul uman, a dus la construcția de infrastructuri critice și a îmbunătățit protecția
mediului, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.
p. 10
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Al 5-lea raport privind coeziunea economică, socială si teritorială
# 3.

Politica de coeziune europeană vizează promovarea unei dezvoltări armonioase a
Uniunii și a regiunilor sale prin reducerea disparităților regionale. Politica de coeziune
sprijină modelul de creștere al Strategiei Europa 2020, inclusiv necesitatea de a
răspunde provocărilor societale și celor legate de ocuparea forței de muncă, cu care
se confruntă toate statele membre și regiunile. Politica favorizează o astfel de
dezvoltare grație unei strategii clare de investiții în fiecare regiune, crescând
competitivitatea, extinzând ocuparea forței de muncă, îmbunătățind incluziunea
socială, precum și protejând mediul și ameliorând situația ecologică. Sistemul său de
guvernanță pe mai multe niveluri contribuie la sporirea vizibilității Uniunii în raport cu
cetățenii săi.

Ministerul afacerilor interne/ Politica de coeziune a Uniunii Europene
# 4.

Politica de coeziune a Uniunii Europene are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi state membre, pentru a consolida
coeziunea economică şi socială. Se bazează în principal pe solidaritate financiară,
respectiv redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar către regiunile şi grupurile
sociale mai puţin prospere. Politica de coeziune contribuie în mod semnificativ la
generalizarea creșterii și a prosperității în întreaga Uniune, reducând în același timp
disparitățile economice, sociale și teritoriale.
# 4.1. Politica de coeziune este finanţată prin Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC).

Strategia Europa 2020
# 5.

Europa are multe atuuri: talentul și creativitatea cetățenilor noștri, o bază industrială
puternică, unsector al serviciilor solid, un sector agricol prosper și de înaltă calitate, o
puternică tradiție maritimă, piața unică și moneda comună, poziția de cel mai mare
bloc comercial din lume și de destinație principală a investițiilor directe străine. De
asemenea, putem conta pe valorile noastre puternice, pe instituțiile noastre
democratice, pe atenția pe care o acordăm coeziunii economice, sociale și teritoriale
p. 11
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și solidarității, pe respectul pe care îl purtăm mediului, pe diversitatea culturală, pe
respectul pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați – pentru a aminti doar
câteva dintre punctele forte ale Europei. Multe dintre statele membre ale UE se
numără printre cele mai inovatoare și dezvoltate economii din lume. Însă Europa are
cele mai mari șanse de reușită dacă acționează în mod colectiv ‐ ca Uniune.
# 6.

Pentru 2020, Comisia propune Uniunii Europene cinci obiective măsurabile care vor
ghida acest proces și vor fi transpuse în obiective naționale: ocuparea forței de
muncă, cercetarea și inovarea, schimbările climatice și energia, educația și
combaterea sărăciei. Acestea vor imprima direcția în care ar trebui să ne îndreptăm și
vor reprezenta mijloacele de măsurare a succesului nostru. Aceste obiective sunt
ambițioase, însă pot fi îndeplinite. Ele au la bază propuneri concrete, menite să
garanteze realizarea lor. Inițiativele emblematice cuprinse în acest document
ilustrează modul în care UE poate avea o contribuție decisivă. Avem la dispoziție
instrumente puternice: noua guvernanță economică, susținută de piața internă,
bugetul, comerțul și politica economică externă, precum și nomele și sprijinul uniunii
economice și monetare.
# 6.1. Politica de coeziune realizează obiectivele Europa 2020 care se axează pe trei
priorități:
• creștere inteligentă ‐ dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
• creștere durabilă ‐ promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere
al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
• creștere favorabilă incluziunii ‐ promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și
teritorială.
# 6.2. Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:
– 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de
muncă;
– 3% din PIB‐ul UE ar trebui investit în cercetare‐dezvoltare (C‐D);
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);
p. 12
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– rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin
40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
– numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
# 6.3. Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de
progrese în cadrul fiecărei teme prioritare:
– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile‐cadru și accesul la finanțările
pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării
ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;
– „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și
pentru a
facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;
– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de
internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață
digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor;
– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor
regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova
eficiența energetică;
– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de
afaceri, în special pentru IMM‐uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide
și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;
– „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza
piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea
competențelor acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare
pe piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de
muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială
și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se
acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.
p. 13
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# 6.4. Aceste șapte inițiative emblematice vor angaja atât UE, cât și statele
membre. Instrumentele UE, în special piața unică, ajutoarele financiare și
instrumentele de politică externă, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor și
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca prioritate imediată, Comisia
identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de ieșire din
criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea
bugetară pentru o creștere pe termen lung și pentru a întări
coordonarea în cadrul Uniunii economice și monetare.
# 6.5. Pentru a se obține rezultate va fi nevoie de o guvernanță economică mai
puternică. Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică
prezentată anterior, care combină prioritățile și principalele obiective, și întocmirea
unor rapoarte de țară, permițând statelor membre să își dezvolte propriile strategii
de reîntoarcere la o creștere economică durabilă și la sustenabilitatea finanțelor
publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă domeniul de
aplicare al priorităților și obiectivelor UE. Prezentarea de rapoarte privind
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 și evaluarea Pactului de stabilitate și
creștere se vor efectua simultan.

Politica de Coeziune a UE in perioada 2014-2020
# 7.

Noua politică de coeziune presupune necesitatea ca regiunile şi statele membre să
direcţioneze investiţiile UE către patru domenii cheie pentru creştere economică şi
crearea de locuri de muncă:
• Cercetare şi inovare
• Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
• Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM‐uri)
• Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon

1.1.2. Conceptul actual de coeziune economică, socială și teritorială

Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035/ Coeziune și
competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni
p. 14
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# 8.

Coeziunea reprezintă procesul de reducere a disparităților de dezvoltare economică
și socială. Conceptul de coeziune teritorială a evoluat în ultimul deceniu de la un
sinonim pentru „dezvoltare echilibrată” sau „echilibru teritorial” la un înțeles mai
cuprinzător care se referă la elemente precum accesul echitabil la servicii,
valorificarea potenţialului teritorial sau coordonarea politicilor sectoriale.
# 8.1. Coeziunea teritorială înseamnă în primul rând recunoașterea diversității
teritoriale și nevoia de a construi pe baza acestei diversități pentru a genera
dezvoltare socio‐economică. Cunoașterea teritoriului este importantă pentru
formularea și implementarea politicilor de dezvoltare multisectoriale integrate, iar
planificarea strategică creează condițiile optime pentru ca fiecare dintre teritorii să‐și
valorifice potențialul și să‐și crească nivelul de concentrare al activităților. Mai mult,
teritoriile nu sunt elemente izolate și nu pot avea succes decât împreună. Integrarea,
cooperarea și coordonarea între teritoriile UE precum și teritoriile naționalesunt
factori cheie ai dezvoltării, prin posibilitatea de a atinge o masă critică și apoi prin
exploatarea elementelor complementare.
# 8.2. Cunoaşterea teritoriului este importantă pentru formularea şi implementarea
politicilor de dezvoltare multisectoriale integrate, iar planificarea strategică creează
condiţiile optime pentru ca fiecare dintre teritorii să‐şi valorifice potenţialul şi să‐şi
crească nivelul de concentrare al activităților. Teritoriile nu sunt elemente izolate și
nu pot avea succes decât împreună, iar integrarea, cooperarea şi coordonarea între
teritoriile UE (inclusiv cele din România) sunt factori cheie ai dezvoltării, prin
posibilitatea de a atinge o masă critică şi prin exploatarea elementelor
complementare.
# 8.3. Soluția pentru realizarea coeziunii cu zonele mai puțin dezvoltate, care rămân
în urmă, este de a conecta oamenii care locuiesc aici cu oportunitățile din orașele
mari. Pe termen lung se va realiza convergența standardelor de viață, iar avantajele
conferite de zonele competitive se vor distribui și către comunitățile mai sărace din
apropiere, pentru că oamenii care au părăsit zonele deficitare aduc înapoi cu ei
capital, locuri de muncă și idei. Orașele mici și mijlocii pot beneficia de creșterea
generată de aglomerări prin cooperare și prin furnizarea serviciilor de bază către
populația din zonele rurale.
p. 15
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Conferința Coeziune teritorială și competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020
# 9.

Evoluţia semnificaţiei coeziunii teritoriale
Al treilea raport de coeziune – sinonim cu „dezvoltare mai echilibrată”, „evitarea
dezechilibrelor teritoriale”. Comisia Europeană consideră că trebuie îmbunătăţită
integrarea teritorială şi încurajată cooperarea între regiuni.
# 9.1. Raport intermediar privind coeziunea teritorială (DG Regio, 2004) – coeziunea
teritorială înseamnă„distribuţia echilibrată a activităţilor umane în Uniunea
Europeană” şi asigură transpunerea în teritoriu a obiectivului principal al Uniunii
Europene, de dezvoltare durabilă şi echilibrată.
# 9.2. Concluziile reuniunii ministeriale informale a miniştrilor responsabili cu
dezvoltarea teritorială de la Luxemburg (preşedinţia luxemburgheză, 2005) –
„coeziunea teritorială implică focalizarea politicilor de dezvoltare naţionale şi
regionale pe exploatarea optimă a potenţialului regional şi capitalului teritorial” de
asemenea se referă la „o mai bună poziţionare a regiunilor europene”.
# 9.3. Raport iniţial ESPON TIPTAP – coeziunea teritorială cuprinde trei componente,
respectiv calitatea teritorială (calitatea vieţii şi a mediului de muncă, acces similar la
serviciile de interes general şi la cunoaştere), eficienţa teritorială (utilizarea eficientă
a resurselor legate de teritoriu, accesibilitate internă şi externă) şi identitatea
teritorială (capacitatea de a avea o viziune comună cu privire la dezvoltarea viitoare,
know‐how local, aspecte specifice şi avantaje competitive ale fiecărui teritoriu);

# 10.

Coeziunea teritorială reprezintă un obiectiv politic la nivel european, iar politicile de
dezvoltare teritorială sunt instrumente pentru atingerea acestuia, rolul său fiind de a
adăuga la dezvoltarea economică și socială și dezvoltarea potenţialului teritorial.
Coeziunea teritorială presupune o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul
politicilor comunitare şi naţionale, pentru valorizarea legăturilor dintre diferitele
politici sectoriale şi utilizarea potenţialului specific fiecărui tip de teritoriu.
# 10.1. Coeziunea teritorială este expresia dezvoltării echilibrate, coerente şi
armonioase a teritoriului, sub aspectul activităţilor economice, sociale, al dotărilor,
al accesibilităţii şi al calităţii mediului, al existenţei unor condiţii de viaţă şi de muncă
echitabile pentru toţi cetăţenii, indiferent de locul în care se află, prin punerea în
p. 16
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valoare a specificităţii fiecărei categorii de teritoriu, contribuind astfel la realizarea
unei Europe prospere, durabile din punct de vedere economic, social şi ecologic.
# 10.2. Deşi nu există o definiţie universal acceptată a conceptului de coeziune
teritorială, în urma a numeroase dezbateri pe tema coeziunii teritoriale la nivel
european, şi a consultării publice lansate în octombrie 2008 asupra Cărţii Verzi a
coeziunii teritoriale, se pot desprinde câteva elemente asupra cărora există un
consens general:
‐ dezvoltarea armonioasă a teritoriului;
‐ valorificarea elementelor de potenţial teritorial;
‐ importanţa caracteristicilor geografice şi necesitatea luării în considerare a acestora
în elaborarea politicilor;
‐ orientarea acţiunii publice în jurul a 3 principii esenţiale: concentrarea: depăşirea
diferenţelor de densitate, conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă,
cooperarea: depăşirea factorului de divizare.
# 10.3. Coeziunea teritorială este un concept în evoluţie, adaptat unei mari
diversităţi de realităţi şi nevoi, fără a fi o politică separată, ci mai degrabă un obiectiv
care încă îşi caută definirea şi modalitatea de utilizare, o noţiune care poate asigura
legătura dintre conceptele de competitivitate economică şi coeziune, un proces prin
care se pot armoniza politicile sectoriale, un mijloc de valorificare a potenţialului
teritorial.
# 10.4. Coeziunea teritoriala reprezinta instrumentele pentru atingerea acesteia.
Coeziunea teritoriala este astfel parte a coeziunii economice, sociale si teritoriale,
dar transcede politica europeana privind coeziunea (in sensul sau strict), adaugand o
abordare pe termen lung procesului de exploatare a potentialului teritorial realizat la
niveluri si in sectoare diferite.
# 10.5. În termeni operaţionali coeziunea teritorială implică:
• Concentrarea pe politicile naţionale şi regionale în domeniul dezvoltării teritoriale
şi pe valorificarea potenţialului regional şi a capitalului teritorial – diversitatea
culturală şi teritorială a Europei;
• Îmbunătăţirea poziţiei regiunilor europene, atât prin consolidarea profilului
acestora, cât şi prin intermediul cooperării trans‐europene;
p. 17
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• Promovarea coerenţei politicilor UE cu impact teritorial, atât pe verticală
(cooperare între diferitele niveluri teritoriale), cât şi pe orizontală (coordonare a
politicilor sectoriale), în vederea susţinerii unei dezvoltări durabile la nivel
european, naţional şi local.
# 10.6. Coeziunea teritorială în viitoarea politică de coeziune
Din propunerile Comisiei Europene de regulamente pentru viitorul exerciţiu
financiar, publicate pe 6 octombrie 2011, reiese faptul că dimensiunii teritoriale i se
va acorda o atenţie sporită în viitoarea politică de coeziune. Menţionăm mai jos
câteva elemente de noutate care rezultă din propunerile Comisiei Europene:
• Abordare integrată
‐ Elaborarea unui Cadru Strategic Comun în care vor fi incluse toate fondurile
europene, inclusive fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi fondul
maritim şi de pescuit, asigurând astfel de la bun început o mai bună coordonare a
politicii de coeziune cu celelalte politici, cu precădere politica agricolă comună;
‐ Luarea în considerare, în procesul de elaborare a Cadrului Strategic Comun, a
principalelor provocări la nivel teritorial pentru zonele urbane, rurale, de coastă şi de
pescuit, precum şi pentru zonele cu caracteristicile teritoriale specifice;
‐ Stabilirea, în contractele naţionale de parteneriat, a mecanismelor la nivel naţional
şi regional care asigură coordonarea între toate fondurile europene din Cadrul
Strategic Comun, precum şi cu alte instrumente de finanţare europene şi naţionale;
‐ Cuprinderea, în cadrul contractelor naţionale de parteneriat, a unei abordări
integrate a nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau
ale grupurilor ţintă supuse celui mai ridicat risc de discriminare sau excluziune.
• Orientarea către rezultate a politicilor europene
‐ Identificarea unor indicatori precişi pentru descrierea sprijinului acordat de Fondul
European de Dezvoltare Regională pentru creştere economică şi ocuparea forţei de
muncă;
‐ Introducerea condiţionalităţilor ex‐ante, care au drept scop asigurarea existenţei
unui cadru strategic care să crească eficienţa sprijinului financiar;
‐ Stimularea performanţei prin crearea unei rezerve de performanţă a cărei eliberare
se face după îndeplinirea condiţiilor ex‐post.
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• Consolidarea mecanismelor de participare şi guvernanţă multinivel
• Apariţia unor noi instrumente care sprijină abordarea integrată, consolidarea
dimensiunii teritoriale şi orientarea către rezultate, cum ar fi:
‐ Investiţii teritoriale integrate (Integrated territorial investement), prin care se
asigură coordonarea unor proiecte finanţate din mai multe axe prioritare sau chiar
programe într‐un teritoriu definit;
‐ Planuri comune de acţiune (Joint action plan) – grup de proiecte, exclusiv proiecte
de infrastructură, care contribuie la o serie de obiective specifice, evaluate şi
rambursate în funcţie de indicatorii de rezultat şi realizările stabilite de statul
membru şi Comisia Europeană.

Al 5-lea raport privind coeziunea economica, sociala si teritoriala
# 11. Tratatul de la Lisabona a adăugat coeziunea teritorială la obiectivele coeziunii
economice și sociale. Prin urmare, este necesar să se abordeze acest obiectiv în
cadrul noilor programe, punând accentul în special pe rolul orașelor, pe delimitările
geografice funcționale, pe zonele care se confruntă cu probleme geografice sau
demografice specifice și pe strategii macro‐regionale.
# 11.1. Coeziunea teritorială înseamnă și abordarea legăturilor dintre mediul urban
și cel rural, din punct de vedere al accesului la infrastructuri și servicii abordabile și
de calitate, precum și a problemelor din regiunile cu o mare concentrare de
comunități marginalizate din punct de vedere social.

Cartea Verde privind coeziunea teritorială - Transformarea diversității teritoriale într-un
avantaj
# 12. Coeziunea teritorială evidențiază necesitatea unei abordări integrate a tratării
problemelorla o scară geografic adecvată, care poate necesita cooperarea
autorităților locale, regionale și chiar naționale.
# 12.1. Chestiuni cum ar fi coordonarea politicilor pentru zone vaste, cum ar fi
regiunea Mării Baltice, îmbunătățirea condițiilor de‐a lungul frontierei externe estice,
promovarea unor orașe mari sustenabile și competitive pe plan mondial, abordarea
problemelor de excludere socială în părți ale unei regiuni mai mari și în cartiere
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urbane defavorizate, îmbunătățirea accesului la educație, asistență medicală și
energie în regiuni îndepărtate și dificultățile unor regiuni cu trăsături geografice
specifice, sunt toate asociate cu înfăptuirea coeziunii teritoriale.
# 12.2. Din ce în ce mai mult, competitivitatea și prosperitatea depind de
capacitatea persoanelor și firmelor localizate în acele regiuni de a utiliza în mod
optim toate valorile de la nivel teritorial. Totuși, într‐o economie mondială
interconectată și în curs de globalizare, competitivitatea depinde, de asemenea, de
crearea de legături cu alte teritorii, pentru a asigura că valorile comune sunt utilizate
într‐o manieră coordonată și sustenabilă. Cooperarea, împreună cu fluxul de
tehnologie și idei, precum și de bunuri, servicii și capital, devine un aspect tot mai
vital al dezvoltării teritoriale și un factor cheie de susținere a performanței creșterii,
durabile și pe termen lung, a UE ca întreg.
# 12.3. Multe din problemele întâmpinate de către teritorii se extind în mai multe
sectoare, iar soluțiile eficiente necesită o abordare integrată și o cooperare între
diverse autorități și părțile implicate. În acest sens, conceptul de coeziune teritorială
creează legături între eficacitatea economică, coeziunea socială și echilibrul ecologic,
plasând dezvoltarea durabilă în centrul procesului de concepere a politicilor.
# 12.4. Coeziunea teritorială priveşte asigurarea dezvoltării armonioase a tuturor
acestor locuri şi garantarea faptului că cetăţenii lor sunt capabili să beneficieze la
maximum de caracteristicile inerente ale acestor teritorii. Astfel, ea reprezintă un
mijloc de a transforma diversitatea într‐o valoare care contribuie la o dezvoltare
durabilă a întregii UE.
# 12.5. Importanța coeziunii teritoriale a fost evidențiată în Directivele strategice
comunitare referitoare la coeziune adoptate de Consiliu în 2006, în care s‐a afirmat
că „promovarea coeziunii teritoriale trebuie să facă parte din efortul de a asigura că
întregul teritoriu al Europei are oportunitatea să contribuie la agenda privind
creșterea economică și crearea de locuri de muncă”. În mod similar, Directivele
strategice comunitare referitoare la dezvoltarea rurală evidențiază contribuția pe
care programele de dezvoltare rurală ale UE o pot avea pentru a înfăptui coeziunea
teritorială. În același timp, a existat o recunoaștere crescândă a necesității de
promova cooperarea, dialogul și parteneriatul între diferitele niveluri ale guvernelor,
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precum și între acestea și organizații și persoane, din motive care privesc direct
procesul de dezvoltare.
# 12.6. O înțelegere comună a acestor chestiuni ar ajuta la îmbunătățirea
guvernanței politicii de coeziune, făcând‐o mai flexibilă, mai capabilă de adaptare la
cea mai adecvată scară teritorială, mai responsivă la preferințele și nevoile locale,
precum și mai bine coordonată cu alte politici, la toate nivelurile, în conformitate cu
principiul subsidiarității.
# 12.7. Importanța coeziunii teritoriale a fost evidențiată în Directivele strategice
comunitare referitoare la coeziune adoptate de Consiliu în 2006, în care s‐a afirmat
că „promovarea coeziunii teritoriale trebuie să facă parte din efortul de a asigura că
întregul teritoriu al Europei are oportunitatea să contribuie la agenda privind
creșterea economică și crearea de locuri de muncă”. În mod similar, Directivele
strategice comunitare referitoare la dezvoltarea rurală evidențiază contribuția pe
care programele de dezvoltare rurală ale UE o pot avea pentru a înfăptui coeziunea
teritorială. În același timp, a existat o recunoaștere crescândă a necesității de
promova cooperarea, dialogul și parteneriatul între diferitele niveluri ale guvernelor,
precum și între acestea și organizații și persoane, din motive care privesc direct
procesul de dezvoltare.

Politica de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene
# 13. Coeziunea economică și socială reprezintă unul din obiectivele prioritare ale Uniunii
Europene, alături de Piața Unică și Uniunea Economică și Monetară (Tratatul de la
Maastricht).
# 13.1. Politica de coeziune economică și socială cuprinde toate acțiunile Uniunii
Europene care vizează realizarea dezvoltării economice armonioase și echilibrate a
acesteia, în special prin promovarea reducerii disparităților de dezvoltare între
diferitele regiuni/state ale Uniunii Europene, a egalității șanselor și a dezvoltării
durabile. Aceasta va conduce la creșterea competitivității Uniunii Europene și va
genera creșterea veniturilor, aducând astfel beneficii pentru economia întregii Uniuni
Europene.
# 13.2. Politica de coeziune economică și socială a Uniunii Europene este o politică
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axată pe solidaritate. Scopul său este să creeze locuri de muncă și să crească nivelul
competitivității, oferind sprijin statelor din regiuni mai puțin dezvoltate, precum și
celor care se confruntă cu dificultăți structurale.
# 13.3. Disparitățile de dezvoltare au crescut în mod semnificativ odată cu
integrarea celor 10 noi state membre în mai 2004. Extinderea Uniunii Europene la 27
de membrii, începând cu anul 2007, reprezintă o provocare fără precedent pentru
competitivitatea și coeziunea internă a Uniunii Europene.
# 13.4. Extinderea a condus la creșterea diferențelor de dezvoltare economică între
vechile și noile statele membre, al căror nivel de dezvoltare e mult mai scăzut. Odată
cu intrarea în Uniunea Europeană (UE) a noilor membrii, Produsul Intern Brut (PIB)
mediu/locuitor al UE a scăzut cu 12.5%. De asemenea, una din patru regiuni de nivel
NUTS II ale Uniunii Europene are PIB/locuitor mai mic decât 75% din media
comunitară.
# 13.5. Uniunea Europeană își consolidează coeziunea economică, socială și
teritorială cu scopul de a promova o dezvoltare armonioasă pe întreg teritoriul său.
UE vizează îndeosebi reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale
diverselor regiuni. Printre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă
zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate
de un handicap natural sau demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai
nordice, cu o densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare,
transfrontaliere și muntoase.
# 13.6. De la început, s‐au înregistrat disparități teritoriale și demografice severe în
Comunitatea Europeană (în prezent, Uniunea Europeană), acestea putând constitui
obstacole în calea integrării și dezvoltării Europei. Încă de la început, Tratatul de la
Roma (1957) a creat mecanisme de solidaritate sub forma a două fonduri structurale:
Fondul social european (FSE) și Fondul european de orientare și garantare agricolă
(FEOGA, secțiunea Orientare). În 1975, au fost introduse aspecte regionale, odată cu
crearea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). În 1994, a fost creat și
Fondul de coeziune. Cu toate acestea, pentru o lungă perioadă de timp aceste
inițiative au beneficiat de resurse modeste.
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# 13.7. Odată cu Actul Unic European din 1986, coeziunea economică și socială a
devenit un domeniu de competență al Comunității Europene. În 2008, Tratatul de la
Lisabona a introdus o a treia dimensiune a coeziunii în UE: coeziunea teritorială.
Aceste trei aspecte ale coeziunii sunt sprijinite prin politica de coeziune și fondurile
structurale.
# 13.8. Consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale se numără
printre obiectivele principale ale UE. Uniunea dedică o proporție semnificativă din
activitățile și bugetul său reducerii disparităților regionale, acordând o atenție
deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și
regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent. UE
sprijină realizarea acestor obiective prin:
• coordonarea politicilor economice;
• punerea în aplicare a politicilor UE;
• utilizarea

fondurilor structurale (FEOGA, secțiunea Orientare, FSE, FEDR), Banca

Europeană de Investiții și celelalte instrumente financiare existente (de exemplu,
Fondul de coeziune).
# 13.9. Fondul social european este principalul instrument prin care Uniunea sprijină
măsurile de prevenire și combatere a șomajului, de dezvoltare a resurselor umane și
de promovare a integrării sociale pe piața muncii. FSE finanțează inițiative care
promovează un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, egalitatea de șanse între
femei și bărbați, dezvoltarea durabilă și coeziunea economică și socială.
# 13.10. Fondul european de dezvoltare regională este destinat să contribuie la
remedierea principalelor dezechilibre regionale din UE. FEDR sprijină regiunile care
înregistrează întârzieri în materie de dezvoltare, precum și reconversia regiunilor
industriale în declin.
# 13.11. Fondul de coeziune oferă contribuții financiare pentru proiectele de mediu
și rețelele transeuropene de infrastructuri de transport. Acest fond poate fi accesat
doar de statele membre al căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic
decât 90 % din media la nivelul UE.
# 13.12. Pentru a garanta utilizarea eficientă a fondurilor structurale, se aplică
următoarele principii:
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• concentrarea fondurilor pe obiective și pe regiuni;
• parteneriatul

dintre Comisie, statele membre și autoritățile regionale pentru

planificarea, punerea în aplicare și supravegherea intervențiilor;
• programarea intervențiilor;
• caracterul complementar al contribuțiilor UE și naționale.

Resursele financiare ale Uniunii dedicate coeziunii sunt alocate având în vedere două
obiective principale:
• investiții

în creșterea economică și locuri de muncă ‐ pentru consolidarea pieței

muncii și a economiilor regionale;
• cooperarea

teritorială europeană ‐ care sprijină coeziunea UE prin cooperarea la

nivel transfrontalier, transnațional și interregional.

*****
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1.2. COEZIUNEA TERITORIALĂ ÎN ROMÂNIA

1.2.1. Strategii sectoriale și teritoriale de nivel național

Strategia de dezvoltare teritorială a României 2035 (SDTR)
# 14. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul care stă la baza
întregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel
național fundamentând astfel documentele strategice de nivel regional, județean și
local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de
dezvoltare regională) și documentațiile operaționale (planuri de urbanism), precum și
celelalte strategii de dezvoltare de la nivel național cu relevanță și impact teritorial.
# 14.1. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României reprezintă instrumentul cheie
pentru operaționalizarea acestor scopuri și furnizează un model complet de
dezvoltare a teritoriului național, în succesiunea: analiză - diagnostic - viziune scenarii - obiective - măsuri naționale - acțiuni - proiecte prioritare - măsuri teritoriale
integrate, model bazat pe asumarea coeziunii teritoriale.
# 14.2. SDTR evidențiază dimensiunea europeană, regională și urbană a României
pe perioada 2014‐2035, proiectând caracteristicile teritoriale și aspirațiile
comunităților în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei Teritoriale 2020.
# 14.3. SDTR integrează prevederile Strategiei U.E 2020 și Agendei Teritoriale 2020,
considerând că o creștere economică solicită politici spațiale adecvate valorilor
teritoriale, protejării naturii și culturii, resurselor teritoriale, creșterii accesului egal la
resurse și servicii, în conformitate cu Carta UE a Drepturilor Fundamentale (art. 36) și
Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (art 14).

# 15. Fiind cea mai mare țară din sud‐estul Europei și cel de‐al șaptelea stat membru al
UE ca număr de populație, România beneficiază de o serie de avantaje importante în
ceea ce privește viitorul integrării europene. Începând cu anul 2007, România face
parte din Piața Unică Europeană, adoptând reglementări UE importante de ordinul
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legislativ, politic, administrativ și comercial. Pe lângă faptul că România reprezintă o
piață importantă (a doua piață de consum din Europa Centrală și de Est), țara noastră
beneficiază de o poziție geografică strategică, care îi crează premisele pentru a deveni
una din cele mai atrăgătoare teritorii atât pentru investitorii care încearcă să intre pe
piața europeană, cât și pentru companiile din UE care au nevoie de o poartă de acces
convenabilă către piețele din Asia și Orientul Mijlociu, dar și pe cele din Ucraina și
Rusia.

# 16. Pentru a asigura coerența demersului de cercetare teritorială și implicit a procesului
de planificare, elementele de analiză au fost grupate în raport cu trei categorii de
sisteme cu relevanță în planificarea teritorială:
• Sistemul teritorial conectiv ‐ cuprinde totalitatea infrastructurilor fizice de
transport, inclusiv rețelele energetice și broadband;
• Sistemul teritorial al așezărilor umane ‐ cuprinde domeniile teritoriale legate în
mod direct de concentrarea activităților umane, în mod specific totalitatea
localităților din România și echiparea acestora;
• Capitalul natural și cultural ‐ cuprinde domeniile teritoriale legate în mod direct de
elemente non‐umane, în mod specific: relief și rețea hidrografică; resurse naturale
(sol și subsol); biodiversitate (patrimoniu natural, arii protejate).
# 16.1. Sistemul teritorial de așezări: Priorități de dezvoltare
• asigurarea unei specializări teritoriale prin valorificarea potențialului de dezvoltare
al localităților;
• racordarea la rețeaua europeană de localități urbane;
• dezvoltarea policentrică a localităților și încurajarea urbanizării la nivelul teritoriului;
• consolidarea relațiilor urban‐rural și încurajarea cooperării;
• crearea unor zone urbane innovative, puternice și inclusive;
• diversificarea serviciilor generale la nivelul teritoriului și asigurarea unei echipări
complete;
• încurajarea dezvoltării sistemelor urbane și a aglomerărilor urbane prin
intensificarea legăturilor între centrele polarizatoare și localitățile învecinate;
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• promovarea locuirii în mediu rural și a mediului sănătos de viață și recreere.
# 16.2. Sistemul teritorial conectiv: Priorități de dezvoltare
• sprijinirea mobilității urbane și a transportului integrat la nivel urban;
• valorificarea avantajelor teritoriale create de poziționarea teritoriului national prin
intermediul Mării Negre și a Fluviului Dunărea;
• dezvoltarea unor rețele de transport care să lege orașele mici și localitățile rurale la
marile centre urbane;
• reducerea traficului la nivelul centrelor urbane și stimularea dezvoltării traseelor
pietonale și a transportului durabil.

# 17. Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul 2035
vizează:
• Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin
sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și
broadband;
• Dezvoltarea unei rețele de localități complet echipată cu infrastructură tehnico‐
edilitară și eficient interconectată în vederea asigurării unor spații urbane și rurale
de calitate, atractive și incluzive;
• Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și funcționale prin sprijinirea
specializării teritoriale;
• Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate
teritorială;
• Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare
teritorială.

# 18. Direcții principale de acțiune
Pe plan european:
• Integrarea în mare fluxuri și rețele de la nivelul teritoriului european;
• Rol major în constituirea unei zone de dezvoltare în Europa de sud‐est.
Pe plan național:
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• Sprijinirea dezvoltării cu prioritate a zonelor urbane cu potențial economic și
conectarea acestora cu restul teritoriului;
• Asigurarea unei echipări complete a teritoriului cu infrastructură de bază, precum și a
accesului tuturor cetățenilor la serviciile de interes general.

# 19. Viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035: România
2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții
atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea
zonei de sud‐est a Europei.
# 19.1. Fundamentarea viziunii este orientată în jurul a patru principii cheie,
respectiv:
• Concentrarea: sprijinirea dezvoltări zonelor urbane cu o densitate mare de locuitori;
• Conectarea teritoriilor: depășirea factorului distanță;
• Cooperarea: depășirea factorului de divizare;
• Coordonarea: eficientizarea proceselor de planificare.
# 19.2. Viziunea de dezvoltare a teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035
reprezintă suma aspirațiilor de dezvoltare, puternic ancorate în dinamica și
potenţialul teritoriului naţional. Astfel, viziunea de dezvoltare înglobează principalele
direcţii de dezvoltare teritorială, afirmând totodată rolul important al teritoriului
naţional în spaţiul european.
# 19.3. În acord cu viziunea de dezvoltare, pentru punerea în valoare şi utilizarea
potenţialului semnificativ al României, Strategia de Dezvoltare Teritorială
promovează:
• Asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului capabilă să consolideze rolul României
ca actor regional economic important în zona de sud‐est a Europei;
• Creșterea calității vieții locuitorilor României prin asigurarea unor spați de calitate;
• Creștrea atractivității zonelor rurale și valorificarea potențialului unic și specific de
dezvoltare;
• Protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identității teritoriale;
•Consolidarea rolului zonelor urbane funcţionale ca centre de dezvoltare la nivelul
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teritoriului și conectarea acestora cu zonele de performanţă economică europene şi
implicit cu zonele transfrontaliere;
•Conectarea României la rețeaua de transport trans‐europeană și dezvoltarea de
noduri logistice și terminale multinodale;
•Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi politicilor sectoriale
ancorat în dinamicile teritoriale naţionale.
# 19.4. Viziunea de dezvoltare a României pentru orizontul de timp 2035 se
concretizează într‐un scenariu de dezvoltare care înglobează premisele de
dezvoltare caracteristicile teritoriului naţional și a cărui implementare are ca efect
creşterea competitivităţii teritoriului odată cu reducerea disparităţilor importante
dintre anumite zone de la nivelul teritoriului.
Scenarii de dezvoltare teritoriala:
1. Scenariul NON-INTERVENŢIE
2. Scenariul ROMÂNIA POLICENTRICĂ
3. Scenariul REGIUNI FUNCŢIONALE ŞI COEZIVE
# 19.5. Scenariul 1 ‐ non‐intervenţie, continuarea situaţiei actuale:
• Depopularea regiunilor rurale la nivel naţional;
• Îmbătrânirea generală a populaţiei;
• Continuarea migraţiei forţei de muncă;
• Creşterea vulnerabilităţii teritoriului la riscurile naturale;
• Dezvoltarea necontrolată a zonelor urbane.
# 19.6. Scenariul 2 ‐ România policentrică
• Creşterea economică şi a populaţiei, precum şi majoritatea investiţiilor publice şi
private, au loc în principalele zone urbane funcţionale existente care structurează
teritoriul naţional (capitala, polii naţionali de creştere şi polii de dezvoltare urbană);
• Puternice economic, incluzive social şi compacte spaţial, zonele urbane funcţionale
formează o reţea solidă de centre de excelenţă la nivel naţional;
• Zonele rurale sunt echilibrate funcţional în relaţie cu reţeaua de localităţi,
• Zonele de frontieră asigură fluxurile necesare în relaţie cu ţările UE;
• Zonele montane şi zona costieră îşi valorifică avantajele oferind servicii specifice;
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• Regiunile cu deficienţe de structură/ în declin recuperează teren în faţa celorlalte,
formând structuri teritoriale echilibrate în jurul zonelor urbane funcţionale medii/
mari.
# 19.7. Scenariul 3 ‐ Regiuni funcţionale şi coezive
• Vizează mai ales regiunile mediu dezvoltate, de multe ori rurale şi slab populate, prin
politici care ajută dezvoltarea activităţilor locale.
• Urmăreşte promovarea regiunilor în general şi dezvoltarea endogenă coezivă (cu
potenţială orientare ecologică).
• Urmăreşte felul în care oraşelele mici şi mijlocii atrag oamenii, datorită calităţii lor
culturale şi de mediu, precum şi a politicilor şi stimulentelor locale:
• Oraşele mici şi mijlocii sunt centre ale unor regiuni viabile economic, bazate pe
modele de mobilitate sustenabile, ţinând cont de economiile de scară şi de
perspectivele unei societăţi care îmbătrâneşte;
• Zonele rurale împreună cu oraşele mici şi mijlocii polarizează dezvoltarea spaţială
naţională, zonele de frontieră sunt integrate funcţional în regiuni transfrontaliere în
cadrul UE, iar zonele montane şi zona costieră facilitează locuirea permanentă
specifică. Regiunile sunt echilibrate pe teritorial, deficienţele lor de structură fiind
limitate.
# 19.8. Scenariul România policentrică propus prin Strategia de dezvoltare teritorială a
României se bazează pe o nouă paradigmă de dezvoltare cu următoarele direcţi de
dezvoltare:
La nivel local:
• Îmbunătățirea infrastructurii care conectează orașele și zonele înconjurătoare
acestora, în vederea extinderii masei lor economice;
• Asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special
în domeniile educație, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.),
pentru a promova mobilitatea oamenilor și pentru a contribui la creșterea
standardului de viață;
• Promovarea investițiilor în calitatea vieții în zonele cu potențial ridicat de creștere,
pentru a spori capacitatea de a atrage și păstra capitalul uman necesar;
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• Valorificarea potențialului propriu a spațiului rural;
• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și
minoritare, în vederea susținerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca
părți active ale economiei.
La nivel regional și internaţional:
• Îmbunătățirea legăturilor dintre zonele cu potențial ridicat și cele deficitare, pentru a
permite o concentrare eficientă a resurselor și a efectelor de contagiune pozitivă (de
la zonele dezvoltate către cele cu carențe);
• Reducerea distanței față de piețele importante din UE și din alte zone, prin
îmbunătățirea infrastructurii și încurajarea fluxurilor transfrontaliere de oameni,
capital și idei.
• Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul strategic care
orientează procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului în acord cu dinamicile
teritoriale, tendinţele pentru orizontul de timp 2035 şi ţintele europene de
dezvoltare cu relevanţă teritorială. Având ca reper situaţia actuală a teritoriului
naţional și oportunităţile de dezvoltare, SDTR propune o serie de obiective de
dezvoltare cu relevanţă pentru diferite zone de la nivelul teritoriului naţional, cu o
sferă de impact diferită în funcţie de specificul geografic şi caracteristicile socio‐
economice, funcţionale şi culturale ale teritoriului.

# 20.

Demersurile strategice angrenate de Strategia de dezvoltare teritorială a României
sunt încadrate în 5 obiective generale de o importanţă deosebită pentru teritoriul
national. Totodată, obiectivele generale sunt declinate într‐un pachet de obiective
specifice care formează cadrul strategic de obiective al Strategiei de dezvoltare
teritorială a României.
# 20.1. Obiective generale
O.1 Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european
prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și
broadband;
O.2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico‐edilitară și a
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serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate,
atractive și incluzive;
O.3 Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;
O.4 Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de
identitate teritorială;
O.5 Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare
teritorială.
# 20.2. Obiective specifice:
O1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între
teritoriul național și piețele din spațiul european.
O1.2 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a
legăturii acestora cu centrele urbane naționale în scopul consolidării poziției
României de nod logistic regional.
O1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la
proiectele pan‐europene cu impact regional și național.
O2.1 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a
localităților urbane și rurale.
O2.2 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități
eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională.
O2.3 Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor
rezidențiale, dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport
adaptate nevoilor și specificului local.
O2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a
acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a a populației.
O3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate și inteligente cu vocație de poli
internaționali și racordarea lor eficientă la rețeaua urbană europeană
O3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în jurul orașelor cu rol
polarizator la nivelul teritoriului
O3.3 Consolidarea rolului localităților rurale cu potential de polarizare în scopul
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asigurării unei accesibilități crescute a populației rurale la servicii de interes general.
O3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane și axelor de dezvoltare de la nivelul
teritoriului prin asigurarea unor intervenții integrate territorial
O4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului
natural.
O4.2 Protejarea și reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identității
naționale și creșterii atractivității spațiilor culturale cu potențial turistic deosebit.
O4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale.
O4.4 Asigurarea echilibrurlui în dezvoltarea mediului rural și urban prin protejarea
resurselor funciare agricole și limitarea extinderii intravilanului localităților.
O5.1 Consolidarea capacității structurilor de guvernanță la niveluri multiple și
diversificarea formelor de cooperare între structurile administrației publice.
O5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spațială și a instituțiilor cu rol în
gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a
teritoriului).
O5.3 Consolidarea capacității de cooperare și planificare în domeniul transfrontalier și
transnațional.

# 21.

Linii directoare de planificare
1. Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea
dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico‐
edilitară.
2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul
localităților și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților.
3. Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și interzicerea
construirii în zone verzi.
4.Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor.
5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale
6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de
imobile care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili.
7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor
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naturale și industriale
8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de
mobilitate.
9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate și limitarea derogării de la planurile
de dezvoltare urbană și teritorială în vigoare.
10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de
dezvoltare și obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.
# 22.1 Liniile directoare de planificare sunt norme obligatorii care vor fi respectate în
toate documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism și alte documente
strategice care au o dimensiune teritorială.

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT)
# 22. Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT) este unul dintre cele 12
comitete consultative care formează cadrul partenerial la nivel naţional şi este,
coordonat, în parteneriat, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
Ministerul Afacerilor Europene. Misiunea CCCT este de a fundamenta dimensiunea
teritorială a Acordului de Parteneriat.
# 22.1. În îndeplinirea misiunii sale CCCT:
a) asigură consultările în plen şi pe grupuri de lucru privind:
‐ elementele cu impact asupra coeziunii teritoriale;
‐ intervenţiile care vizează dimensiunea urbană a viitoarei politici de coeziune;
‐ strategiile macroregionale ale UE, inclusiv Strategia UE pentru regiunea Dunării,
intervenţiile referitoare la obiectivul UE privind Cooperarea Teritorială Europeană,
documentele necesare fundamentării dimensiunii teritoriale din Acordul de
Parteneriat Şi din documentele de programare, după caz.
b) analizează coerenţa la nivel teritorial a intervenţiilor propuse de comitetele
consultative;
c) formulează către celelalte CCT‐uri şi CCDR propuneri de abordare privind noile
instrumente propuse de Comisia Europeană: propuneri privind abordările teritoriale
integrate, respectiv propuneri pentru investiţii teritoriale integrate, intervenţii
privind dezvoltarea urbană şi dezvoltarea locală condusă de comunitate şi alte
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instrumente de dezvoltare teritorială;
d) elaborează şi transmite către celelalte comitete consultative documente cadru
care conţin elemente care trebuie avute în vedere din punct de vedere teritorial în
activitatea lor.
# 22.2. CCCT produce propriile analize si analizeaza propunerile formulate în cadrul
celorlalte comitete consultative pentru a asigura coerența la nivel teritorial,
propuneri transmise prin secretariatul CIAP.
# 22.3. CCCT are în componenţa sa reprezentanţi, la nivel decizional, din cadrul
următoarelor categorii de instituţii şi organizaţii:
a) autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale;
b) autorităţi administrative autonome;
c) agenţii pentru dezvoltare regională, alte organisme regionale, autorităţi ale
administraţiei publice locale;
d) structuri asociative ale administraţiei publice locale;
e) organizaţii din mediul economic, social, academic şi din societatea civilă.

1.2.2. Planuri și strategii de dezvoltare regională

Planul de dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2014-2020 (PDR)
# 23. Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la
nord cu Regiunea Nord‐est, la vest cu Regiunea Centru, la sud‐vest cu Regiunea Sud‐
Muntenia și Regiunea București ‐ Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova,
Ucraina și țărmul Mării Negre. Acoperind 35.762 km2 sau 15% din suprafața totală a
țării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale României.

# 24. Regiunea Sud Est aparține provinciei fizico‐geografice a Europei răsăritene, sub‐
provincia ponto‐danubiană și are granițe naturale formate de râul Prut, fluviul
Dunărea, precum și Marea Neagră. Această regiune cuprinde aproape toate formele
de relief: Lunca Dunării, Câmpia Bărăganului în centru și Câmpia Covurlului în nord,
Podișul Dobrogea în est și sud. În partea de nord a podișului Dobrogei se află Munții
Măcinului, iar partea de nord‐vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaților de Curbură
p. 35

Problematica urbanistică a teritoriilor specifice la nivelul judeţului Galaţi, pe baza viziunii europene a coeziunii teritoriale

și a Subcarpaților de Curbură. Totodată regiunea este străbătută de fluviul Dunărea,
cuprinde Delta Dunării și este mărginită la est de întreg litoralul românesc al Mării
Negre (245 km).

# 25. Sistemul de așezări: Regiunea Sud‐Est cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea, Vrancea. La nivelul fiecărui județ structurile autorității locale sunt
reprezentate de consilii județene, consilii locale, municipale, orășenești și comunale.
Localitățile sunt structurate astfel: 11 municipii, 24 orașe și 355 comune având 1.447
sate. Cel mai mare municipiu este Constanța cu o populație (1 iulie 2011) de 299.824
locuitori, urmat de Galați 287.046 locuitori, Brăila 208.464 locuitori, Buzău 130.320
locuitori, Focșani 97.714 locuitori și Tulcea cu 89.993 locuitori.

# 26. Structura socio‐demografică: Populaţia Regiunii Sud ‐ Est era la data de 1 iulie 2011
de 2.794.337 persoane ceea ce reprezintă 13,09% din populaţia României. În
perioada 1992‐2011, populaţia regiunii a înregistrat o scădere continuă, tendinţa
păstrându‐se în continuare. Dacă în perioada 1992‐1999, judeţele Constanţa şi Galaţi
au cunoscut creşteri nesemnificative de populaţie (0,4% ‐ Constanţa şi 0,49% Galaţi),
per total fiecare judeţ al regiunii a înregistrat scăderi ale populaţiei în perioada 1992‐
2011. Totuși, în perioada 2009‐2011 se atestă o foarte ușoară creșterii a populației în
județul Constanta.

# 27. Distribuția pe sexe a populației Regiunii Sud Est este în concordantă cu distribuția la
nivelul țării, dar și la nivelul Uniunii Europene, unde se înregistrează o pondere ușor
mai crescută a femeilor în totalul populației. Dacă la nivelul României diferența
procentuală între sexe este de 2,67% în favoarea femeilor, la nivelul Regiunii Sud Est
diferența este de 2,26%, maximul înregistrându‐se în județul Constanța (2,96%) și
minimul în județul Tulcea (0,70%).

# 28. Analizând structura populaţiei Regiunii Sud Est pe grupe de vârstă în comparaţie cu
cea de la nivelul României (2011) se observă că distribuţia acesteia este în
concordantă cu distribuţia pe vârste la nivel naţional. Cu toate acestea, structura
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populaţiei pe judeţele din cadrul regiunii relevă o serie de diferenţe majore între
acestea. Spre exemplu, pentru grupa de vârstă 0‐14 ani există o diferenţă de 2,01
puncte procentuale între judeţele Brăila şi Vrancea, iar pentru grupa 15‐24 de ani
diferenţa este de 1,26 procente între judeţele Buzău şi Galati. Judeţele cu cel mai
mare procentaj de tineri sunt Galaţi şi Constanţa, iar la polul opus se află judeţele
Buzău, Brăila şi Vrancea, unde procentul de persoane cu vârste peste 65 de ani
depăşeşte media regională.
# 28.1. Analiza structurii populației Regiunii Sud Est în perioada 2001‐2011 relevă o
tendință de îmbătrânire a populației prin scăderea ponderii grupelor de vârstă sub 35
de ani și creșterea ponderii grupelor de vârstă peste 35 de ani. Această tendință se
regăsește pe tot intervalului studiat.

# 29. Conform datelor statistice obținute în cadrul celui mai recent recensământ general al
populației din anul 2002, Regiunea Sud Est prezintă o mare diversitate în structura
etnică, aici fiind reprezentate majoritatea etniilor prezente în România. Se remarcă
diferențele majore între ponderile anumitor etnii în această regiune față de media
națională, etnii bine reprezentate la nível național, precum maghiarii, dar fiind slab
reprezentate în Regiunea Sud Est și etnii slab reprezentate la nivel național, precum
turcii sau tătarii, și bine reprezentate în regiune. De asemenea, se constată că cea mai
mare pondere o dețin românii (95,5%) fiind urmați de rromi (1,7%), turci (0,9%), ruși‐
lipoveni (0,8) și tătari (0,8%).

# 30. Mediu: Pe teritoriul regiunii se întâlnesc toate formele de relief al României:
- munte: Munții Măcinului în partea de sud‐est a regiunii, o parte a Carpaților de
Curbură (Munții Buzăului și Munții Vrancei, zonă puternic seismică) și a Subcarpaților
de Curbură în partea de nord‐vest;
- podiș: Podișul Dobrogei în sud‐est;
- deal: Dealurile Covurluiului și Nicoreștilor în nord‐est, Dealurile Buzăului;
- câmpie: Lunca Dunării și Câmpia Bărăganului în centru, Lunca Siretului Inferior în
nord, Lunca Prutului Inferior și Câmpia Covurluiului în nord‐est.
# 30.1. Mai mult de 2/3 din suprafața totală a regiunii o reprezintă câmpia și dealurile
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joase. Regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, pe parcursul căruia regăsim
confluența cu cei doi mari afluenți ai săi, râurile Siret și Prut (joncțiunea unor vechi și
importante drumuri comerciale) și bifurcația în cele trei brațe, Chilia, Sfântu
Gheorghe și Sulina, care formează cea mai mare deltă din Europa, Delta Dunării.

# 31. Turism: Regiunea Sud‐Est este caracterizată printr‐un potențial turistic ridicat.
Patrimoniul bogat de resurse naturale – Delta Dunării, litoralul Mării Negre, lacuri,
stațiuni balneo‐climaterice, parcuri naturale, precum și patrimoniul cultural
reprezentat prin vestigii istorice, mănăstiri – au favorizat dezvoltarea sectorului.
Varietatea resurselor existente a permis un nivel bun de diversificare: există în regiune
multe tipuri de turism, cum ar fi turism de litoral, montan, de croazieră, turism rural și
ecologic, turism cultural și religios, care totuși prezintă grade diferite de dezvoltare.

# 32. Agricultura: Prin tradiție Regiunea Sud‐Est este o zonă agricolă. Condițiile
pedoclimatice din regiune favorizează cultivarea porumbului (mai ales în zona de
nord), a grâului (în zona de centru a regiunii), a orzului, a plantelor industriale, a florii
soarelui (regiunea ocupă locul I la nivel național; Constanța se află pe locul I și Brăila,
pe locul II dintre toate județele țării). La nivelul anului 2011, Regiunea Sud ‐ Est deține
15,86% din suprafata agricola a tarii, productia agricola reprezentând 15,76% din
productia natională. Productia culturilor extensive este substantiala – regiunea
pozitionându‐se pe locul 39 din cele 267 regiuni europene pentru productia de
porumb, precum si pe locul 29 pentru productia de rapita – alte sectoare importante
fiind horticultura si cultivarea arborilor fructiferi. O mentiune speciala merita
sectorul viticol: regiunea se situeaza pe primul loc în tara, în ceea ce priveste
suprafata viilor roditoare, detinând 40,2% din suprafata viticola a tarii în mare parte
localizata în judetul Vrancea. Sectorul zootehnic este bine dezvoltat ‐ în special
cresterea de caprine, porcine si pasari – productia animala reprezentând 12,91% din
totalul productiei agricole a tarii.
# 32.1. Disparitatile între judete sunt importante: în judetul Constanta, structura
proprietatii, mai orientata catre exploatari de mari dimensiuni, sugereaza o
agricultura mai moderna, în timp ce în judetele Buzau si Vrancea sectorul agricol,
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caracterizat printr‐o pulverizare extrema a proprietatii, ramâne înca legat de
metodele traditionale.

# 33. Economia: Reprezentând aproximativ 15% din teritoriul tării şi 13,09% din populaţia
totală, Regiunea Sud‐Est a contribuit, în anul 2010, cu 10,76% la formarea PIB‐ului
naţional (în valoare absolută de 56.339,5 milioane de lei (preţuri curente), fiind a
cincea regiune din România după Regiunile Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Centru şi
Nord Vest.
# 33.1. Comisia Naţională de Prognoză preconizează, până în anul 2015, un trend de
creştere a PIB‐ului în acelaşi ritm cu creşterea aşteptată la nivel naţional, care totuşi
nu va avea efecte consistente asupra diminuării disparităţilor interne. Conform
previziunii, creşterea negativă din anul 2009 (‐6,1%) şi 2010 (‐2,1%) va fi urmată de
un trend progresiv pozitiv în 2011 (+4,1%), în 2012 (+1,2%) şi în 2015 (+3,8%).

Fig. 1. Analiza SWOT Regiunea Sud-Est

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Industrie diversificată la nivel regional.

Creșterea moderată a numărului de întreprinderi;

Grad diversificat al structurilor de sprijinire a

Nivel redus al investițiilor străine în regiune;

afacerilor
Poziția geo-strategică a Regiunii Sud-Est

Sistem de transport urban neperformante și
poluante;

Regiunea este conectată la rețelele de

Nivele reduse de eficiență, durabilitate și siguranță

transport paneuropene

a traficului în rețelele de transport rutier;

Existența a 4 porturi maritime în regiune

Legislație nearmonizată la nivel regional/național
d.p.d.v. al transportului naval

Existența zonelor libere si a parcurilor

Conectivitate redusă a infrastructurii de transport

industriale

rutier, feroviar, fluvial și naval;

Sectorul turistic bine dezvoltat; Unica Deltă Nu exista fluxuri logistice integrate atat la nivel
din lume declarată rezervație a biosferei; intra si interegional.
Regiunea cu cea mai mare suprafață a ariilor
protejate din România;
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Pondere mare a populației în vârstă de

Formalitati complicate de tranzitare si

muncă

import/export a marfurilor in regiune din cauza
legislatiei existente.

Tradiție și condiții favorabile pentru

Caracterul sezonier al turismului de litoral;

agricultură

Infrastructura de turism este insuficient
dezvoltată/învechită;

Suprafețe viticole importante

Productivitatea muncii scăzută;
Rata scăzută de activitate și de ocupare;
Veniturile mici ale populației din regiune;
Scăderea demografică;
Tendința accentuată de îmbătrânire a populației;

Resursele piscicole existente

Fragmentarea terenurilor agricole;

Puncte tari ale orașelor mari

Pondere mare a populației rurale ocupată în
agricultura de subzistență
Tehnologie inadecvată/invechita
Numar redus al procesatorilor agricoli

Existența a 2 euroregiuni

Infrastructura inadecvată desfășurării activităților
de pescuit;
Eficienta termică a blocurilor de locuințe scăzută;
Difuzarea și utilizarea limitată a tehnologiei
informațiilor și a comunicațiilor (TIC);

OPORTUNITĂȚI

Existenta unor Programe Naționale și Europene care sprijină dezvoltarea și diversificarea economiei
regionale
Potențial de dezvoltare a clusterelor în regiune;
Potențial ridicat de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, feroviar, aerian, naval, fluvial,
Dezvoltarea transportului intermodal;
Regiunea Sud-Est are un potențial favorabil pentru producția de energie din surse regenerabile
(energie eoliană, solară, biomasă);
Trendul ascendent al cererii pentru agroturism,turism vitivinicol, turism montan și valorificarea
resurselor existente (patrimoniu natural și cultural, produse locale și tradiții etno-folclorice) permit
diversificarea economiei locale din zonele rurale;
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Dezvoltarea parcurilor agro-industriale și a unităților de procesare a produselor agricole și
legumicole
Interesul crescut la nivel internațional pentru turismul eco-sustenabil și conservarea biodiversității
este o premisă pentru dezvoltarea sectorului turistic asigurând respectarea zonelor protejate ale
regiunii;
Dezvoltarea turismului în spațiul Dunării precum și în spațiul rural, spațiul montan;
Deschiderea regiunii la Dunare si Marea Neagră;
Posibilitatea crearii si dezvoltarii platforme logistice
Tendința accelerată de concentrare a terenurilor agricole, precum și măsurile de promovare a
asocierii micilor fermieri contribuie la creșterea productivității sectorului agricol precum și a
calității vieții în mediul rural;
Existenta terenurilor care permit practicarea agriculturii ecologice
Dezvoltarea GAL-urilor si FLAG-urilor (Grupuri de actiune locala in domeniul pescuitului)
Subvențiile UE pentru producția agricolă vor facilita creșterea atractivității sectorului;
Crearea/dezvoltarea Zonelor Metropolitane;
Colaborare transfrontalieră;
Dezvoltarea strategiilor de incluziune socială și corelarea educației cu piața muncii;
Dezvoltarea sistemelor TIC (e-guvernare etc.)
Dezvoltarea rapidă de noi tehnologii în domeniul medical care revoluționează modul de prevenire
și tratare a bolilor și are potențialul de a eficientiza sistemul;
Creșterea calității serviciilor și îngrijirii medicale, favorizată de concurența între sistemul public și
sistemul privat;
Construirea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea centrelor sociale, medicale etc.;
Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement
AMENINȚĂRI

Fenomenul globalizării/integrării duce la marginalizarea anumitor sectoare ale economiei din
regiune și chiar la dispariția acestora (ex. industria ușoară, prelucrarea produselor alimentare, etc.)
cu efecte negative asupra competitivității economiei regionale;
Delocalizarea unor sectoare industriale către locații externe (de ex. Republica Moldova și Ucraina),
din cauza costurilor mai reduse determină diminuarea numărului de firme existente precum și
scăderea cererii de servicii cu efecte negative asupra dezvoltării sectorului terțiar;

p. 41

Problematica urbanistică a teritoriilor specifice la nivelul judeţului Galaţi, pe baza viziunii europene a coeziunii teritoriale

Sectoarele economice tradiționale nu mai asigură ocuparea și creșterea economică;
Accentuarea procesului de dezindustrializare;
Concurența ofertelor din zonele turistice ale regiunii cu o oferte turistice similare din alte regiuni
sau concurența cu pachetele turistice oferite de structurile de cazare mult mai dezvoltate de pe
litoralul țărilor învecinate reduce atractivitatea obiectivelor regionale pe piața turistică;
Menținerea trendului descendent al numărului de turiști și al numărului de structuri de primire
turistică din regiune;
Migrația populației tinere și a forței de muncă înalt calificate;
Riscul creșterii șomajului pe termen lung ca urmare a crizei economice globale;
Riscul dispariției unor școli din localitățile rurale ca urmare a scăderii numărului de copii din aceste
zone.
Declinul demografic și îmbătrânirea populației care au efecte negative asupra societății în general,
ducând la o creștere alarmantă a gradului de dependență demografică: de la 21,3% în 2010, la
30,32% în 2030 și 47,77% în 2045 (prognoze EUROSTAT);
Riscul exodului personalului medical specializat și performant către alte state europene care oferă
beneficii superioare;
Infrastructura serviciilor publice deficitară în raport cu necesitățile populației;
Risc de catastrofe și dezastre naturale (risc seismic, risc de inundații).
Sursa: PDR Sud-Est
Fig. 2. Așezare geografică Regiunea Sud-Est

Sursa: Violette Rey, coordonator, Atlasul României, Editura RAO, București, 2006
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# 34. Sistemul urban Brăila‐Galați
Brăila şi Galaţi sunt localizate pe fluviul Dunărea şi împreună formeză o zonă
urbanizată de circa 700000 de locuitori. În Regiunea Sud‐Est a României se găsesc 2
aglomerări urbane de mari dimensiuni, Constanţa şi Brăila‐Galaţi. În Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional PATN, Brăila şi Galaţi sunt caracterizate ca
alcătuind un sistem urban.

# 35. Priorități de dezvoltare
Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată
Prioritatea 2. Dezvoltarea rețelei de transport la nivel regional
Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor și promovarea ocupării forței
de muncă
Prioritatea 4. Dezvoltarea turismului la nivel regional
Prioritatea 5. Conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural și promovarea politicii
de mediu, a eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile
Prioritatea 6. Îmbunătățirea performanței sistemului de educație și formare și
promovarea incluziunii sociale
Prioritatea 7. Modernizarea economiei rurale
Prioritatea 8. Îmbunătățirea capacității administrative.
# 35.1. Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată
Subpriorități:
1.1. Conservarea și restaurarea patrimoniului istoric și cultural;
Activități:
‐ Reabilitarea/restaurarea centrelor istorice
1.2. Modernizarea rețelelor de infrastructură din mediul urban;
Activități:
‐ Îmbunătățirea situației traficului urban;
‐ Crearea și menținerea unui spațiu public de calitate;
‐ Crearea si dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement;
1.3. Asigurarea serviciilor publice de calitate;
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1.4. Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului în comun la nivel urban și periurban;
1.5. Reabilitarea și îmbunătățirea locuințelor.
1.6. Promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în
cadrul orașelor din regiune.
1.7. Asigurarea protecției civile și creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor.
1.8. Promovarea dezvoltării orașelor mici.
1.9. Promovarea dezvoltării orașelor mijlocii.
# 35.2. Prioritatea 2. Dezvoltarea rețelei de transport la nivel regional
Subpriorități:
2.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea rețelei de transport regionale la
infrastructură TEN‐T;
Activități:
- Conectarea polilor urbani/ metropolitani Brăila, Galați și Tulcea prin dezvoltarea
infrastructurii de transport, inclusiv traversarea Dunării pe cale rutiera si feroviara;
- Construirea unui aeroport regional care să deservească sistemul urban Brăila-Galați,
a doua aglomerare urbană din România.
2.2. Promovarea celor mai durabile mijloace de transport, în special transportul pe
calea ferată și maritim/ fluvial inclusiv pe distanțe scurte, prin intermediul
infrastructurii corespunzătoare și a serviciilor și intermodalității îmbunătățite și a
logisticii.
2.3. Dezvoltarea legăturilor dintre centrele urbane și structurile de transport multi‐
modal cu sistemele naționale și internaționale de transport, pentru reducerea
timpului de transport și creșterea siguranței traficului, cu menținerea și protejarea
factorilor de mediu.
2.4. Îmbunătățirea condițiilor de trecere a granițelor în special a celor externe cu
Republica Moldova și cu Ucraina și cu Bulgaria.
2.5. Asigurarea accesibilității în zonele rurale/ montane, pentru a îmbunătăți
condițiile de viață în mediul rural și de munte și pentru a susține activitățile
economice (inclusiv activitățile turistice) în acele zonele.
2.6. Creșterea mobilității în zonele urbane și peri‐urbane.
# 35.3. Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității economice și promovarea
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ocupării forței de muncă
Subpriorități:
3.1. Finanțarea investițiilor pentru susținerea mediului de afaceri, inclusiv in mediul
rural, pentru dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate, care să răspundă rapid
la schimbările structurale de pe piața muncii
Activități:
- Dezvoltarea firmelor mari si a IMM-urilor, stimularea înființării de noi firme, în
vederea creșterii productivității/ competitivității acestora.
- Dezvoltarea durabilă a sectorului piscicol si vitivinicol
3.2. Dezvoltarea serviciilor pentru firme și accesul acestora la activități de C&I
Activități:
- Susținerea inovării, transferului de tehnologii, inovare socială și parteneriate pentru
activități de CDI;
3.3. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, dezvoltare și inovare care oferă noi
surse de creștere economică;
Activități:
- Înființarea/ Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor;
- Înființarea/ Dezvoltarea și susținerea clusterelor;
- Înființarea/ Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, etc.
3.4. Susținerea activităților legate de economia verde
3.5. Promovarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă.
3.6.

Îmbunătățirea serviciilor oferite de furnizorii serviciilor de ocupare;

Activități:
- Dezvoltarea capitalului uman din instituțiile care oferă servicii pe piața muncii.
3.7. Investiții în infrastructura destinată serviciilor publice de ocupare a forței de
muncă.
3.8. Creșterea eficienței energetice a proceselor productive și a transporturilor.
# 35.4. Prioritatea 4. Dezvoltarea turismului la nivel regional
Subpriorități:
4.1. Promovarea turismului regional integrat (turism de agreement, turism stiintific,
educațional, turism pentru vanatoare si pescuit, turism balnear, turism cultural,
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turism enologic si gastronomic, etc.);
Activități:
- Promovarea pescuitului sportiv si a turismului bazat pe vanatoare si pescuit;
- Crearea și promovarea brand-ului turistic regional;
- Dezvoltarea turismului montan și a traseelor turistice;
- Dezvoltarea parteneriatului dintre furnizorii de servicii turistice, agentii de turism,
furnizorii de servicii de transport;
- Dezvoltarea serviciilor de turism la standarde internationale pentru a deveni
competitive cu serviciile oferite de tarile vecine;
- Promovarea agroturismului si a traditiilor conservate, in mediul rural.
4.2. Înființare/ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice;
Activități:
‐ Înființare/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii specifice activităților de
agrement acvatic la nivel maritim si fluvial;
- Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii montane;
- Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii balneare;
- Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii turismului cultural și religios.
4.3. Îmbunătățirea serviciilor turistice
Activități:
- Pachete de servicii integrate;
- Crearea/ dezvoltarea centrelor de informare turistică;
- ”traseul vinului”, gastronomic etc. care sa cuprinda toate judetele regiunii.
# 35.5. Prioritatea 5. Conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
promovarea politicii de mediu, a eficienței energetice și utilizarea resurselor
regenerabile
Subpriorități:
5.1. Construcția și modernizarea sistemelor de infrastructură de apă și de apă uzată;
Activități:
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă
uzată;
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea stațiilor de epurare;
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- Ecologizarea suprafețelor de apă și sol poluate.
5.2. Extinderea și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor, cât și
reabilitarea siturilor contaminate industriale;
Activități:
- Valorificarea deșeurilor solide colectate, inclusiv prin compostare, precum și a
nămolurilor de la stațiile de epurare;
- Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii specifice;
- Ecologizarea suprafețelor de apă și sol poluate
5.3. Recrearea condițiilor de stabilitate și siguranța a zonelor expuse eroziunii marine,
dezastrelor naturale și fenomenelor de despădurire.
5.4. Crearea sistemului de gestiune și control al factorilor de mediu și intervenții în
situații de urgență (unități de monitorizare și unități de intervenție regionale);
Activități:
- Achizitionarea de echipamente specifice fiecarui judet pentru situatii de urgenta
5.5. Protejarea biodiversității, protecția solurilor, identificarea de noi zone naturale și
realizarea promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv rețelei Natura 2000 și
infrastructurii ecologice;
5.6. Îmbunătățirea mediului urban și rural și protejarea patrimoniului natural și
cultural
Activități:
- Dezvoltarea rețelei de spații verzi în special în zonele de aglomerare urbană și
reducerea poluării aerului;
- Regenerarea siturilor industriale poluate și abandonate, aflate în proprietate publică
sau privată.
5.7. Promovarea utilizării de energie neconvențională și eficientizarea sistemelor de
distribuție și de consum.
5.8. Dezvoltarea/îmbunătățirea sistemelor de termoficare.
5.9. Creșterea eficienței energetice a clădirilor.
5.10. Creșterea eficienței energetice a proceselor productive și a transporturilor.
# 35.6. Prioritatea 6. Îmbunătățirea performanței sistemului de educație și formare
și promovarea incluziunii sociale
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Subpriorități:
6.1. Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educație, la formare profesională, la
activități sportive și culturale, în special din categoriile dezavantajate;
6.2. Corelarea ofertei sistemului educațional și de formare profesională cu noile
cerințe ale pieței muncii;
6.3. Înființarea/ dezvoltarea unui sistem de servicii integrate care să răspundă eficient
nevoilor populației aflate în situații de risc social;
6.4. Creșterea calității serviciilor de educație și sănătate destinate populației;
6.5. Înființarea/ dezvoltarea/ reabilitarea/ echiparea infrastructurii educaționale și de
formare profesională la toate nivelurile;
6.6. Înființarea/ reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii
serviciilor sociale;
6.7. Înființarea/ reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii
de sănătate;
6.8. Înființarea/dezvoltarea/promovarea economiei sociale de catre actori publici,
privati si ONG‐uri;
# 35.7. Prioritatea 7. Dezvoltare rurală și Modernizarea economiei specifice zonei
Subpriorități:
7.1. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, a fermelor zootehnice și
agro‐alimentare într‐un sistem de filieră de producție, prin introducerea inovării și a
sistemelor de promovare, de certificare și de siguranță a produselor, precum și prin
susținerea asocierii;
7.2. Dezvoltarea zonelor rurale prin valorificarea resurselor de mediu, naturale și a
patrimoniului cultural;
7.5 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
7.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului piscicol si vitivinicol, inclusiv prin susținerea
producției piscicole (acvacultură și cultură marină) și modernizarea infrastructurilor
pentru pescuit;
7.4. Dezvoltarea legăturilor rural‐urban.
# 35.8. Prioritatea 8. Îmbunătățirea capacității administrative
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Subpriorități:
8.1. Dezvoltarea resurselor umane din administrația publică;
Activități:
- Îmbunătățirea capacității administrative pentru a sprijini utilizarea rațională a
resurselor financiare disponibile, inclusiv asistența financiară nerambursabilă.
- Sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacității instituționale și a eficienței
administrației publice sprijinite de asistență financiară tip FSE.
8.2. Îmbunătățirea capacității de management pentru elaborarea/actualizarea
strategiilor și a serviciilor publice de interes regional, în mod eficace, eficient și
transparent într‐un cadru de parteneriat larg;
8.3. Creșterea eficienței administrațiilor și serviciilor publice vizate de punerea în
aplicare a investițiilor.

*****
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2. DEZVOLTARE TERITORIALĂ PRIN POLITICA DE COEZIUNE

2.1. PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020
2.1.1. Domenii cheie pentru investitii

Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială - Document de prezentare
# 36. Structura partenerială la nivel naţional aprobată prin memorandum este
următoarea: Comitetul Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat
(CIAP) cuprinde 12 Comitete Consultative organizate ca secţiuni ale CIAP,
dintre care 10 comitete tematice (CCT) organizate pentru următoarele domenii:
• Transporturi
• Mediu şi schimbări climatice
• Competitivitate şi eficienţă energetică
• Comunicaţii şi tehnologia informaţională
• Educaţie
• Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale
• Servicii de sănătate
• Turism, cultură si patrimoniul cultural
• Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit
• Administraţie şi bună guvernanţă
Și 2 Comitete Consultative reprezentative pentru dezvoltarea regională şi pentru
dimensiunea teritorială, respectiv Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea
Regională (CCDR) şi Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT).

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Consultare şi parteneriat pentru
consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020
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# 37. Chei teritoriale prin care se pot conecta priorităţile Agendei Teritoriale UE 2020 cu
obiectivele politicii de coeziune si a altor politici comunitare

Fig. 3. Conectarea priorităților teritoriale

CHEI TERITORIALE

TEMATICI DE INTERES

Accesibilitate

*Accesibilitate la nivel global
*Accesibilitate la nivelul UE şi a zonelor transfrontaliere
*Accesibilitate naţională şi jurnalieră între metropole
*Accesibilitate către şi între centrele principale şi secundare (accesibilitate
regională, inclusiv servicii economice de interes general)
*Transport public, intermodal
*E-conectivitate
*Accesibilitate către reţele de energie

Servicii economice de

*Acces Servicii economice de interes general

interes general

*Investiţii în educaţie, sănătate, infrastructură edilitară

Valorizarea

*Valorizare a elementelor de potenţial specific fiecărui teritoriu

potenţialului teritorial

*Sisteme locale de inovare
*Management inteligent a bunurilor de patrimoniu natural şi cultural
*Producţie de energie regenerabilă şi la nivel local
*Elemente teritoriale specifice pentru producerea de energie
*Regenerarea urbană

Punerea în reţea a *Interacţiuni între metropole la nivel UE
oraşelor

*Interacţiuni între polii de creştere naţionali
*Valorizarea potenţialului teritorial
*Accesibilitate către/ între metropole

Arii funcţionale

*Lărgirea pieţii de muncă locale
*Activităţi de cooperare teritorială cu impact teritorial semnificativ
*Accesibilitate către centrele principale şi secundare (şi între ele)
*Transport public către centrele regionale
*Oraşe compacte şi durabile

Sursa. „How to strengthen the territorial dimension of „Europe 2020” and the EU Cohesion Policy” – Preşedinţia Poloneză a
Consiliului European, 2011
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Informare privind politica de coeziune și cadrul partenerial de elaborare a documentelor
programatice 2014-2020
# 38. Propunerile Comisiei Europene pentru perioada de programare 2014‐2020
In Octombrie 2011 ‐ Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului
legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru
perioada 2014‐2020.
# 38.1. Obiectivele politicii de coeziune:
• Investiţii pentru creştere economică şi locuri de muncă (finanţat din toate
fondurile);
• Cooperare teritorială europeană
# 38.2. Obiectivele tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014 – 2020
1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor;
3. îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului
agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării
riscurilor;
6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore;
8. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
10. investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

2.1.2. Priorități în perioada 2014‐2020
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Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Consultare şi parteneriat pentru
consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020
# 39. Priorităţi ale coeziunii teritoriale
• Planificare strategică în vederea unei mai mari eficienţe;
• Asigurarea unei coerenţe a politicilor cu impact teritorial, atât pe verticală
(cooperare între diferitele niveluri teritoriale), cât şi pe orizontală (coordonare a
politicilor sectoriale), în vederea susţinerii unei dezvoltări durabile la nivel
european, naţional şi local;
• Abordare integrată în etapa de programare şi implementare;
• Impact teritorial pozitiv a programelor şi proiectelor;
• Încurajarea cooperării şi capitalizarea sinergiilor teritoriale;
• Gestiunea responsabilă a concentrării teritoriale;
• Dezvoltarea accesibilităţii şi conectivităţii;
• Acces echitabil la serviciile de interes general;
• Susţinerea obiectivelor strategice de dezvoltare teritorială;
• Valorizarea potenţialului specific fiecărui teritoriu;
# 40. Priorități teritoriale pentru dezvoltarea UE 2020
• Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice și echilibrate
• Incurajarea dezvoltării integrate in orașe, regiuni rurale și specifice
• Integrarea teritorială in regiuni funcționale transfrontaliere și transnaționale
• Asigurarea competivitiății pe baza economiilor locale puternice
• Imbunătățirea conexiunilor ‐ accesul la servicii de interes general, informație
cunoaștere și mobilitate
• Gestionarea și conectarea valorilor ecologice peisagistice și culturale
• Crearea de instrumente de coordonare a politicilor
Politica de coeziune a UE 2014-2020/ Propuneri ale Comisiei Europene
# 41. Principalele schimbări:
Accent pus pe rezultate
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• Indicatori comuni şi specifici programelor, raportare, monitorizare şi evaluare
Cadru de performanţă pentru toate programele
• Etape şi obiective clare şi măsurabile
Rezervă de performanţă
• 5 % din alocările naţionale (la nivel de stat membru, fond sau
categorie de regiune)
Condiţionalitate ex ante
• Asigurarea existenţei unor condiţii pentru investiţii eficiente
Condiţionalitate macroeconomică
• Aliniere la noua guvernanţă economică
# 41.1. Obiective tematice
• Cercetare şi inovare
• Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
• Competitivitatea intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM‐uri)
• Trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon
• Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscurilor
• Protecţia mediului şi eficienţa resurselor
• Transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor
majore
• Ocuparea forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor
• Incluziune socială şi combaterea sărăciei
• Educaţie, competenţe şi invăţare pe tot parcursul vieţii
• Consolidarea capacităţii instituţionale şi administraţii publice eficiente

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială/ Dimensiunea urbană a Acordului de
Parteneriat
# 42. În octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat şi lansat pentru dezbatere publică
şi negociere cu statele membre propuneri legislative privind politica de coeziune
pentru perioada 2014‐2020. În domeniul dezvoltării urbane, propunerile privind
politica de coeziune au ca obiectiv stimularea dezvoltării urbane integrate în vederea
consolidării rolului oraşelor în contextul dezvoltării urbane durabile şi atingerii unei
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dezvoltări socio‐economice echilibrate.
# 42.1. Obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii specifice zonelor urbane
menţionate în propunerea de regulament privind Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR): Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în toate sectoarele (Obiectivul tematic 4): promovarea strategiilor de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele urbane;
# 42.2. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (Obiectivul
tematic 6):

acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, inclusiv reabilitarea

siturilor poluate şi reducerea poluării aerului;
# 42.3. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din
cadrul reţelelor majore de infrastructură (Obiectivul tematic 7): o dezvoltarea unor
sisteme de transport care respectă mediul şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi
promovarea unei mobilităţi urbane durabile;

# 43. Context European. Dimensiunea urbană a politicii de coeziune 2007‐2013 și 2014‐
2020.

Fig. 4. Dimensiunea urbană a politicii de coeziune

Perioada 2007‐2013

Perioada 2014‐2020

Atenția

Incipientă

Consolidată

pentru

Stabilirea unei sume pentru o axă din Cel puțin 5% din resursele FEDR alocate

urban

Programul

Operațional

Regional fiecărui stat membru vor fi investite în

dedicate dezvoltării urbane

favoarea dezvoltării urbane durabile
Acțiuni inovatoare în limita unui plafon de
0,2% din contribuția totală a FEDR

Ținte

Creșterea rolului economic și social Promovarea strategiilor de reducere a
al centrelor urbane, prin adoptarea emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele
unei

abordări

policentrice,

în urbane;

vederea stimulării unei dezvoltări Acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
mai echilibrate a regiunilor;

urban, inclusiv reabilitarea siturilor poluate
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Perioada 2007‐2013

Perioada 2014‐2020

Îmbunătățirea
regiunilor

și

accesibilității și reducerea poluării aerului;
în

particular

a Dezvoltarea unor sisteme de transport care

accesibilității centrelor urbane și a respectă mediul și cu emisii scăzute de
legăturilor cu zonele înconjuratoare

dioxid de carbon și promovarea unei
mobilități urbane durabile;

Abordări

Concetrarea investițiilor în poli de Stimularea dezvoltării urbane integrate în
creștere și dezvoltarea echilibrată si vederea consolidării rolului orașelor în
policentrică

vederea atingerii unei dezvoltări socioeconomice echilibrate
Implicarea comunităților locale
Corelarea fondurilor-concentrare

Instrumente

PIDU

ITI, CLLD

Sursa: Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială/ Dimensiunea urbană a Acordului de Parteneriat

Informare privind politica de coeziune si cadrul partenerial de elaborare a documentelor
programatice 2014-2020
# 44. Obiectivele tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014 ‐ 2020
1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor;
3. îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi
a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore;
8. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
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9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
10. investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
# 44.1. Principalele repere ale procesului de programare 2014‐2020
‐ Ministerul Afacerilor Europene – coordonator al procesului de programare a
fondurilor europene 2014‐2020 de negociere a documentelor programatice cu
Comisia Europeană
‐ Organisme responsabile cu elaborarea documentelor de programare regionala
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice ‐ Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional
• Agenţiile pentru Dezvoltare Regională
‐ Documente de programare regionala pentru perioada 2014‐2020
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională
• Planuri pentru Dezvoltare Regională
• Program/ Programe Operaţionale Regionale
‐ Organisme responsabile cu dimensiunea teritorială a documentelor de programare
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice ‐
Direcția Generală Dezvoltare Teritorială
‐ Documente ce fundamentează abordare teritorială pentru perioada 2014‐2020
• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României

# 44.2. Cadrul partenerial pentru perioada 2014‐2020
• Memorandumul Guvernului privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor
europene în perioada 2014‐2020 stabileşte:
• Linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene
nerambursabile
• Principalele elemente privind organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial.

*****
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2.2. INSTRUMENTE TERITORIALE ÎN ACORDUL DE PARTENERIAT

2.2.1. Abordarea teritoriala a dezvoltarii

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Consultare şi parteneriat pentru
consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020
# 45. Dimensiunea teritorială în Acordul de Parteneriat
Conform prevederilor propunerilor de Regulamente şi Cadrului Strategic Comun
2014‐2020, Acordul de parteneriat trebuie:
• să raspundă provocărilor teritoriale specifice obiectivelor de creştere inteligentă,
durabilă şi inclusivă;
• să asigure o abordare integrată pentru obiectivele de dezvoltare teritorială care să
fie susţinute din toate fondurile UE.
• Teritoriul contează (P. Krugman)
• Coeziunea teritorială nu va fi o problemă de costuri ci mai degrabă de coordonare
(A. Faludi)
# 45.1. Este necesar a se evidenţia în cadrul Acordului de Parteneriat fenomenele
cu manifestare teritorială diferenţiată, la nivel regional, sub‐regional şi local. Scopul
final este de a identifica ariile în care sunt necesare intervenţii adaptate, şi a propune
măsuri integrate (prin corelarea unor intervenţii sectoriale) care trebuie concentrate
teritorial ‐ rezultatul final va putea sta la baza unor propuneri de utilizare
ainstrumentelor de dezvoltare teritorială.
# 45.2. Analiza susţinerii priorităţilor teritoriale relevante pentru valorizarea
potenţialului teritorial naţional şi care pot contribui la atingerea obiectivelor
europene: accesibilitatea, accesul la servicii economice de interes general, oraşe
durabile, competitive şi coezive. Dezvoltarea trebuie să ţină cont de specificul
teritorial. Simpla replicare a unor politici de dezvoltare care au fost aplicate într‐un
alt spaţiu şi într‐un alt context nu garantează că succesul va fi acelaşi. Documentele
furnizate de CCCT trebuie să conducă spre o valorizare elemente care dau un specific
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naţional, regional sau local şi de a propune modalităţi de valorificare a acestora.
# 45.3. Cum se reflectă principalele provocări ale dezvoltării teritoriale la nivel
european pe teritoriul României ?
Evoluţia demografică, schimbările climatice, riscurile energetice, dezvoltarea urbană
durabilă, competitivitatea economică, ocuparea forţei de muncă, sărăcia şi
excluziunea socială sunt provocări recunoscute la nivel european, principalele
documente strategice europene arătând o preocupare însemnată pentru aceste
probleme.
‐ Aceste provocări au un impact diferit în funcţie de teritoriul la care ne referim.
‐ În cazul României, aceste probleme trebuie analizate atât în context european (prin
compararea situaţiei naţionale cu cea la nivel european sau cu statele din Europa
Central‐Estică şi din Balcani), cât şi în context naţional, la diferite niveluri teritoriale.
# 45.4. Cum se vor regăsi în Acordul de Parteneriat?
‐ Este necesar a se evidenţia în cadrul Acordului de Parteneriat fenomenele cu
manifestare teritorială diferenţiată, la nivel regional, sub‐regional şi local.
‐ Scopul final este de a identifica ariile în care sunt necesare intervenţii adaptate, şi a
propune măsuri integrate (prin corelarea unor intervenţii sectoriale) care trebuie
concentrate teritorial ‐ rezultatul final va putea sta la baza unor propuneri de utilizare
instrumentelor de dezvoltare teritorială.
‐ Analiza susţinerii priorităţilor teritoriale relevante pentru valorizarea potenţialului
teritorial naţional şi care pot contribui la atingerea obiectivelor europene:
accesibilitatea, accesul la servicii economice de interes general, oraşe durabile,
competitive şi coezive
‐ Dezvoltarea trebuie să ţină cont de specificul teritorial. Simpla replicare a unor
politici de dezvoltare care au fost aplicate într‐un alt spaţiu şi într‐un alt context nu
garantează că succesul va fi acelaşi.
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Fig. 5. Abordare integrată şi dimensiune teritorială în Acordul de Parteneriat
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Sursa. Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Consultare şi parteneriat pentru consolidarea dimensiunii
teritoriale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Dezvoltare teritoriala/ Dimensiunea
teritoriala 2014-2020
# 46. Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul
legislativ pentru viitoarea periodă de programare 2014 – 2020. Propunerile de
regulamente vizează stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă în toată
Europa, orientând investițiile UE către obiectivele agendei europene pentru creștere
economică și locuri de muncă („Europa 2020”). Accentul pus pe un număr mai limitat
de priorități de investiții în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul
central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu
Comisia Europeană. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în
vederea adoptării propunerilor până la sfarșitul anului 2012, pentru a permite
lansarea unei noi generații de programe privind politica de coeziune în 2014.
# 46.1. Propunerile Comisiei Europene evidențiază o mai mare importanță acordată
dimensiunii teritoriale și urmăresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a
intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidarii rolului orașelor în
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contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în
acest sens:
# 46.2. Strategii integrate de investiții, având o abordare cu caracter strategic și
holistic mai accentuat:
Ca principiu de baza, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui sa
sprijine dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii integratecare
abordează provocările economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane
[articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu
are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într‐un mod integrat pentru a viza
zonele afectate de provocări urbane specifice și, în acelasi timp, proiectele cu
finanțare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai
largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui să caute sa utilizeze Fondul social
european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a susține măsuri în materie de ocupare a
forței de muncă, educație, incluziune socială și capacitate instituțională, concepute și
puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
# 46.3. Rezervarea finanțării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrate: Cel
puțin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în acțiuni
integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul
instrumentului de investiții teritoriale integrate (ITI), iar gestionarea și punerea în
aplicare a acestora vor fi delegate orașelor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din
propunerea de regulament privind FEDR]. Forma şi intensitatea delegării gestionării
oraşelor pot varia în funcţie de aranjamentele instituţionale ale fiecărui stat membru.
Orașele care pun în aplicare acțiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile,
cu gestionate delegată, ar trebui sa fie incluse într‐o lista care să însoțească
contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operațional
[articolul 87 alineatul (2) litera (c)].
# 46.4. Platforma de dezvoltare urbană: În baza unei liste a oraşelor, elaborată de
statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platformă
de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de oraşe din întreaga Europă, care va stimula
un dialog la nivel european între oraşe şi Comisie, orientat preponderent spre
politică, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană. Acesta nu este un instrument de
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finanţare, ci mai degrabă un mecanism destinat creşterii vizibilităţii contribuţiei
oraşelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acţiunilor
integrate şi inovatoare pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum şi valorificării
rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
# 46.5. Acţiuni inovatoare în zonele urbane: În scopul încurajării soluţiilor noi şi
inovatoare în materie de dezvoltare urbană durabilă, FEDR poate sprijini, la iniţiativa
Comisiei, acţiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribuţia totală a
FEDR. Acţiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot,
proiecte demonstrative şi studii aferente de interes european. Sfera acestora poate
include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii (articolul 9 din
propunerea de regulament privind FEDR).
# 46.6. Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic:
În baza orientărilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar
trebui să stabilească modalităţile de a asigura o abordare integrată a utilizării
fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. Programele
operaţionale ar trebui să stabilească contribuţia la abordarea integrată a dezvoltării
teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane
(articolele 11, 14 şi 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii
comune privind fondurile CSC 2014‐2020). De asemenea, este de aşteptat ca această
abordare a dezvoltării urbane să fie puternic legată de abordarea integrată care pune
în discuţie nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau
ale grupurilor ţintă cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel
cum este stabilit în contractul de parteneriat şi în programele operaţionale.
# 46.7. Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni integrate: Investiţiile
teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un
pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai
multor programe de intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. ITI este un
instrument ideal pentru susţinerea acţiunilor integrate în zonele urbane, întrucât
acesta oferă posibilitatea combinării finanţării în funcţie de diferite obiective
tematice, inclusiv combinarea finanţării provenind de la acele axe prioritare şi
programe operaţionale sprijinite din FEDR, FSE şi Fondul de coeziune (CF) (articolul
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99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind
fondurile CSC 2014‐2020).
# 46.8. Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de
priorităţile de investiţii: Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din
fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, conţin priorităţi corespunzătoare de
investiţii specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de
regulament privind FEDR). Este recomandat ca oraşele să combine acţiunile sprijinite
în cadrul priorităţilor sectoriale de investiţii specifice zonelor urbane (să promoveze
strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în zonele urbane, să
îmbunătăţească mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum şi
incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice şi economice a zonelor urbane
defavorizate) şi să le încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a
oraşului în vederea punerii în aplicare a principiului dezvoltării urbane integrate
[articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea,
acestea pot combina acţiunile respective cu alte acţiuni sprijinite din FSE în cadrul
priorităţilor sale de investiţii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament
privind FSE).
# 46.9. Instrumente financiare: Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod
extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Sfera
instrumentelor financiare este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi
priorităţile de investiţii şi toate tipurile de beneficiari, proiecte şi activităţi (articolele
32‐40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind
fondurile CSC 2014‐2020).
# 46.10. Crearea de reţele: În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana
(CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le
furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii
de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de
regulament privind CTE).
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Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Dimensiunea urbană a Acordului de
Parteneriat
# 47. Dimensiunea urbană a Politicii de Coeziune 2014‐2020
Politica de dezvoltare urbană, alături de cea a dezvoltării teritoriale reprezintă o
competenţă partajată a Statelor Membre. In ciuda acestui lucru, Uniunea Europeană
are o tradiţie îndelungată în promovarea dezvoltării şi regenerării urbane având un
rol major în sprijinirea oraşelor cu scopul creşterii competitivităţii economice şi
promovării coeziunii economice, sociale şi teritoriale.
# 47.1. Există o recunoaştere aproape unanimă a faptului că dezvoltarea urbană
trebuie luată din ce în ce mai mult în considerare atunci când sunt elaborate strategii
şi politici europene, mai ales în cazul politicii de coeziune.
# 47.2. Interesul crescut la nivelul Uniunii Europene acordat oraşelor şi promovării
dezvoltării urbane poate fi lesne de înţeles: aproximativ 70% din populaţia Uniunii
Europene locuieşte în zone urbane (şi potrivit studiilor ESPON în următorii ani peste
75% din populaţia Europei se va regăsi în oraşe), oraşele fiind teritoriile în care se
concentrează cele mai multe locuri de muncă, majoritatea agenţilor economici şi a
instituţiilor de învăţământ superioare se regăsesc în aceste zone, de asemenea, oferă
accesul la servicii medicale, la comerţ, dar în acelaşi timp, în zonele urbane ‐ şomajul,
segregarea socială, problemele de mediu sau de mobilitate (congestionarea
traficului) sunt accentuate;
• oraşele sunt considerate adevărate motoare ale creşterii economice la nivel
european: oraşele, de obicei cele mari, generează, un PIB peste media europeană,
dar şi cu peste 40% mai mare decât mediile naţionale;
• oraşele îndeplinesc un rol vital în dezvoltarea regiunilor europene, fiind considerate
elemente cheie ale îmbunătăţirii competitivităţii Uniunii Europene la nivel global.
Capacitatea oraşelor de inovare şi de creare de noi oportunităţi economice
constituie, de cele mai multe ori, o condiţie ca regiunile să poată face faţă
competiţiei globale. Atunci când oraşele sunt competitive şi regiunile în care sunt
localizate sunt mai competitive;
• potrivit raportului pe 2007 al UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie), intitulat
„Urbanizarea, potenţialul expansiunii urbane”, fenomenul urbanizării va fi cel mai
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important factor de influenţă a dezvoltării în secolul 21;
• în cel de al V‐lea Raport privind politica de coeziune prezentat de Comisia
Europeană în toamna anului 2010, oraşele sunt privite drept elemente cheie în
reducerea disparităţilor teritoriale şi asigurarea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate.

2.2.2. Investiții teritoriale integrate (ITI)

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Investiţii teritoriale integrate (ITI)
# 48. Investiţiile teritoriale integrate sunt instrumente de dezvoltare teritorială care
presupun existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui
teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată, şi a unor
mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate.
Practic, ITI sunt subprograme care cuprind măsuri integrate multi‐dimensionale.
# 48.1. Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta
presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor
identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte
sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o
perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea
obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune
depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită nivelurilor de
guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune.
# 48.2. ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale
integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei
Europa 2020. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional,
ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai
multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă
flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea
unor acţiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care
sprijină printr‐un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi
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finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui
program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la
finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate
la strategiile de dezvoltare teritorială integrată.
# 48.3. Propuneri legislative
Pentru stimularea abordării integrate, Comisia Europeană încurajează utilizarea
combinată a fondurilor (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune), precum şi utilizarea altor
instrumente financiare. Combinarea fondurilor nu este obligatorie, însă se
recomandă, în special pentru domeniul dezvoltării urbane, combinarea FEDR şi FSE
pentru corelarea investiţiilor în infrastructură cu investiţiile nemateriale.
# 48.4. Propunerea legislativă a Comisiei Europene cuprindea iniţial o prevedere
potrivit căreia minimum 5% din fondurile FEDR alocate la nivel naţional trebuiau să
fie destinate investiţiilor teritoriale integrate. Această prevedere este negociată în
prezent, propunerea de compromis propunând ca cei 5% să fie alocaţi ITI sau
programelor operaţionale / axelor prioritare dedicate dezvoltării urbane.
# 48.5. De asemenea, cel puţin o parte din gestiunea investiţiilor teritoriale
integrate va fi delegată oraşelor sau altor autorităţi regionale sau locale responsabile
cu implementarea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă. Responsabilitatea finală
pentru gestiunea operaţiunilor ITI aparţine Autorităţii de Management, însă statele
membre sau Autorităţile de Management pot desemna drept organisme
intermediare pentru managementul şi implementarea ITI o serie de instituţii precum
autorităţi locale, agenţii pentru dezvoltare regională. În cazul ITI derulate în teritorii
transfrontaliere, poate fi desemnată ca organism intermediar o Grupare Europeană
pentru Cooperare Teritorială (GECT) sau o organizaţie fondată de autorităţi publice
din cel puţin două state participante şi guvernată de legislaţia unuia dintre aceste
state. Forma şi intensitatea delegării gestionării ITI pot varia în funcţie de
mecanismele statelor membre sau ale regiunii.
# 48.6. În ceea ce priveşte delimitarea teritoriilor în care se pot aplica investiţiile
teritoriale integrate, trebuie avute în vedere următoarele criterii şi elemente:
‐ existenţa unei strategii de dezvoltare integrată;
‐ caracteristici teritoriale specifice;
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‐ lipsa oricărei dependenţe faţă de limitele administrative;
# 48.7. Strategia de dezvoltare integrată intersectorială trebuie să asigure
necesităţile de dezvoltare ale teritoriului respectiv, şi va fi concepută astfel încât să
poată genera sinergii prin aplicarea coordonată a acţiunilor propuse. Setul de acţiuni
trebuie să contribuie atât la obiectivele tematice ale axelor prioritare din programul
(sau programele) care asigură finanţarea, cât şi la obiectivele de dezvoltare ale
strategiei teritoriale.
# 48.8. Întrucât instrumentele de dezvoltare teritorială propuse sunt inovative şi
destul de complexe, au existat mai multe semne de întrebare privind relaţia dintre
ITI şi CLLD şi posibilitatea de suprapunere a acestora. Comisia Europeană a precizat
că cele două tipuri de instrumente pot coexista în acelaşi spaţiu, ele nu se exclud
reciproc. De exemplu, prin abordarea de tip bottom‐up, acţiunile plasate sub
responsabilitatea comunităţii locale (CLLD) pot fi componente ale unei investiţii
teritoriale integrate.
Diferenţele dintre instrumente sunt date de dimensiunea participativă (obligatorie
pentru CLLD) şi de scara geografică (în general, CLLD sunt aplicate la nivel local, în
vreme ce ITI pot fi utilizate în teritorii mai vaste). De asemenea, modalitatea de
stimulare este diferită: pentru CLLD se acordă +10 % rata de cofinanţare din fondurile
europene, pe când în cazul ITI intenţia iniţială a fost de alocare dirijată obligatorie a
5% din fondurile FEDR către ITI la nivelul fiecărui stat membru.
# 48.9. Arii potenţiale de aplicare a instrumentului de dezvoltare teritorială
Exemple posibile de teritorii pe care se pot aplica investiţii teritoriale integrate:
‐ zone metropolitane (poli metropolitani şi zona polarizată din vecinătate);
‐ sisteme urbane formate din mai multe oraşe apropiate;
‐ cartier cu probleme specifice dintr‐un oraş mare;
‐ reţea de oraşe mici dintr‐un judeţ sau dintr‐o unitate fizico‐geografică;
‐ teritorii transfrontaliere (ex: punerea în aplicare a unei strategii integrate de
dezvoltare urbană în oraşe transfrontaliere);
‐ zonă cu probleme specifice (ex: Delta Dunării);
# 48.10. Etape de realizare a investiţiilor teritoriale integrate
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Etapa 1 ‐ Definirea criteriilor de stabilire a ariilor în care se vor desfăşura investiţii
teritoriale integrate.
Etapa 2 ‐ Delimitarea zonelor în care se vor implementa investiţii teritoriale integrate
şi constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiei teritoriale integrate; în
paralel, este necesară găsirea unei surse de finanţare pentru consultanţă externeă în
elaborarea strategiei teritoriale (asistenţă tehnică din programe operaţionale
finanţate din fonduri europene sau alte surse alternativă)
Etapa 3 ‐ Elaborarea strategiei integrate şi identificarea surselor posibile de finanţare;
Etapa 4 ‐ Selecţia pachetului de proiecte care corespund obiectivelor strategiei
integrate;
Etapa 5 ‐ Implementarea şi monitorizarea proiectelor; fiecare proiect va fi
implementat
conform regulilor programului operaţional sectorial corespunzător;
# 48.11. Avantaje financiare:
• siguranţa alocării unor sume de bani pentru realizarea proiectelor care contribuie la
obiectivele strategiilor integrate (alocările ITI menţionate în Acordul de Parteneriat);
• creşterea eficienţei utilizării fondurilor, datorită unui potenţial sporit de corelare a
proiectelor propuse (efecte sinergice) şi de oferire a unor rezultate superioare pentru
aceeaşi valoare a investiţiei;
# 48.12. Alte avantaje:
• asigurarea implicării actorilor la nivel regional şi subregional, prin delegarea (fie şi
parţială) a managementului investiţiilor teritoriale integrate;
• stimularea corelării intervenţiilor la diferite scări teritoriale şi a coordonării
intersectoriale;
• creşterea capacităţii administrative locale, datorită necesităţii de implicare în
managementul ITI;
# 48.13. Dificultăţi financiare:
• necesitatea susţinerii investiţiilor teritoriale integrate în perioada cuprinsă între
realizarea cheltuielilor şi rambursarea lor;
# 48.14. Alte dificultăţi:
• dificultăţile de realizare a coordonării intersectoriale;
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• cooperarea dificilă între mai multe unităţi administrativ‐teritoriale care formează o
arie de aplicare a investiţiilor teritoriale integrate;

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Grup de lucru 3 - Instrumente de
dezvoltare teritorială
# 49. Investiţii teritoriale integrate (ITI)
• Elemente cheie:
– Teritoriu desemnat şi strategie de dezvoltare teritorială integrată;
– Set de acţiuni care vor fi puse în aplicare;
– Mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea ITI;
• Delimitare teritoriu:
– Teritoriu pentru care există strategie de dezvoltare integrată;
– Orice zonă cu caracteristici teritoriale specifice (diferite scări)
– Nu depinde neapărat de delimitări administrative (ex: cartier, reţea de
oraşe mici);
– Se pot dezvolta ITI pentru teritorii transfrontaliere.
• Abordare integrată:
– Încurajarea utilizării combinate a fondurilor (FEDR + FSE)
– Utilizarea altor instrumente financiare
– CLLD (bottom‐up) pot fi componente ale unei investiţii teritoriale integrate
• Necesităţi
– Acordul de parteneriat: principii de identificare a ariilor urbane cu ITI
– Fiecare PO identifică ITI pentru dezvoltare urbană durabilă şi alocă estimativ
fonduri din FEDR şi FSE;
– PO identifică abordările pentru utilizarea ITI în alte arii şi alocă estimativ fonduri din
fiecare axă prioritară
• Condiţii
– Minimum 5 % din fondurile FEDR alocate la nivel naţional – destinate ITI (acţiuni
dedicate dezvoltării urbane cu participarea oraşelor la procesul de selecţie al
proiectelor)
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– Managementul ITI poate fi delegat oraşelor (sau altor autorităţi regionale sau locale
responsabile cu implementarea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă)
• Statul membru sau Autoritatea de Management poate desemna drept organisme
intermediare pentru managementul şi implementarea ITI:
– Autorităţi locale
– Agenţii pentru dezvoltare regională
– (în cazul cooperării teritoriale europene): GECT sau organizaţie fondată de
autorităţi publice din cel puţin două state participante şi guvernată de legislaţia unuia
dintre aceste state
# 49.1. Exemple de intervenţii care pot fi finanţate prin ITI
• Investiţii în infrastructură (ex transport metropolitan);
• Stimularea competitivităţii (ex. centre de afaceri, centre de inovare,
transfer tehnologic);
• Formare profesională şi reconversia forţei de muncă (FSE)
• Diversificarea economiei rurale în comunele învecinate (FEADR)
• Finanţarea unei strategii de dezvoltare locală şi a intervenţiilor
asumate de comunitate (componentă CLLD)
# 49.2. Etape de identificare a ITI
• Consultare extinsă
– Autorităţi de Management;
– Coordonatori poli de creştere
– Autorităţi locale;
• Elaborare metodologie de identificare potenţiale arii de implementare ITI
– Stabilire criterii
– Analiză cost‐beneficiu
• Dezbatere pe marginea unor potenţiale arii de implementare a ITI
– Zone metropolitane
– Cartiere cu probleme specifice
– Teritorii cu caracteristici specifice (exemple ipotetice)
• Delta Dunării
• Zona costieră
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• Depresiuni intramontane (ex: Maramureş, Ţara Haţegului)
• Alte arii cu caracteristici omogene şi probleme comune (Valea Prahovei)
• Constituire grupuri de lucru pentru elaborarea strategiilor integrate

Acordul de parteneriat 2014-2020
# 50. Investițiile teritoriale integrate (ITI) vor avea la bază nevoile locale pentru a stimula
dezvoltarea integrată și cooperarea la nivel trans‐sectorial

și subregional,

conducând astfel la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de exemplu,
bugetul național sau local) și evitând finanțarea de proiecte disparate sau divergente.
ITI este un instrument care promovează utilizarea integrată a fondurilor și poate
duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice.
# 50.1. România va folosi instrumentul ITI în Rezervația Biosferei Delta Dunării (un
teritoriu unic cu funcții foarte specifice: populație rară și izolată, specializare și
vulnerabilitate economică, acces nesatisfăcător la servicii etc.); elaborarea strategiei
integrate pentru această zonă a început cu ajutorul Băncii Mondiale și al
autorităților locale competente; strategia va fi implementată printr‐un plan de
acțiune elaborat tot cu ajutorul Băncii Mondiale, ce va include intervențiile propuse și
mecanismele de implementare.

Propunere contribuţie la textul Acordului de Parteneriat - Instrumente de dezvoltare
teritorială
# 51. Utilizarea investiţiilor teritoriale integrate
Investiţiile teritoriale integrate trebuie avute în vedere în special în teritorii precum:
− metropole de importanţă internaţională şi supraregională (metropolă + zona
funcţională urbană);
− teritorii transfrontaliere (aglomeraţii urbane cu potenţial de importanţă
transfrontalieră la graniţa cu Bulgaria şi cu Ungaria);
− zone cu probleme specifice şi caracteristici unitare (Delta Dunării, zona costieră,
zona montană, reţele de staţiuni turistice sau de oraşe mici dintr‐o unitate
administrative sau fizico‐geografică).
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2.2.3. Community‐led Local Development (CLLD)

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Acţiuni de dezvoltare locală plasate
sub responsabilitatea comunităţii (CLLD)
# 52. Acest tip de acţiuni utilizabil la nivel subregional este bazat pe experienţa initiativei
LEADER, care a beneficiat de sprijin UE permanent începând cu 1991, şi care a
devenit un element tot mai important al politicii de dezvoltare rurală (iar din 2007 şi
al politicii de pescuit). Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii a
fost concepută pentru a ajuta actorii din zonele rurale să analizeze potenţialul
regiunii lor locale, şi s‐a dovedit a fi un instrument eficace şi eficient în ceea ce
priveşte punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare. CLLD este un instrument
complementar altor forme de sprijinire a dezvoltării locale, putând fi asociat unor
intervenţii sectoriale sau integrate stabilite la nivel naţional sau regional.
# 52.1. Această abordare de tip bottom‐up (de jos‐în‐sus) presupune formarea unor
Grupuri de Acţiune Locală (GAL), formate din reprezentanţi ai intereselor socio‐
economice locale ale sectoarelor public şi privat, teritoriul de interes fiind
reprezentat de suprafaţa unităţilor administrative‐teritoriale cuprinse în GAL.
Grupurile de Acţiune Locală elaborează şi aplică strategii integrate şi multisectoriale
de dezvoltare locală, coerente cu programele din care primesc sprijin şi care cuprind
cel puţin următoarele elemente:
• Analiză de nevoi şi evaluarea potenţialului local (teritorial) de dezvoltare, inclusiv
analiză SWOT;
• Definirea zonei şi populaţiei care fac obiectul strategiei,
• Stabilirea unor obiective clare şi măsurabile;
• Plan de acţiune care include transpunerea obiectivelor în acţiuni
• Proceduri de monitorizare şi plan financiar
# 52.2. Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare locală,
vor fi selectate şi implementate proiecte specifice, printr‐o utilizare integrată şi
conectată a fondurilor. Conform propunerii Comisiei Europene procesul de selecţie
trebuie realizat astfel încât cel puţin 50 % din voturi să provină din afara sectorului
public.
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# 52.3. Propuneri legislative
Conform pachetului legislativ propus de Comisia Europeană, Grupurile de Acţiune
Locală ar trebui să aibă strategiile de dezvoltare aprobate până la 31 decembrie 2015,
astfel încât perioada 2016‐2020 să fie dedicată implementării strategiilor, sub
monitorizarea obligatorie a Grupurilor de Acţiune Locală. Acest termen este însă
negociat la nivel european în prezent. Strategiile trebuie să fie selectate de către un
comitet comun instituit de Autorităţile de Management implicate, care vor trebui să
se asigure că strategiile finanţate din fonduri multiple primesc finanţare coordonată
pentru întreaga strategie.
# 52.4. De asemenea, pachetul legislativ propune menţinerea alocării de minimum
5% din FEADR în cazul fiecărui stat membru pentru acţiunile de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunităţii.
# 52.5. Trebuie menţionat că în conformitate cu propunerea legislativă, CLLD se
referă la toate fondurile care intră sub incidenţa cadrului strategic comun (FEDR,
FEADR, FSE, Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi Fondul de
Coeziune), însă aplicarea sa este obligatorie numai pentru FEADR. De asemenea,
trebuie precizat că statele membre trebuie să specifice în Acordul de Parteneriat
intenţiile privind sprijinirea CLLD şi să indice programele şi zonele în care poate fi
utilizat acest instrument.
# 52.6. Grupurile de Acţiune Locală ar trebui să fie formate din reprezentanţi ai
intereselor socioeconomic locale ale sectoarelor public şi privat, precum antreprenori
şi asociaţiile acestora, autorităţi locale, asociaţii de cartier sau asociaţii rurale, grupuri
de cetăţeni (cum ar fi minorităţile, cetăţenii vârstnici, femeile/bărbaţii, tinerii,
antreprenorii etc.), organizaţii comunitare şi voluntare etc. Aceste GAL sunt
constituite astfel încât nici un partener sau grup de interese să nu fie majoritar
(regula supranumită „maxim 49%”), societatea civilă şi partenerii din sectorul privat
trebuind să deţină cel puţin 50 % din puterea de decizie, astfel încât să se asigure un
proces de dialog şi nu unul de simplă consultare a partenerilor minoritari. Trebuie
precizat că scopul declarat al Comisiei este încurajarea implicării comunităţilor locale
în identificarea soluţiilor pentru problemele şi provocările specifice, şi nu delegarea
unor atribuţii către autorităţile locale.
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# 52.7. Dintre avantajele CLLD, pot fi menţionate:
‐ încurajarea implicării nivelului local (stimularea unei abordări bottom‐up) şi
consolidarea sentimentului de proprietate la nivel local;
‐ creşterea capacităţii administrative a comunităţilor locale şi stimularea inovării;
‐ acţiunile derulate în cadrul CLLD beneficiază de creşterea ratei de cofinanţare din
FEDR şi/ sau FSE cu 10 % (ex 85% în loc de 75%)
‐ posibilitatea coordonării contribuţiei diferitelor fonduri, inclusiv a celor naţionale;
# 52.8. Arii potenţiale de aplicare a instrumentului de dezvoltare teritorială
În delimitarea teritoriului Grupurilor de Acţiune Locală vor trebui avute în vedere
criteria pe care Comisia le va stabili printr‐un act delegat. Estimativ pot fi avute în
vedere ca criterii:
‐ număr de locuitori (în principiu, între 10.000 – 150.000 locuitori, limite valabile
pentru 2007‐2013; însă şi aceste limite pot fi depăşite în situaţii justificate)
‐ suprafaţă (teritoriul delimitat trebuie să aibă o masă critică, astfel încât strategia de
dezvoltare locală să aibă sens şi să fie eficientă; în acelaşi timp, trebuie ca suprafaţa
să nu depăşească nivelul local);
‐ existenţa unor probleme comune care necesită o abordare integrată.
‐ în principiu, se încearcă o echivalenţă între 1 teritoriu – 1 comunitate – 1 strategie
de dezvoltare locală (de exemplu, nu are sens ca o UAT să fie inclusă în 2 Grupuri de
Acţiune Locală, demersul ducând la suprapuneri şi chiar potenţiale nepotriviri între
obiectivele celor două strategii de dezvoltare locală); se admit totuşi unele excepţii,
de exemplu în regiunile rurale litorale pot exista comune incluse în GAL de tip
LEADER dar şi într‐un grup de acţiune locală pentru pescuit (FLAG);
‐ datorită posibilităţii finanţării multifond (ex: FEADR + FEDR, EMFF + FEDR) este
posibilă crearea unor Grupuri de Acţiune Locală în teritorii de tip parteneriat urban‐
rural
# 52.9. Etape ale acţiunilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
Comunităţii
Etapa 1 – definirea unui teritoriu de aplicare a strategiei de dezvoltare locală pe baza
criteriilor stabilite la nivel european (număr de locuitori, suprafaţă, existenţa unor
probleme comune)
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Etapa 2 ‐ constituirea Grupului de Acţiune Locală, format din reprezentanţii
următoarelor tipuri de instituţii:
a) Instituţii publice
− administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene,
etc.)
− servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi etc.)
b) Instituţii private
− sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
− sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
− sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);
− organizaţii de întreprinzători;
− societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii
non‐culturale, etc.).
c) Societatea civilă
− organizaţii non‐profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii
culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
− persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.
Grupurile de Acţiune Locală (GAL) vor constitui un parteneriat echilibrat şi
reprezentativ pentru teritoriul respectiv, format din parteneri publici, privaţi şi
societate civilă. Partenerii privaţi şi societatea civilă vor reprezenta cel puţin 51% din
puterea de decizie în cadrul GAL. Parteneriatul local trebuie să fie deschis tuturor
celor interesaţi, iar categoriile sociale (tinerii, femeile şi reprezentanţii minorităţilor
naţionale) trebuie să fie corect reprezentate în funcţie de situaţia la nivel local.
Etapa 3 – elaborarea strategiei de dezvoltare locală, care vor cuprinde elementele
menţionate mai sus şi trebuie asumate de Grupurile de Acţiune Locală. Orientativ,
prezentăm mai jos elementele din cadrul strategiilor de dezvoltare locală a căror
calitate este luată în considerare pentru selecţie în cadrul PNDR 2007‐2013, axa
LEADER, în mare parte fiind valabile şi pentru viitoarea perioadă de programare:
− evaluarea situaţiei iniţiale şi analiza nevoilor şi potenţialului zonei
(diagnostic şi analiza SWOT);
− obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locală
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− acţiuni pentru atingerea obiectivelor;
− complementaritatea cu alte programe de dezvoltare.
− criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor
− dispoziţii administrative, reguli detaliate şi pista de audit;
− dispoziţii de evaluare – monitorizare;
În PNDR 2007‐2013, sunt considerate prioritare pentru finanţare strategiile care
include acţiuni inovative, acţiuni de cooperare, combină obiectivele mai multor axe
din PNDR, se adresează fermierilor de semi‐subzistenţă (diversificare sau dezvoltare),
se adresează tinerilor, integrează probleme de mediu sau care urmăresc facilitarea
implementării acelor măsuri din PNDR ce vor avea ca beneficiari grupuri de
producători, asociaţii, parteneriate etc.
Etapa 4 – implementarea şi monitorizarea proiectelor care răspund obiectivelor
stabilite şi asumate prin strategia de dezvoltare locală. Proiectele sunt implementate
de Grupurile de Acţiune Locală.
Un actor local care doreşte să participe într‐un GAL trebuie să fie pregătită pentru o
implicare permanentă, pe durata întregului proces de realizare a strategiei de
dezvoltare locală şi a proiectelor relevante, următoarele acţiuni fiind necesare:
‐ asigurarea participării în cadrul întâlnirilor Grupului de Acţiune Locală (şi dacă este
cazul organizarea unora din aceste întâlniri);
‐ stabilirea mecanismelor instituţionale de decizie în cadrul Grupului de Acţiune
Locală;
‐ contribuţia activă la propunerea unor obiective de dezvoltare şi a unor proiecte care
oferă soluţii pentru problemele teritoriului definit, acestea urmând să fie integrate în
strategia de dezvoltare locală;
‐ identificarea surselor de finanţare (fonduri europene, naţionale, buget local,
investiţii private, parteneriate public‐privat) pentru proiectele propuse în cadrul
strategiei;
‐ cooperarea cu ceilalţi parteneri (publici, privaţi, societate civilă) şi identificarea
punctelor comune care necesită soluţii luate de comun acord;
‐ luarea în considerare a tuturor problemelor sectoriale şi asigurarea unor măsuri
propuse coerente, cu efecte sinergice şi care nu provoacă noi probleme în alte
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sectoare;
‐ prevederea în buget a unor fonduri pentru finanţarea elaborării strategiei de
dezvoltare locală şi a proiectelor propuse în cadrul strategiei, deoarece între
efectuarea plăţii şi rambursarea fondurilor de către Autorităţile de Management apar
inevitabil decalaje;
‐ participarea în procesul de selecţie a proiectelor, verificarea conformităţii
proiectului, inclusiv cu obiectivele strategiei de dezvoltare locală, şi respectarea
criteriilor de eligibilitate;
# 52.10. Avantaje financiare:
• creşterea ratei de cofinanţare din fondurile europene cu 10 % (finanţare mai redusă
din bugetul de stat şi/sau din cota beneficiarilor;
# 52.11. Alte avantaje:
‐ corelarea proiectelor propuse într‐un spaţiu;
‐ susţinerea măsurilor considerate utile de toţi actorii locali;
‐ creşterea eficienţei finanţării din diverse surse, prin coordonarea fondurilor
europene cu cele naţionale şi locale;
‐ stimularea parteneriatelor locale şi a abordării participative;
‐ implicarea mai mare a tuturor categoriilor de actori locali în realizarea obiectivelor
de dezvoltare locală;
# 52.12. Dificultăţi financiare:
• necesitatea susţinerii financiare a proiectelor care realizează obiectivele de
dezvoltare locală;
# 52.13. Alte dificultăţi:
• dificultatea cooperării într‐un GAL ai cărui membri pot avea interese divergente;
• implicarea într‐un proces complex şi de durată;

Comitetul consultativ privind Coeziunea Teritorială - Grup de lucru 3 - Instrumente de
dezvoltare teritorială
# 53. Ce se poate finanţa prin CLLD ?
• Acţiuni pregătitoare;
• Implementarea proiectelor propuse în cadrul strategiei locale;
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• Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare în cadrul grupului de acţiune
locală;
• 1 teritoriu = 1 comunitate = 1 strategie de dezvoltare locală;
• Cheltuieli administrative şi de promovare a strategiei de dezvoltare
locală – până la 25% din totalul cheltuielilor publice
# 53.1. Identificarea ariilor CLLD – abordări posibile
• Bazată pe experienţa LEADER (extinderea sistemului actual)
– Identificare grupuri de acţiune locală existente
– Contactare şi discuţii privind necesitatea unui parteneriat de tip urbanrural;
– Stabilirea mecanismelor instituţionale
• Negociere cu actorii interesaţi
– Identificarea spaţiilor cu caracteristici potrivite pentru CLLD;
» Nivel local (suprafaţă restrânsă, 10.000 - 150.000 locuitori)
» Identitate locală;
» Probleme comune care necesită rezolvare prin efort corelat;
» Existenţa unei capacităţi instituţionale suficiente.
– Discuţii cu actorii publici şi privaţi din zonă în vederea stabilirii mecanismelor
instituţionale

Acordul de parteneriat 2014-2020
# 54. În mediul urban CLLD are ca scop să crească incluziunea socială și să reducă sărăcia în
rândul comunităților dezavantajate din orașele din România. Cele mai relevante
criterii de definire a acestor comunități sunt capitalul uman, ocuparea forței de
muncă și calitatea locuințelor.
‐ Tipuri principale de comunități urbane dezavantajate:
• comunitățile cu acces limitat la infrastructură, situate în special în casele de la
periferia orașului, slab dotate cu utilități având drumuri nemodernizate; Aceste tipuri
de comunități urbane pot fi regăsite atât la nivelul localității (în principal orașele ce
au fost recent declarate administrativ sau orașe agricole mici) și la nivelul intern al
orașului (cartierele periferice).
• comunitățile dezavantajate economic, situate în special în orașe agricole mono‐
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industriale mici; Majoritatea acestor așezări sunt rurale: comune sau orașe declarate
doar administrativ, de cele mai multe ori fiind slab dotate cu utilități urbane.
# 54.1. Acțiunile CLLD sunt dezvoltate pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare
locală ale populației și grupurilor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. Un
numar suficient de lucrători sociali bine calificați, asistenți medicali și medici de
familie, ce lucrează conform standardelor europene existente, sunt factori care
contribuie la combaterea excluziunii sociale, precum și a oricăror forme de
discriminare.
# 54.2. Acțiunile CLLD vor primi sprijinul ESIF a căror fonduri vor fi folosite pentru
reabilitarea infrastructurii, centrelor comunitare/ centrelor socio‐medicale ce vor fi
prioritizate în funcție de: populație nivel de sărăcie și acces la servicii de îngrijire
comunitare etc.

2.2.4. Dezvoltare urbana sustenabila

# 55. Dezvoltarea urbană integrată reprezintă un principiu de planificare urbană și proces
de dezvoltare a orașului, ce abordează spațiul urban sau o arie bine definită a
acestuia într‐un mod integrat, sistemic, respectiv prin rezolvarea simultană a mai
multor probleme și nevoi identificate, cu scopul imbunătățirii de ansamblu a mediului
urban. Este așadar ambivalenta în concepție (planificare și proces) și integrată,
sistemică în implementare.
# 55.1. Domeniul dezvoltării urbane integrate a fost promovat în contextul politicii
regionale a Uniunii Europene începând cu ultimul deceniu al secolului trecut.
Teoretic vorbind, acesta a evoluat de‐alungul timpului pe trei paliere: ca tehnică și
practică de dezvoltare urbană, ca politică urbană. Iar in ultima vreme ca disciplina de
studiu.
‐ a început ca o practica, izvorâta din necesitatea demonstrată că orașele se pot
dezvolta optim dacă orașul este abordat ca un întreg: la începutul anilor ’90 când
Comisia Europeană finanțează primele Proiecte Urbane Pilot (1990‐1993)
‐ s‐a transformat treptat într‐o dimensiune de politică urbană promovată masiv de
Uniunea Europeană prin numeroasele programe care finanțează intervențiile
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integrate de dezvoltare urbană: în special începând după anul 1994 când sunt puse în
scena cele doua runde ale programului URBAN (URBAN I 1994‐1999 și URBAN II
2000‐2006);
‐ a început sa fie privită ca o disciplină distinctă de studiu, având in vedere
necesitatea crescândă de specialiști în acest domeniu pentru realizarea de planuri
urbane integrate: cu precădere dupa 2007 când importanța dezvoltării urbane
integrate este afirmată la nivelul întregii Uniuni Europene prin Carta de la Leipzig și
anul începând cu care majoritatea orașelor europene au posibilitatea de a accesa
finanțare pentru dezvoltare urbană integrată prin fondurile structurale.

Dezvoltarea sustenabilă - problema cheie a secolului XXI
# 56. Sustenabilitatea a devenit un criteriu cheie pentru cei preocupaţi de calitatea
mediului. Una dintre cel mai des citate definiţii ale dezvoltării sustenabile este cea
propusă de către Comisia Mondială a Mediului şi Dezvoltării, condusă de către Gro
Harlem Brundtland, primul‐ministru al Norvegiei, în 1987. În conformitate cu
Raportul Brutland (Viitorul nostru comun), dezvoltarea sustenabilă presupune
„asigurarea unei dezvoltări care să permită satisfacerea nevoilor generaţiilor
prezente, fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a‐şi satisface propriile
nevoi”. Referirea la nevoile generaţiilor prezente şi viitoare are în vedere două
aspecte ale echităţii: echitatea intrageneraţională (în cadrul unei generaţii) şi
echitatea intergeneraţională (între generaţii). Echitatea intergeneraţională apare
întrucât generaţia prezentă îşi deduce beneficiile prin utilizarea mediului ca resursă
de bază, în timp ce costurile sunt transferate generaţiilor viitoare.

Politica de coeziune 2014-2020 / Dezvoltare urbană durabilă integrată
# 57. Oraşele sunt motoarele economiei europene şi pot fi considerate catalizatoare
pentru creativitate şi inovare în întreaga UE. În jur de 68 % din populaţia UE locuieşte
într‐o regiune metropolitană, iar aceste regiuni generează 67 % din PIB‐ul UE. Cu
toate acestea, tot aici se manifestă extrem de acut o serie de probleme permanente,
precum şomajul, segregarea şi sărăcia. Prin urmare, politicile destinate zonelor
urbane au o mai mare semnificaţie pentru UE în ansamblul său.
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# 57.1. Diversele dimensiuni ale vieţii urbane ‐ economică, socială, culturală şi de
mediu ‐ sunt strâns legate între ele şi succesul în materie de dezvoltare urbană poate
fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. Trebuie combinate măsuri
privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia,
dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În plus, dezvoltarea
unor parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă,
economia locală şi diversele niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.
# 57.2. O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată
fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă în prezent oraşele europene.
Aceste provocări variază de la schimbări demografice specifice la consecinţele
stagnării economice în termeni de creare de locuri de muncă şi progrese sociale,
precum şi la impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste provocări va avea o
importanţă crucială pentru realizarea obiectivului unei societăţi inteligente, durabile
şi favorabile incluziunii, prevăzut în strategia Europa 2020.
# 57.3. Care este scopul?
Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014‐2020 urmăresc să
stimuleze politicile urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă
în vederea consolidării rolului oraşelor în contextul politicii de coeziune.
# 57.4. Ce se propune?
‐ Strategii integrate de investiţii, având o abordare cu caracter strategic şi holistic
mai accentuat: Ca principiu de bază, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR)
ar trebui să sprijine dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii
integrate care abordează provocările economice, climatice, sociale şi de mediu din
zonele urbane [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR].
Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într‐un mod integrat
pentru a viza zonele afectate de provocări urbane specifice şi, în acelaşi timp,
proiectele cu finanţare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor
obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui să caute să utilizeze
Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a susţine măsuri în materie
de ocupare a forţei de muncă, educaţie, incluziune socială şi capacitate instituţională,
concepute şi puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
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‐ Rezervarea finanţării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată: Cel puţin 5 %
din resursele FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acţiuni integrate în
favoarea dezvoltării urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului
de investiţii teritoriale integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea şi punerea
în aplicare a acestora vor fi delegate oraşelor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din
propunerea de regulament privind FEDR]. Forma şi intensitatea delegării gestionării
oraşelor pot varia în funcţie de aranjamentele instituţionale ale fiecărui stat membru.
Oraşele care pun în aplicare acţiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile,
cu gestionate delegată, ar trebui să fie incluse într‐o listă care să însoţească
contractile de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] şi programul operaţional [articolul
87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative şi ar putea fi modificate în
cursul perioadei de programare.
‐ Platforma de dezvoltare urbană: În baza unei liste a oraşelor, elaborată de statele
membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platformă de
dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de oraşe din întreaga Europă, care va stimula un
dialog la nivel European între oraşe şi Comisie, orientat preponderent spre politici în
ceea ce priveşte dezvoltarea urbană. Acesta nu este un instrument de finanţare, ci
mai degrabă un mecanism destinat creşterii vizibilităţii contribuţiei oraşelor la
strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acţiunilor integrate şi
inovatoare pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum şi valorificării rezultatelor
acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
‐ Acţiuni inovatoare în zonele urbane: În scopul încurajării soluţiilor noi şi inovatoare
în materie de dezvoltare urbană durabilă, FEDR poate sprijini, la iniţiativa Comisiei,
acţiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribuţia totală a FEDR.
Acţiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte
demonstrative şi studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include
toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii (articolul 9 din propunerea de
regulament privind FEDR).
‐ Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic: În baza
orientărilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui să
stabilească modalităţile de a asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC
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pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. Programele operaţionale ar trebui să
stabilească contribuţia la abordarea integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv, după
caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane (articolele 11, 14 şi 87 din
propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondurile CSC
2014‐2020). De asemenea, este de aşteptat ca această abordare a dezvoltării urbane
să fie puternic legată de abordarea integrată care pune în discuţie nevoile specific ale
zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor ţintă cele mai
expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul
de parteneriat şi în programele operaţionale.
‐ Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni integrate: Investiţiile
teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un
pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai
multor programe de intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. ITI este un
instrument ideal pentru susţinerea acţiunilor integrate în zonele urbane, întrucât
acesta oferă posibilitatea combinării finanţării în funcţie de diferite obiective
tematice, inclusiv combinarea finanţării provenind de la acele axe prioritare şi
programe operaţionale sprijinite din FEDR, FSE şi Fondul de coeziune (CF) (articolul
99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind
fondurile CSC 2014‐2020).
‐ Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de priorităţile
de investiţii: Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC
în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii, conţin priorităţi corespunzătoare de investiţii specifice
zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind
FEDR). Este recomandat ca oraşele să combine acţiunile sprijinite în cadrul
priorităţilor sectoriale de investiţii specifice zonelor urbane (să promoveze strategii
pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în zonele urbane, să îmbunătăţească
mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum şi incluziunea
socială prin sprijinirea regenerării fizice şi economice a zonelor urbane defavorizate)
şi să le încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului în vederea
punerii în aplicare a principiului dezvoltării urbane integrate [articolul 7 alineatul (1)
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din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina
acţiunile respective cu alte acţiuni sprijinite din FSE în cadrul priorităţilor sale de
investiţii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
‐ Instrumente financiare: Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod
extensive instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Sfera instrumentelor financiare este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi
priorităţile de investiţii şi toate tipurile de beneficiari, proiecte şi activităţi (articolele
32‐40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind
fondurile CSC 2014‐2020).
‐ Crearea de reţele: În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE),
programul de schimburi şi învăţare destinat oraşelor va continua să le furnizeze
acestora oportunităţi de creare de reţele în vederea partajării şi dezvoltării de bune
practici în materie de dezvoltare urbană (articolul 2 din propunerea de regulament
privind CTE).
# 57.5. Care sunt diferenţele faţă de perioada 2007‐2013?
‐O abordare integrată consolidată pentru a face faţă provocărilor urbane:
În timp ce articolul 8 din Regulamentul privind FEDR prevedea pentru perioada 2007‐
2013 opţiunea de a pune în aplicare dezvoltarea urbană într‐o abordare integrată, în
perioada 2014‐2020 dezvoltarea urbană va fi pusă în aplicare prin strategii care
stabilesc acţiuni integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament
privind FEDR]. De asemenea, articolul 12 din propunerea de regulament privind FSE
prevede contribuţia suplimentară a FSE la astfel de strategii.
‐ Investiţiile teritoriale integrate înlocuiesc axele prioritare separate în ceea ce
priveşte dezvoltarea urbană: Introducerea ITI, care permite punerea în aplicare a
programelor operaţionale la nivel intersectorial, va sprijini abordarea tematică şi va
facilita combinaţia potrivită de investiţii în cadrul strategiilor urbane integrate.
‐ Mai multe responsabilităţi şi oportunităţi pentru oraşe: Statele membre vor avea
posibilitatea să ofere oraşelor oportunitatea de a elabora şi de a pune în aplicare
strategii pe deplin integrate, care combină resurse provenite de la diversele axe
prioritare şi programe operaţionale.
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‐ Operaţiuni sprijinite din mai multe fonduri, programe operaţionale finanţate in
fonduri multiple şi finanţare încrucişată: Punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare urbană integrată va fi consolidată de posibilitatea combinării acţiunilor
finanţate din FEDR, FSE şi CF, fie la nivelul programului, fie la nivelul operaţiunii.
Finanţarea încrucişată între FEDR şi FSE a unei părţi dintr‐o operaţiune (până la 5 %
din cadrul fiecărei axe prioritare a unui program operaţional) va rămâne să
completeze abordarea finanţării din fonduri multiple [articolul 55 alineatul (8) şi
articolul 88 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune
privind fondurile CSC 2014‐2020].
‐ O abordare mai funcţională care permite intervenţii la scară adecvată: Având în
vedere că ITI poate acoperi diferite tipuri de oraşe şi zone urbane, astfel cum sunt
definite de către statele membre, acest instrument permite finanţarea acţiunilor
integrate de la nivel de cartier sau sector până la zone funcţionale, cum ar fi regiunile
urbane sau zonele metropolitane, inclusiv zonele rurale învecinate.
# 57.6. Care sunt efectele practice?
Statele membre ar trebui să creeze parteneriate cu autorităţile regionale, locale şi
urbane competente şi să le implice în elaborarea contractului de parteneriat, precum
şi în elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea programelor
(articolul 5 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune
privind fondurile CSC 2014‐2020).
# 57.7. Statele membre ar trebui să identifice oraşele în care dezvoltarea urbană
durabilă integrată va primi sprijinul politicii de coeziune pentru consolidarea rolului
oraşelor în cadrul programelor şi pentru asigurarea investirii a cel puţin 5 % din
resursele FEDR alocate în acţiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile.
# 57.8. Atât în cadrul contractului de parteneriat, cât şi în programele operaţionale,
statele membre ar trebui să indice: oraşele care pun în aplicare acţiuni integrate în
favoarea dezvoltării urbane durabile, cu gestionare delegată, precum şi oraşele pe
care doresc să le ia în considerare în vederea participării în cadrul platformei de
dezvoltare urbană. De asemenea, programul operaţional va stabili alocarea
financiară orientativă din cadrul fiecărei axe prioritare către acţiunile integrate.
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Acordul de parteneriat 2014-2020
# 58. Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la articolul 7 din Regulamentul
FEDR, se va implementa prin stabilirea unei axe prioritare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014‐2020, care să combine prioritățile de investiții
relevante și obiectivele tematice, în conformitate cu punctul (c) din primul subalineat
al articolului 96 alineatul 1 din Regulamentul UE nr. 1303 / 2013.
# 58.1. Principiile pe baza cărora urmează să fie identificate zonele urbane pentru
promovarea și punerea în aplicare a acțiunilor integrate de dezvoltare durabilă sunt
următoarele:
‐ acțiuni de dezvoltare urbană ce iau în considerare nevoile specifice ale localităților
urbane, pe baza dimensiunii și potențialului economic al acestora;
‐ utilizarea dispozițiilor din documentațiile de planificare urbană pentru a delimita
zonele de
intervenție și pentru a stabili tipurile de intervenții;
‐ definirea intervențiilor specifice pentru tipurile de zone identificate, pe baza zonelor
funcționale (zone centrale, zone rezidențiale, zone industriale etc.);
‐ intervenții pe zone pentru a asigura o abordare integrată și a crea rezultate vizibile,
cu efecte multiplicatoare;
‐ stabilirea criteriilor de selecție pentru proiectele de regenerare urbană, proiectele
urmând a fi selectate în funcție de obiectivul intervenției.
# 58.2. Din perspectiva dezvoltării urbane, măsurile prioritare sunt: îmbunătățirea
calității mediului în zonele urbane, susținerea dezvoltării infrastructurii de bază și a
mobilității urbane în orașele României și regenerarea și revitalizarea zonelor
urbane.
# 58.3. Strategiile de dezvoltare a României (Strategia de Dezvoltare Spațială și
Strategia Națională Pentru Dezvoltare Rurală) urmăresc să asigure o dezvoltare
echilibrată și durabilă a teritoriului național, să impulsioneze competitivitatea în
zonele de dezvoltare, asigurând în același timp protecția socială și a mediului,
subliniind rolul regiunilor în promovarea creșterii naționale, având în vedere
potențialul acestora.
# 58.4. Principalele direcții strategice privind dezvoltarea teritorială integrată sunt
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în conformitate cu Strategia națională de dezvoltare spațială și cu studiul Băncii
Mondiale „Orașe competitive. Reprofilarea geografiei economice a României" și
implică următoarele acțiuni:
– stimularea competitivității principalelor aglomerări urbane ca motoare de
dezvoltare a regiunilor și susținerea accesului acestora la fluxurile și piețele globale (la
nivel național și internațional);
– asigurarea unor mai bune legături între zonele mai puțin dezvoltate și motoarele de
dezvoltare și stimularea cooperării dintre orașe și zonele adiacente mai puțin
dezvoltate pentru a concentra resursele disponibile și a permite zonelor întârziate
să beneficieze cât mai mult posibil de efectele de propagare (la nivel regional);
– asigurarea unui acces echitabil la serviciile de interes general și susținerea
comunităților
defavorizate.
# 58.5. Pentru o mai bună dezvoltare urbană se vor avea în vedere următoarele
nevoi de investiții: creșterea eficienței energetice în orașe, încurajarea utilizării
resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea calității mediului și reducerea
emisiilor de CO2, creșterea suprafețelor de zone verzi în spațiile publice și
promovarea mobilității nemotorizate pentru a reduce poluarea aerului, renovarea și
modernizarea centrelor istorice și a spațiilor publice, dezvoltarea/reabilitarea/
modernizarea infrastructurii sportive și centrelor multifuncționale.
# 58.6. Economia orașelor se bazează pe mobilitatea persoanelor și a bunurilor și
pe starea și calitatea infrastructurii fizice urbane. Condițiile esențiale pentru o
funcționare optimă a orașelor sunt: acces la piața muncii, atractivitate pentru mediul
de afaceri, turism, cultură etc., toate fiind influențate de existența și calitatea
infrastructurii publice.
# 58.7. În pofida investițiilor din ultimii ani, infrastructura de bază a orașelor este
încă într‐o formă neadecvată și se vor lua acțiuni și măsuri pentru: dezvoltarea,
modernizarea și promovarea transportului public urban durabil, promovarea în
orașele românești a incluziunii sociale, inclusiv a persoanelor cu handicap,
elaborarea și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare urbană,
concentrate și adaptate la condițiile locale specifice, ca instrument pentru includerea
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comunităților marginalizate.
# 58.8. Obiectivele ce trebuie finanțate în toate tipurile de orașe sunt: îmbunătățirea
izolării termice a clădirilor rezidențiale

și a clădirilor publice, promovarea

transportului urban, investițiile în iluminatul public, revitalizarea și regenerarea
urbană.
# 58.9. Abordarea actuală va fi rafinată pe baza experienței din perioada de
programare 2007‐2013. Intervențiile în zonele adiacente centrelor urbane vor fi
definite mai bine printr‐o prioritizare a investițiilor adaptate la profilul specific al
fiecărei aglomerări urbane, în funcție de obiectivele exprimate în planurile integrate
de dezvoltare, precum și captând de facto zone economice funcționale.
# 58.10. O abordare integrată va lua în calcul nu numai acoperirea geografică, ci și
acoperirea

funcțională

și

sinergiile

sectoriale.

Cadrele

instituționale

ce

guvernează zonele urbane funcționale și implementarea și monitorizarea PDI vor fi
gestionate mai bine pentru a asigura o mai mare consolidare a capacităților. Se vor
lua în considerare corelații mai strânse cu politicile de dezvoltare economică la nivel
teritorial.

*****
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VOLUMUL II.
TERITORII SPECIFICE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI
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3. CONCEPTUL DE TERITORIU SPECIFIC

# 59. La nivelul politicii europene, menționarea termenului de teritoriu cu trăsături
geografice specifice apare pentru prima oară în Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene ‐ TUE (art. 174, art. 349).

# 60. Articolul 174 al TUE prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și
teritoriale, Uniunea Europeană urmărește reducerea decalajelor dintre nivelurile de
dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate.
În acelați timp, se acordă o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția
industrială, și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent,
cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precumși
regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

# 61. În ceea ce privește articolul 349 al TUE, acesta se concentrează asupra măsurilor
specifice adoptate care trebuie să țină cont de situația economică, socială structurală a
regiunilor ultraperiferice, care este agravată de depărtare, insularitate, suprafața redusă,
relieful și clima dificile, dependența economică de un număr redus de produse, factori a căror
persistență și combinare dăunează grav dezvoltării acestora. Măsurile specifice pentru
zonele menționate se referă la politicile vamale și comerciale, politicafiscală, zonele libere,
politicile din domeniul agriculturii și pescuitului, condițiile de aprovizionare cu materii prime
și bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat și condițiile de acces la fondurile
structurale și la programele orizontale ale Uniunii.

# 62. Un alt document cheie al UE care se concentrază asupra teritoriilor cu trăsături
geografice specifice este Cartea Verde privind Coeziunea Teritorială, care identifică trei
tipuri specifice de regiuni care se confruntă cu dificultăți de dezvoltare specifice.
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# 63. Regiunile specifice1 identificate în Cartea Verde privind Coeziunea Teritorială sunt:
– regiunile montane, care adesea sunt regiuni de frontieră și unde mai mult de o
treime din populație trăiește în regiuni rurale;
– regiunile insulare, care în multe cazuri sunt muntoase și unde mai mult de
jumătate din populație trăiește, de asemenea, într‐o zonă de frontieră; insulele
includ 6 din cele 7 cele mai izolate regiuni;
– cele 18 regiuni rar populate, toate fiind rurale și aproape toate fiind regiuni de
frontieră.
Acestea nu sunt singurele, existând alte regiuni cu caracteristici specifice care se confruntă
cu dificultăți la fel de frecvente, nu doar zonele de coastă, care se află sub presiune din cauza
dezvoltării și care confruntă cu riscuri generate de încălzirea globală, ci și regiunile cele mai
izolate, care se confruntă cu o serie de dificultăți legate de schimbările demografice și de
fenomenele de migrare, accesibilitate și integrare regională.

# 64. Regiunile montane şi insulare prezintă caracteristici economice la fel de deosebite ca
şi topografia lor. Deşi, turismul le‐a adus adesea beneficii, impulsionând economia locală şi
asigurând mijloacele şi argumentele creării unei reţele de transporturi şi a unor servicii de
bază bune, tot turismul le‐a făcut şi vulnerabile. Dependenţa de un singur sector periclitează
aceste economii, riscurile fiind exacerbate de problema schimbării climatului ‐ insulele sunt
ameninţate de creşterea nivelului mării şi eroziunea zonelor de coastă, iar munţii de topirea
gheţarilor şi reducerea ninsorilor.

# 65. Aproximativ 13% din populația UE trăiește în regiuni montane (aprox. 49 mil.
locuitori) și insulare (aprox. 14 mil. locuitori).
# 65.1. În regiunile montane se află multe zone naturale care adesea sunt bine
conectate din punct de vedere al transportului, făcându‐le astfel destinații turistice
populare. De asemenea, multe dispun de servicii de bază de calitate, cu toate că
disponibilitatea acestora variază semnificativ de la o regiune la alta. În același timp,
ele se confruntă cu provocările generate de schimbările climei, de dependența de un

1

Cartea Verde privind Coeziunea Teritorială, http://www.mdrl.ro/_documente/transparenta/consultari/coeziune_teritoriala/carta_verde.pdf
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număr redus de activități economice, de presiunea generată de turism și de pierderea
de biodiversitate.
# 65.2. Regiunile insulare continuă să se confrunte cu probleme legate de
accesibilitate, de dimensiunile mici ale piețelor, de costul mare al ofertei de servicii
publice de bază și de aprovizionarea cu energie.
# 65.3. În regiunile rar populate ale Europei trăiesc 2,6 mil. persoane care se
confruntă cu bariere legate de densitatea scăzută, marginalizarea și deficiențele
structurale, cum ar fi dependența de industria primară.

# 66. Accesibilitatea este o altă barieră cumulată în calea dezvoltării ‐ insulele sunt adesea
periferice, iar zonele de munte constituie de multe ori bariere naturale între statele
membre, întărind astfel efectele de frontieră.

# 67. Abordarea teritoriilor cu trăsături specifice este prezentă și în Agenda teritorială a
Uniunii Europene 2020, care tratează anumite tipuri de teritorii cu referire la zonele cu
provocări geografice și nevoi specifice. Înzestrarea geografică specifică are o influență
semnificativă asupra oportunităților de dezvoltare ale multor regiuni şi state membre.
Aceste potențiale specifice pot fi eliberate şi problemele pot fi soluționate în comun de
actori din diferite state sau regiuni într‐un mod integrat. Teritoriile cu potențiale sau
provocări comune pot colabora la găsirea unor soluții comune şi îşi pot utiliza potențialul
teritorial prin schimburi de experiență. Teritoriile cu potențiale complementare, adesea
învecinate, îşi pot uni forțele şi explora avantajele comparative împreună, creând potențiale
de dezvoltare suplimentare.

# 68. Printre prioritățile teritoriale trasate prin Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020
se numără și încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi specifice.
Dezvoltarea unei mari diversități de zone rurale ar trebui să țină seama de caracteristicile lor
unice. Teritoriile rurale, periferice şi slab populate au probabil nevoie să îşi îmbunătățească
accesibilitatea, să cultive spiritul întreprinzător şi să construiască capacități locale puternice.

# 69. Se recomandă aplicarea unei abordări integrate în vederea transformării oraşelor în
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motoare de dezvoltare inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi în locuri atractive
pentru locuit, muncă, turism şi investiții.

# 70. Dezvoltarea unei mari diversități de zone rurale ar trebui să țină seama de
caracteristicile lor unice. Teritoriile rurale, periferice şi slab populate au probabil nevoie să îşi
îmbunătățească accesibilitatea, să cultive spiritul întreprinzător şi să construiască
capacități locale puternice. Anumite zone rurale tind să fie teritorii vulnerabile bogate în
valori culturale şi naturale.

# 71. În termeni de politici europene, regiunile cu specificități teritoriale sunt în prezent
abordate ca un subset al regiunilor defavorizate și cel mai puțin favorizate, iar specificul lor
este descris ca "handicap".

*****
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3.1. TERITORII SPECIFICE ÎN LEGĂTURĂ CU COEZIUNEA TERITORIALĂ
# 72. Potrivit Agendei teritoriale a Uniunii Europene 2020, coeziunea teritorială reprezintă
un set de principii pentru dezvoltarea teritorială armonioasă, echilibrată, eficientă şi
durabilă. Aceasta creează oportunități egale pentru cetățeni şi întreprinderi, indiferent de
locul unde se găsesc, permițându‐le să‐şi exploateze la maximum potențialul teritorial.
Coeziunea teritorială consolidează principiul solidarității pentru a promova convergența între
economiile teritoriilor mai dezvoltate şi mai puțin dezvoltate.

# 73. Politica de coeziune este un cadru esențial prin intermediul căruia UE poate aborda
provocările în materie de dezvoltare teritorială şi contribui la eliberarea potențialului
teritorial la nivel local, regional, național şi transnațional.

# 74. Coeziunea teritorială completează mecanismele de solidaritate printr‐o abordare
calitativă şi garantează faptul că oportunitățile de dezvoltare sunt cel mai bine adaptate la
particularitățile unei zone. Regiunile pot necesita sprijin extern, pentru a‐şi găsi propria cale
de dezvoltare durabilă, o atenție specială trebuind acordată regiunilor mai puțin dezvoltate.
Interdependențele regionale sunt din ce în ce mai importante, ceea ce reclamă constituirea
continuă de rețele, cooperarea şi integrarea între diferitele regiuni ale UE la toate nivelurile
teritoriale relevante.

# 75. O contribuție importantă la coeziunea teritorială o reprezintă abordarea teritorială în
elaborarea politicilor. Elaborarea politicilor pe baza informațiilor empirice şi a dezvoltării
unor zone funcționale integrate aplică principiul subsidiarității prin intermediul guvernanței
pe mai multe niveluri.

# 76. Utilizarea incluzivă, durabilă şi eficientă a teritoriului şi resurselor Europei reprezintă
un element‐cheie al coeziunii. Mai buna utilizare a teritoriului poate contribui în mod pozitiv
la dezvoltarea economiilor, la accesul echitabil la serviciile de interes general, infrastructură
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şi bunuri publice şi la gestionarea înțeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.

# 77. Importanța coeziunii teritoriale a fost evidențiată în Directivele strategice comunitare
referitoare la coeziune adoptate de Consiliu în 2006, în care s‐a afirmat că „promovarea
coeziunii teritoriale trebuie să facă parte din efortul de a asigura că întregul teritoriu al
Europei are oportunitatea să contribuie la agenda privind creșterea economică și crearea de
locuri de muncă”2.

# 78. Coordonarea între politicile sectoriale și cele teritoriale este importantă pentru a
maximaliza sinergiile și pentru a evita posibilele conflicte. Dezbaterea coeziunii teritoriale
este importantă pentru a evidenția chestiunile implicate și pentru a încuraja analizarea lor
mai detaliată, nu doar în ce privește domeniile de politică mai evidente indicate în
continuare, ci și în mod mai general.
# 78.1. Politica privind transportul are implicații evidente pentru coeziunea
teritorială, prin efectul ei asupra localizării activității economice și asupra modelului
dedispunere a localităților. Ea joacă un rol deosebit de important în ameliorarea
conexiunilor externe și interne ale regiunilor mai puțin dezvoltate.
# 78.2. Politica privind energia contribuie la coeziunea teritorială prin dezvoltarea
unei piețe interne, pe deplin integrate, a gazului și energiei electrice. În plus, măsurile
de eficientizare a energiei și politica privind energiile regenerabile contribuie la
dezvoltarea durabilă în întreaga UE și pot oferi soluții pe termen lung pentru regiunile
izolate.
# 78.3. Asigurarea conectării la internetul de mare viteză joacă un rol la fel de
semnificativ, dată fiind importanța sa tot mai mare pentru competitivitate și coeziune
socială.
# 78.4. Primul pilon al politicii agricole comune și sprijinul pe care acesta îl oferă
fermierilor are, de asemenea, un impact important asupra teritoriilor, prin activitățile
și veniturile pe care le menține în zonele rurale și prin promovarea gestionării
judicioase a terenurilor.
# 78.5. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă, o parte integrantă a
2

Jurnalul Oficial L 291, 21.10.2006, p. 29.
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strategiei de la Lisabona, își aduce o contribuție importantă la dezvoltarea capitalului
uman printr‐o mai bună educație și prin dobândirea de noi competențe în diverse
domenii. În plus, orientările privind ocuparea forței de muncă includ coeziunea
teritorială ca unul din cele trei obiective fundamentale.
# 78.6. Bazinele maritime se confruntă cu cereri concurente de utilizare a mării.
Regimurile separate pentru pescuit, acvacultură, conservarea mamiferelor marine,
transport naval, petrol și gaze și minerit sunt concepute pentru a soluționa conflictele
din interiorul sectoarelor respective, dar nu dintre sectoare. Se află în curs de
elaborare la nivelul UE o politică maritimă integrată care să abordeze aceste
probleme de coordonare, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor maritime.
# 78.7. Politica privind mediul are impact, în mai multe moduri, asupra localizării
activității economice. Cerințele reglementative pot avea o dimensiune spațială și pot
influența planificarea utilizării terenurilor. Pentru a îndeplini efectiv obiectivele
politicilor și standardelor, regiunile și părțile implicate conlucrează, de exemplu în
contextul planului de acțiune privind biodiversitatea comunitară și al gestionării
comune a rețelei Natura 2000.
# 78.8. Accesul la cercetarea de calitate și posibilitatea de a participa la proiecte
transnaționale au un efect tot mai important asupra dezvoltării regionale.
Dimensiunea teritorială a politicii privind cercetarea este încorporată în stabilirea
Spațiului European de Cercetare (SEC), în care cercetătorii se pot deplasa, pot
interacționa și pot coopera într‐o manieră deschisă.
# 78.9. Politica privind concurența poate afecta distribuția teritorială a activității
economice prin asigurarea concentrării ajutorului regional în zonele cele mai dezavantajate
și prin ajustarea dimensiunii ajutorului în funcție de natura și amploarea problemelor.

# 79. Coeziunea teritorială a fost dezbătută de UE într‐un cadru interguvernamental
începând cu mijlocul anilor ’90, în principal de către miniștri responsabili cu planificarea
spațială. Această dezbatere a determinat adoptarea în 1999 a Schemei de Dezvoltare a
Spațiului Comunitar (SDSC), care, la rândul ei, a generat o serie de inițiative importante cum
ar fi prima generație de programe de cooperare transnațională sub egida INTERREG și
crearea Rețelei europene de observare a planificării spațiale (ESPON).
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# 80. Analiza diversităţii teritoriale europene a debutat cu proiectul ESPON TEDI (Territorial
Diversity in Europe/ Diversitatea teritorială în Europa), proiect finalizat în 2010, și s‐a
continuat cu EUROISLANDS (The Development of the Islands - European Islands and Cohesion
Policy/ Dezvoltarea insulelor ‐ Insulele europene şi politica de coeziune), cu GEOSPECS
(Geographic Specificities and Development Potentials in Europe/ Specificităţi geografice şi
potenţialul de dezvoltare în Europa) şi cu alte proiecte corelate problematicii abordând spaţii
montane, insule, zone cu densitate redusă a populaţiei, regiuni litorale, zone de frontieră,
periferii interne şi regiuni ultraperiferice.

3.1.1. Definire și caracteristici

# 81. La nivelul Uniunii Europene principalele componente ale politicii de coeziune
teritorială sunt diferite, dar există şi unele elemente comune care se concentrează asupra
utilizării durabile a particularităţilor teritoriale specifice, care au potenţialul de a reduce
decalajele şi a creşte competitivitatea.

# 82. Principalul obiectiv al politicii de coeziune îl constituie reducerea decalajelor între
regiuni, definite la nivelul NUTS 2 (Nomenclatura Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 2),
nivel la care se defineşte eligibilitatea pentru susţinere financiară. Însă pot exista şi alte
niveluri teritoriale (intra‐regionale sau supra‐naţionale) care ar putea fi relevante pentru
intervenţia politicii de coeziune, mai precis definite decât NUTS 2, descrise prin Carta verde
privind Coeziunea Teritorială, care utilizează clasificări diferite ale regiunilor NUTS 3.

# 83. Potrivit Cărții verzi privind Coeziunea Teritorială, regiunile insulare sunt definite ca
fiind acele regiuni de nivel NUTS 3 alcătuite în întregime din una sau mai multe insule, o
insulă3 fiind caracterizată prin:

3

-

Suprafaţa minimă de 1 km pătrat;

-

Distanţa minimă între insulă şi continent de 1 km;

Conform criteriilor utilizate în publicaţia Eurostat „Portrait of the Islands” şi în studiul Direcţiei Generale REGIO privind regiunile insulare
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-

Populaţia rezidentă de cel puţin 50 persoane;

-

Nici o legătură fixă (pod, tunel sau val de pământ) între insulă şi continent;

-

Pe insulă nu se află capitala nici unui Stat Membru.

criteriilor utilizate în publicaţia Eurostat „Portrait of the Islands” şi în studiul Direcţiei
Regiunile montane sunt definite drept regiuni de nivel NUTS 3 cu cel puţin 50% din
populaţie care locuieşte în zone montane, aşa cum sunt definite în studiul Direcţiei Generale
REGIO privind zonele montane din Europa (2004).
Regiunile slab populate sunt definite drept regiuni de nivel NUTS 3 cu o densitate a
populaţiei mai mică de 12,5 locuitori per km pătrat.
Regiunile de frontieră sunt regiunile situate de‐a lungul frontierelor interne, de nivel NUTS 3
eligibile pentru cooperare transfrontalieră conform Fondurilor Structurale 2007‐2013.
Regiunile situate de‐a lungul frontierei externe sunt regiuni de nivel NUTS 3 eligibile pentru
cooperare transfrontalieră conform Instrumentului de asistenţă pentru pre‐aderare (IPA) sau
al Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat.

3.1.2. Documente programatice

# 84. Prin intermediul Cărții Verzi a Coeziunii Teritoriale, Comisia Europeană a sugerat prin
subtitlul “Transformarea diversității teritoriale într‐un avantaj” faptul că specificitățile
geografice pot reprezenta o șansă pentru regiunile vizate și pentru Uniunea Europeană.
Primele exemple citate ale acestei diversități – “tundra înghețată de la nivelul Cercului Polar,
pădurile tropicale din Guyana, din Alpi până în insulele din Grecia” – sunt zone slab populate,
ultraperiferice, repectiv zone montane și insulare.

# 85. În plus, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale definește coeziunea teritorială ca “un mijloc
de a transforma diversitatea într‐o valoare care contribuie la o dezvoltare durabilă a
întregii UE”. Cu toate acestea, secțiunea intitulată "regiuni cu caracteristici geografice
specifice" introduce regiunile slab populate, regiunile montane, insulare, de coastă și
ultraperiferice ca zone care "se confruntă cu dificultăți de dezvoltare specifice" ‐ chiar dacă
descrierea lor ulterioară subliniază punctele tari și handicapurile lor combinate, precum și
coexistența tendințelor dezvoltare pozitivă și negativă.
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# 86. În documentul de lucru “Teritoriile cu caracteristici geografice specifice” publicat de
Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană, Monfort (2009) a calculat indicatori
de performanță pentru

regiunile montane, insulare, slab populate, de frontieră și

ultraperiferice. El a ajuns la concluzia că în timp ce aceste regiuni sunt “de la natură, [...] mai
puțin accesibile și serviciile medii sunt mai îndepărtate de populația lor ",“ fiecare categorie
include o mare varietate de situații ". Prin urmare, elaborarea de programe de dezvoltare
regională specifice pentru aceste categorii de regiuni sunt susceptibile a fi "ineficiente".

# 87. În Carta de la Torremolinos (1983), pe lângă obiectivele fundamentale, sunt precizate
obiective pentru 7 categorii de zone: zonele rurale, zonele urbane, zonele de frontieră,
zonele montane, regiunile cu deficienţe de structură, regiunile în declin, zonele de coastă
şi insulele.
# 87.1. Zonele rurale cu agricultura ca funcţiune de bază au un rol important. Este
esenţială crearea unor condiţii de viaţă acceptabile la ţară, în privinţa tuturor
aspectelor economice, sociale, culturale şi ecologice precum şi a infrastructurilor şi
dotărilor, făcând diferenţa între regiunile rurale sub‐dezvoltate şi periferice şi
celemaflate în vecinătatea marilor conurbaţii.
În aceste zone dezvoltarea cadrului urban, a structurilor sociale şi economice şi a
transportului trebuie să ţină cont, în toate sferele, de funcţiunile lor specifice şi în
special de conservarea şi gestionarea peisajului natural.
# 87.2. Zonele urbane contribuie enorm la dezvoltarea Europei şi prezintă de obicei
probleme de controlare a creşterii.
O structură urbană echilibrată necesită implementarea sistematică a planurilor de
folosinţă a terenurilor şi aplicarea liniilor directoare pentru dezvoltarea activităţilor
economice în beneficiul condiţiilor de viaţă ale orăşenilor.
O atenţie deosebită trebuie acordată îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, promovării
transportului public şi tuturor măsurilor care să împiedice o deplasare prea
pronunţată a locuitorilor dinspre centrele oraşelor spre periferii.
Reabilitarea patrimoniului arhitectural, a monumentelor şi siturilor trebuie să fie
parte integrantă a unei politici globale de amenajare a oraşelor şi satelor.
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# 87.3. Zonele de frontieră, mai mult decât altele, necesită o politică de coordonare
între State. Scopul acestei politici este de a deschide frontierele şi de a institui
cooperarea şi consultările transfrontaliere şi folosirea comună a dotărilor de
infrastructură. Statele trebuie să faciliteze contactele directe dintre regiunile şi
localităţile implicate, în conformitate cu Proiectul de Convenţie Europeană privind
cooperarea transfrontalieră între autorităţile teritoriale în vederea promovării unor
contacte din ce în ce mai strânse între locuitorii implicaţi.
În zonele de frontieră nu va fi realizat nici un proiect care poate avea consecinţe
dăunătoare pentru mediul din ţările învecinate fără o consultare prealabilă a acestor
State.
# 87.4. Zonele montane: având în vedere importanţa acestor zone, datorată
funcţiunilor ecologice, economice, sociale, culturale şi agricole pe care le îndeplinesc
şi a valorii lor ca depozite de resurse naturale şi de numeroasele constrângeri la care
sunt supuse în aceste domenii de activitate, politica de gestionare a amenajării
trebuie să acorde o importanţă deosebită şi adecvată conservării şi dezvoltării
regiunilor montane.
# 87.5. Regiunile cu deficienţe de structură în care condiţiile de viaţă şi muncă au
progresat puţin, mai ales din motive istorice, sau care au rămas în urmă datorită
schimbărilor bazei lor economice, necesită o asistenţă specială pentru ştergerea
diferenţelor care există între condiţiile de viaţă şi muncă din diferite State.
# 87.6. Regiunile în declin: este necesar să se dezvolte politici specifice în favoarea
regiunilor în care activitatea economică a fost puternic încetinită de restructurarea
industrială şi de îmbătrânirea infrastructurii şi a echipamentului industrial, care este
în cele mai multe cazuri monostructurat. Această situaţie este accelerată de
competiţia globală care rezultă din noua diviziune internaţională a muncii.
# 87.7. Zonele de coastă şi insulele: dezvoltarea turismului de masă şi a transportului
în Europa şi industrializarea zonelor de coastă, a insulelor şi a mării necesită politici
specifice care să asigure acestor regiuni o dezvoltare echilibrată şi o urbanizare
coordonată, având în vedere cerinţele de conservare a mediului şi caracteristicile
regionale. Trebuie de asemenea să se acorde atenţie rolului şi funcţiunilor specifice
ale zonelor de coastă în relaţiile uscat‐mare şi a posibilităţilor de transport pe mare.
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# 88. Pentru perioada 2014‐2020, pentru regiunile ultraperiferice și cele slab populate s‐au
prevăzut sume suplimentare în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare. Propunerile
legislative ale Comisiei Europene pentru politica de coeziune a UE 2014 ‐ 2020 includ o
alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice și slab populate de 926 milioane de
euro și posibilitatea de modulare a ratelor de cofinanțare de la Fondurile pentru axele
prioritare pentru a ține seama de “zonele cu severe și permanente handicapuri naturale sau
demografice”, definite ca “statele membre insulare eligibile în cadrul Fondului de coeziune,
precum și alte insule, cu excepția celor în care capitala unui stat membru se află sau are o
legătură permanentă cu continentul”, “zonele montane definite de legislația națională a
statului membru și zonele slab populate (mai puțin de 50 locuitori pe kilometru pătrat) și
foarte slab populate (mai puțin de 8 de locuitori pe km pătrat) ”.

# 89. Printre măsurile inovatoare pentru perioada 2014‐2020, accentul reînnoit pe
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) este deosebit de relevant
pentru aceste diverse teritorii cu caracteristici geografice specifice. Bazându‐se de exemplu,
pe Grupurile existente de acțiune LEADER și proiectul pilot URBAN, Comisia Europeană
dorește să finanțeze programe pentru consolidarea capacităților, parteneriate public‐private
locale și rețele și schimburi de experiență între acestea.

# 90. Accentul este pus pe teritoriile specifice sub‐regionale care pot fi urbane, rurale, de
coastă, transfrontaliere, iar acțiunile trebuie să fie puse în aplicare de către comunitatea
locală. Având în vedere că particularitățile geografice sunt factorii de identitate teritorială în
jurul cărora actorii locali și regionali se pot alia, acestea pot juca un rol important în procesul
de continuare de jos în sus a proiectelor CLLD.

*****
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3.2. PROBLEMATICA TERITORIILOR SPECIFICE LA NIVEL SUPRA-JUDEȚEAN

# 91. Studiul ESPON GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in
Europe/ Specificităţi geografice şi potenţialul de dezvoltare în Europa) prezintă, cu privire
la spațiul național, principalele caracteristici ale teritoriilor cu specific geografic.

# 92. În cazul României, chiar dacă beneficiază de un cadru natural variat, problemele
speciale sunt sesizate în zonele montane, în cele litorale şi deltaice, în spaţiile frontaliere, în
regiunile cu grad redus de populare şi, după cum se poate demonstra, în cadrul periferiilor
interne.

# 93. Principalul aspect asupa căruia studiul ESPON GEOSPECS atrage atenția se referă la
accesibilitatea teritorială scăzută a spaţiului montan românesc, asociată cu gradul redus de
urbanizare. O altă problemă importantă subliniată de studiul GEOSPECS cu privire la
teritoriile cu trăsături geografice specifice din România este slaba dotare a zonei montane
din România cu infrastructuri aeroportuare, doar 7% din populaţia care locuieşte la munte
având acces la un aeroport în mai puţin de 45 de minute (comparativ cu 17% pentru
populaţia din spaţiul extracarpatic). Totodată, aceste valori sunt mici în comparaţie cu cele
înregistrate la nivel european (41% şi respectiv 57%).

# 94. Teritoriul specific al zonei montane reprezentată de Munții Carpați care acoperă
aproximativ o treime din suprafaţa ţării, reprezintă atât o resursă incontestabilă cât şi o
provocare majoră în calea îndeplinirii obiectivelor impuse de Strategia Europa 2020.

# 95. Pentru Munţii Carpaţi de pe teritoriul românesc, agricultura (în special creşterea
animalelor) şi silvicultura rămân principalele activităţi ale populaţiei, excepţiile fiind relativ
puţine la număr. Depresiunea Braşov, continuată spre sud‐est de Valea Prahovei, formează
una dintre cele mai dezvoltate regiuni carpatice, în care serviciile, alături de sectorul
secundar reprezentat de construcţii şi activităţi industriale, angrenează cea mai mare parte a
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populației ocupate. Unitățile administrativ‐teritoriale locale caracterizate prin rate ridicate de
ocupare a populației în sectorul serviciilor sunt repartizate punctiform, fiind reprezentate cel
mai adesea de localităţi urbane sau comune mai importante care au câştigat de pe urma
dezvoltării serviciilor private (Vatra Dornei, Câmpulung Molodovenesc, Sovata etc.).

# 96. Din punctul de vedere al densităţii şi potenţialului populaţiei (Harta 14), rezultatele
studiilor ESPON plasează România într‐o situaţie intermediară. Cu excepţia extremităţii
estice a Deltei Dunării, nici o altă zonă a teritoriului naţional nu este considerată ca fiind
spaţiu cu grad redus de populare.

# 97. România se prezintă însă într‐o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte potenţialul
populaţiei evaluat în funcţie de timpii de interacţiune dintre comunităţile umane.
Numeroase zone ale teritoriului naţional românesc sunt slab conectate, în principal datorită
substratului topografic şi calității infrastructurii rutiere de transport. Această situaţie este
întânită în special în aria carpatică, dar şi în sudul ţării, în regiunile cu densitate scăzută a
populaţiei.

# 98. GEOSPECS relevă de asemenea procentul mare al populaţiei ocupate în agricultură în
regiunea litorală a României (32% comparativ cu doar 2% pentru Suedia), acolo unde şi
şomajul este de 1,7 ori mai mare decât media naţională.

# 99. Probleme deosebite pot apărea atunci când teritoriile cu specificităţi geografice
diferite se suprapun, context în care provocările la care trebuie să facă faţă regiunile în cauză
se multiplică. În România astfel de situaţii sunt întâlnite în cazul suprapunerii zonelor
montane cu cele transfrontaliere, care acoperă 9% din suprafaţa ţării şi 6% din populaţia
totală, valorile fiind asemănătoare cu cele ale Italiei, Germaniei, Franţei sau Spaniei, însă
mult inferioare comparativ cu cele ale Elveţiei sau ale Austriei.

# 100. Populaţia rarefiată, localizată în arii rurale, locuieşte în sate de dimensiuni modeste
şi cu structuri ele însele rarefiate, puţinele oraşe având în cea mai mare parte din cazuri
funcţii incomplete. Situaţia devine extremă în cazul ariilor cu constrângeri naturale
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semnificative, precum Delta Dunării sau zonele montane.
Fig. 6. Analiza cluster a ocuparii forței de muncă în unitățile LAU2 din Munții Carpați

Sursa. Teritoriul României în context european, Raport de sinteză privind rezultatele ESPON relevante pentru
fundamentarea politicilor publice, 2012
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# 101. Accesibilitatea internă, puternic diminuată, a acestui tip de teritorii împiedică
interacţiunile sociale şi ridică probleme majore în ceea ce priveşte accesul la serviciile
sociale de interes general (la agenţiile de ocupare a forţei de muncă, la infrastructura
sanitară la cea de asistenţă socială sau la cea educativă, de exemplu).

# 102. Gradul redus de conectare cu arii urbane puternice îngreunează accesul la servicii
economice de interes general precum reţelele de gaz şi de electricitate, serviciile de poştă şi
telecomunicaţii, internet, canalizare, apă curentă etc. Ambele handicapuri reduc mobilitatea
forţei de muncă, reduc posibilităţile de diversificare economică şi de lărgire a pieţelor locale
de muncă, facilitează abandonul şcolar, pe scurt îndepărtează respectivele teritorii de
traiectoriile cerute de obiectivele Strategiei Europa 2020. Pentru statele sau pentru unităţile
de tip NUTS 2 existenţa teritoriilor specifice definite de studiile ESPON poate constitui un
obstacol suplimentar în calea implementării la parametri maximi a noii politici de coeziune,
foarte mult axate pe competitivitate.

# 103. Privită mai îndeaproape, situaţia teritoriilor specifice nu este totuşi atât de disperată
pe cât poate părea la prima vedere. „Specific” poate avea şi o dimensiune pozitivă, aceea a
avantajelor competitive (territory-bound factors) pe care un astfel de teritoriu le poate avea.
Bazate pe resurse diferite (patrimoniu natural sau cultural, produse de origine certificată,
resurse naturale sau antropice cu caracter local sau regional, etc.), avantajele competitive
pot fi mobilizate pentru atenuarea handicapurilor multiple ale teritoriilor specifice care, chiar
dacă grevează una sau două dintre priorităţile Strategiei Europa 2020, pot contribui la
îndeplinirea celei de‐a treia.

# 104. Cazul României, cu o dinamică în curs de accelerare a instalării parcurilor eoliene
(Dobrogea, Podişul Moldovei) şi cu proiecte de lansare a construcţiei intensive de
microhidrocentrale, constituie doar un exemplu de valorificare a avantajelor competitive ale
teritoriilor specifice sau ale celor aflate în dificultate (Regiunea de Nord‐Est, Regiunea de
Sud‐Est).
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3.2.1. Strategia de dezvoltare teritorială a României

# 105. În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, studiul „Zone
cu specific geografic” prezintă problemele specifice ale diferitelor areale ale României
precum şi a discrepanţelor dintre acestea, în vederea stabilirii problemelor zonale specifice
şi, implicit, a priorităţilor de dezvoltare la nivel teritorial.

# 106. Studiul a pus în evidenţă existenţa unor factori determinanţi care au condus la
afirmarea unor elemente specifice la nivel regional şi microregional. Aceşti factori ţin de
condiţiile biogeografice şi climatice precum şi de cele istorice şi acţionează în lungă durată,
explicând diversitatea resurselor şi a modului de acţiune specific al comunităţilor în raport cu
acestea. Astfel, disparităţile teritoriale trebuie studiate în legătură cu factorii determinanţi,
pe paliere geografice relevante, cu înţelegerea rolului factorilor care acţionează pe termen
mediu şi scurt: factori politici şi de politică economică la nivel teritorial.

# 107. Delimitările geografice funcţionale sunt menţionate în documentele de programare
a fondurilor europene pentru intervalul următor de programare. Acestea se bazează pe
palierul subunităţilor geografice de relief (descris mai sus), agregate după criterii de utilizare
a terenurilor, şi anume:
•

Areale montane: Carpații Meridionali, Carpații de Curbură, Carpații Maramureșului și
ai Bucovinei, Carpații Moldo‐ Transilvani, Munții Apuseni, Munții Banatului și Poiana
Ruscă;

•

Areale submontane şi de dealuri: Subcarpații Getici, Subcarpații de Curbură,
Subcarpații Moldovei, SubcarpațiiTransilvaniei, Dealurile de Vest I, Dealurile de Vest
II;

•

Areale de podiş: Piemontul Getic, Podișul Bârladului, Podișul Sucevei, Podișul
Târnavelor, Podișul Dobrogei Centrale, Podișul Dobrogei de Nord, Podișul Dobrogei
de Sud, Podișul Mehedinți, Podișul Someșan;

•

Areale de câmpie: Câmpia Moldovei, Câmpia Buzău‐Siret, Câmpia Bărăganului,
Câmpia Ialomiței, Câmpia Teleormanului, Câmpia Olteniei, Câmpia Someșului,
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Câmpia Crișurilor, Câmpia Banatului, Câmpia Transilvaniei;
•

Delta, lunca și bălţile Dunării: Delta Dunării și Complexul lagunar Razim, Bălțile
Dunării, Lunca Dunării.

# 108. Analiza a utilizat date statistice la nivel naţional, regional (NUTS 2), judeţean (NUTS 3)
şi local ‐ UAT (LAU 2) și a pornit de la definirea diferitele decupări teritoriale aferente zonelor
cu specific geografic, pentru a propune o imagine a acestora în situaţia specifică a României.
Astfel au fost definite:
1. Zonele urbane, rurale şi arii metropolitane;
2. Zonele periferice (frontaliere);
3. Zonele slab populate sau izolate;
4. Zonele în transformare sau declin;
5. Zonele geografice.

# 109. Zonele urbane, rurale şi arii metropolitane:
În Legea nr. 351/2001 sunt definite noțiunile de localitate urbană și localitate rurală astfel:
Localitate urbană: localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în
activităţi neagricole cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitând o
influenţă socioeconomică constantă şi semnificativă asupra zonei înconjurătoare;
Localitate rurală (sat): localitate în care: majoritatea forţei de muncă se află
concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific şi viabil de
viaţă locuitorilor săi, şi care prin politicile de modernizare îşi va păstra şi în
perspectivă specificul rural; majoritatea forţei de muncă se află în alte domenii decât
cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă
necesară în vederea declarării ei ca oraş şi care, prin politicile de echipare şi de
modernizare, va putea evolua spre localităţile de tip urban.
În Legea nr. 350/2001 sunt definiţi următorii termeni:
Zone metropolitane: în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei
României si a municipiilor de rangul I sau a municipiilor resedință de județ, unitățile
administrativ‐teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într‐un parteneriat
voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban.
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Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități si factorii
de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului;
Teritoriu metropolitan: suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări urbane,
delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de
influenţă în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al
infrastructurii edilitare. De regulă limita teritoriului metropolitan depăşeşte limită
administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din care face parte;

# 110. Zonele periferice (frontaliere)
Prin Legea nr 10/2010 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră se menționează, la art. 1, alin 2 lit b:
„zona de frontieră cuprinde teritoriul statelor părților contractante, care nu depășește 30 de
km de la frontiera de stat și se află de o parte și de alta a frontierei de stat dintre România și
Republica Moldova. Unitățile administrativ‐teritoriale care sunt situate parțial in zona de 30
de km și parțial în zona cuprinsă între 30 și 50 de km de la frontiera comună vor fi
considerate ca apartinând zonei de frontieră”. Această definiţie a fost extrapolată şi pentru
celelalte graniţe ale ţării.

# 111. Zone slab populate sau izolate: stabilirea pragurilor de la care zonele pot fi
considerate în vulnerabilitate:
Slaba populare în cazul UAT urbane a fost luată în considerare după pragul minim
stabilit prin Lega nr. 351/2001 (10000 locuitori); în cazul UAT rurale, au fost luate în
considerare pragurile de 1000, respectiv 500 locuitori; este de menţionat că
depopularea priveşte şi sate componente ale UAT.
Izolarea ‐ fără definiţii legale – a fost luată în considerare după practici europene;
gradul de izolare depinde de mai mulţi factori. În studiu, s‐a considerat că cele mai
afectate de izolare sunt UAT rurale ale căror centre de comună se găsesc la distanţe
mari faţă de drumurile judeţene clasate (peste 10, respectiv 15 km). Cazuri
particulare în România sunt cele reprezentate de localităţile din Delta Dunării precum
şi locuirea izolată, de altitudine, din arealele montane.
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# 112. Zonele în transformare sau declin
Zone în transformare sau declin ‐ stabilirea problemelor specifice ale zonelor cu
deficienţe de structură, fie din pricina declinului activităţilor extractive sau
industriale, fie din supraaglomerarea specifică procesului de tranziţie rural‐urban.
Zone în transformare sau declin ‐ fără definiţii legale – considerate zone cu
deficienţe de structură, fie din pricina declinului activităţilor extractive sau
industriale, fie din supraaglomerarea specifică procesului de tranziţie rural‐urban;
criteriile de stabilire a acestor zone sunt fluctuante, problema necesitând studii
specifice.

# 113. Zone geografice: stabilirea încadrării teritoriale şi a problemelor specifice zonelor
montane şi a celor costiere (de litoral); stabilirea de măsuri teritoriale pentru întreg teritoriul
ţării, prin studierea complementară a arealelor submontane şi dedeal, de podiş, de câmpie
precum şi a celor de luncă şi deltaice.
Zonele montane au fost stabilite după Convenţia-cadru privind protecţia şi
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adăugând spațiul ocupat de Munții Măcin care, cel
puțin din punct de vedere geologic își conservă atributele de orogen; o variantă este
luarea în considerare a UAT situate la altitudini mai mari de 600 m, dar și areale
situate la altitudini cuprinse între 400 și 600m care au o pantă medie egală sau mai
mare de 15% (cf. criteriilor Eurostat).
Zona costieră (de litoral) a fost stabilită conform documentaţiei de amenajare a
teritoriului PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL ‐ ZONA COSTIERĂ A MĂRII
NEGRE. Limita zonei costiere pentru sectorul nordic al litoralului românesc a fost
determinată pe criterii naturale, funcționale și socio‐economice iar pentru zona de
sud s‐au luat în calcul criterii funcționale și socio‐economice. S‐a fixat limita maximă
în lungul axului est‐vest Cernavodă ‐ Medgidia ‐ Constanţa acolo unde accesul se face
atât pe autostradă cât și pe drumuri naționale și județene, cale ferată dar și canalul
Dunărea ‐ Marea Neagră (limita a fost menținută la nivelul orașului), rezultând 42 de
UATB care alcătuiesc zona costieră a României.
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# 114. Diagnosticul teritorial la nivel național este prezentat în legătură cu zonele cu
specific geografic, corelând problemele după delimitările geografice funcţionale, astfel:
# 114.1. Din cele 13570 de localităţi ale României, 1263 (10% din total) se găsesc în
mediul urban, care utilizează 13% din teritoriul naţional. Cele 320 de oraşe şi
municipii au, în componenţă, 943 de localităţi, din care jumătate au statut rural. În
mediul urban se concentrează 55% din populaţia ţării (11.737.460 locuitori în 2012).
În mediul rural, care utilizează 87% din teritoriul naţional, sunt 12487 localităţi (90%
din total).
# 114.2. Arealele montane sunt caracterizate prin indici mari de vitalitate (45% de
localități din acest spațiu înregistrează un indice de vitalitate de peste 100); în
arealele de câmpie numărul localităţilor cu indice de vitalitate peste 100 reprezintă
doar 15%.
# 114.3. Numărul mare de UAT de graniţă se află în arealul de câmpie sau de podiş,
atât de‐a lungul graniţei cu state din Uniunea Europeană, cât şi cu alte state, ceea ce
contribuie la un mai mare grad de sărăcie a acestora, în contextul în care proporţia
UAT urbane în zone frontaliere este foarte mică.

# 115. Scenariul de dezvoltare recomandat pentru teritoriul naţional este acela al
echilibrului competitiv, înţelegând prin aceasta importanţa susţinerii dezvoltării în legătură
cu trei niveluri de pertinenţă ale al intervenţiei coordonatoare a statului:
# 115.1. Primul nivel este cel al macro‐teritoriilor, competitive la nivel regional,
interregional şi european: zonele metropolitane ale oraşelor competitive şi teritoriile
acestora de influenţă, al căror rol este cel de motor al dezvoltării şi al inovării;
intervenţia statului trebuie să privilegieze;
# 115.2. Al doilea nivel este cel al teritoriilor recreate în legătură cu provocările
economice şi sociale, mizând pe punerea în echilibru a resurselor şi potenţialului
teritorial al regiunilor şi, în cadrul acestora, al micro‐regiunilor, cu rol major în
agregarea comunităţilor în jurul priorităţilor de dezvoltare;
# 115.3. Al treilea nivel este cel al echilibrului teritorial între polii de dezvoltare
urbani şi rurali, mizând pe recunoaşterea teritoriilor rurale ca poli de dezvoltare
durabilă.
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# 116. Policentrismul reprezintă, astfel, un concept care nu mai este limitat la reţeaua de
localităţi urbane, ci la teritorii populate, cu individualitate şi cu rol specific în dezvoltarea
teritorială; statul trebuie să îşi asume redefinirea conceptelor de zone funcţionale la nivel
naţional: zonelor funcţionale generate de oraşele de mari dimensiuni li se alătură
recunoaşterea teritoriilor rurale ca poli de dezvoltare şi nu numai ca spaţii naturale şi
agricole, integrând astfel calitatea acestora de vector de dezvoltare şi creând posibilitatea
intercorelării dintre polii urbani şi cei rurali.

3.2.2. Obiective de dezvoltare a teritoriilor specifice

# 117. În studiul “Zone cu specific geografic” definirea obiectivelor teritoriale integrate
fundamentează politica de reechilibrare a teritoriilor, în vederea promovării dezvoltării
teritoriale policentrice şi echilibrate, a dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi
specifice şi a integrării teritoriale în regiunile funcţionale transfrontaliere şi transnaţionale,
într‐un scenariu de dezvoltare care urmăreşte echilibrul competitiv al teritoriilor.
# 118. Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare teritorială a României constă în
dezvoltarea teritoriului național în mod diferențiat după caracteristicile geografice
specifice, cu integrarea, în cadrul politicilor de dezvoltare teritorială, a nevoilor zonelor în
situație defavorabilă sau cu deficiențe de structură.

# 119. Obiectivele teritoriale integrate la nivelul teritoriilor specifice ale Strategiei de
dezvoltare teritorială a României sunt:
# 119.2. Abordarea integrată a nevoilor specifice ale zonelor cu specific geografic cele
mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui mai ridicat risc de
discriminare sau excluziune, în special comunitățile marginalizate.
Urban-rural şi zone metropolitane ‐ Creşterea rolului zonelor urbane în creşterea
economică, urmărind dezvoltarea urbană durabilă şi structura urbană echilibrată,
luând în considerare legăturile între zonele urbane și cele rurale în ceea ce privește
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accesul la infrastructuri și servicii abordabile și de calitate şi crearea de poli rurali de
dezvoltare durabilă.
Zone periferice (frontaliere) ‐ Consolidarea cooperării transfrontaliere și creșterea
coeziunii teritoriale în zonele Frontaliere.
Zone slab populate sau izolate ‐ Stabilizarea populaţiei şi creşterea gradului de
dezvoltare al zonelor slab populate sau izolate, în condiţiile integrării mai bune în
reţeaua de localităţi.
Zone în transformare sau declin ‐ Reorganizarea adecvată a zonelor în care s‐au
modificat în ritm accelerat sau au rămas în urmă în urma schimbării bazei lor
economice, deseori monofuncţionale.
Zone montane ‐ Dezvoltarea durabilă a zonelor montane, cu menţinerea populaţiei şi
a activităţilor tradiţionale, în condiţiile unui echilibru în utilizarea resurselor naturale
şi turistice, pentru menţinerea calităţii factorilor de mediu şi a biodiversităţii
Zone costiere (de litoral) şi de pescuit ‐ Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere şi a
celor de pescuit, cu menţinerea populaţiei şi a activităţilor tradiţionale, în condiţiile
unui echilibru în utilizarea resurselor naturale şi turistice, pentru menţinerea calităţii
factorilor de mediu şi a biodiversităţii
# 119.2. Asigurarea unei abordări integrate privind utilizarea fondurilor pentru
dezvoltarea teritorială a zonelor cu caracteristici teritoriale specifice, după
delimitările geografice funcţionale:
Abordarea integrată a problemelor dezvoltării teritoriale în areale montane.
Abordarea integrată a problemelor dezvoltării teritoriale în areale submontane şi
de dealuri.
Abordarea integrată a problemelor dezvoltării teritoriale în areale de podiş.
Abordarea integrată a problemelor dezvoltării teritoriale în areale de câmpie.
Abordarea integrată a problemelor dezvoltării teritoriale în areale de luncă,
deltaice şi în bălţile Dunării.

*****
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4. DELIMITAREA DE TERITORII SPECIFICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI

4.1. TIPURI DE TERITORII SPECIFICE - URBANE, RURALE, RIVERANE, DE
FRONTIERĂ, CU DEFICIENȚE STRUCTURALE

# 120. Analiza teritoriilor în funcție de specificul existent la nivelul județului Galați a scos în
evidență mai multe tipuri de teritorii, care necesită intervenții personalizate. Se remarcă
următoarele categorii de teritorii în spațiul județean:
‐

Zone urbane: Municipiul Galați și Municipiul Tecuci, orașele Tg. Bujor șil Berești;

‐

Zone rurale: 61 localități rurale;

‐

Zone riverane: 2 zone riverane care cuprind UAT‐urile situate de‐a lungul Siretului,
Prutului și Dunării;

‐

Zone de frontieră: 1 zonă de frontieră internațională care cuprinde UAT‐urile
adiacente cu Republica Moldova și Ucraina;

‐

Zone cu deficiențe structurale:
• Zone greu accesibile: UAT‐urile fără acces la DN sau CF, în principal localizate
pe axa centrală nord‐sud a județului ;
• Zone slab populate: UAT‐urile din partea nord‐estică a județului, cu densități
ale populației sub 50 locuitori/ km².

# 121. Analiza teritoriilor specifice din județul Galați a pornit de la identificarea principalelor
tipuri de teritorii precum și a caracteristicilor existente pornind de la definirea teritoriilor
specifice în documente europene (Tratatul Uniunii Europene, Carta Verde a Coeziunii
Teritoriale, Carta de la Torremolinos, Studiul ESPON GEOSPECS (Geographic Specificities and
Development Potentials in Europe/ Specificităţi geografice şi potenţialul de dezvoltare în
Europa) și naționale (Legea 350/ 2001, studiul SDTR „Zone cu specific geografic”).

# 122. Pentru realizarea analizei teritoriilor specifice din județul Galați s‐au luat în
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considerare următoarele paliere:
‐

structura demografică;

‐

profilul economic;

‐

infrastructura de transport;

‐

serviciile de sănătate și asistență socială;

‐

ocuparea forței de muncă și șomajul;

‐

capacitatea de absorbție a fondurilor europene.

# 123. Din punct de vedere metodologic, pentru fiecare tip de teritoriu specific identificat la
nivelul județului Galați s‐au luat în calcul indicatori privind: structura populației pe grupe de
vârstă, sexe și medii de rezidență, rata natalității, rata mortalității, gradul de urbanizare,
rata de dependență demografică, rata mortalității infantile, rata de ocupare, unități sanitare
pe categorii, personal medical pe categorii.

# 124. Analiza cantitativă și calitativă a palierelor menționate s‐a realizat pornind de la
colectarea de date din diverse surse documentare:
‐

Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online;

‐

Direcția Județeană de Statistică; Galați ;

‐

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

‐

Rezultatele recensământului populației și al locuințelor din anul 2011;

‐

Fișele localiăților;

‐

“Studiu privind Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situaţia actuală şi
oportunităţi de dezvoltare”;

Prezentarea analizei efectuate se realizează secvențial în funcție de fiecare teritoriu specific
în parte, pe palierele și indicatorii de analiză selectați.

# 125. Se constată faptul că diversitatea teritoriilor specifice din județul Galați îngreunează
intervenția administrației publice în vederea dezvoltării durabile și a creșterii competitivității
la nivel regional și național. Pentru a fi pusă în practică, intervenția asupra teritoriilor
specifice județene trebuie să ţină cont de multitudinea de factori de decizie individuali şi
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instituţionali, care contribuie la organizarea teritoriului, de particularităţile sistemelor
administrative locale, de diversitatea condiţiilor socio‐economice şi de mediu.

# 126. Dezvoltarea socio‐economică echilibrată a teritoriului județean, la nivelul teritoriilor
specifice, se poate realiza prin:
‐

gestionarea creşterii zonelor urbane aglomerate (Municipiul Galați, Municipiul
Tecuci);

‐

reducerea decalajelor de dezvoltare prin măsuri specifice a zonelor rurale lipsite de
accesibilitate din centrul județului;

‐

gestionarea capitalului uman din partea nord‐estică a județului, pentru a evita astfel
tendinţa de depopulare;

‐

modernizarea sectorului agricol în intregul județ și diversificarea economică a zonelor
productive pentru creșterea PIB‐ului județean;

‐

adaptarea infrastructurilor necesare pentru zonele din județ ameninţate de declin
economic;

‐

creșterea performanței economice în zonele urbane din județ (Municipiul Galați,
Municipiul Tecuci, orașele Tg. Bujor și Berești) prin diversificarea activităților
economice din sectorul terțiar și cuaternar;

‐

dezvoltarea sectorului terțiar prin promovarea ecoturismului în zonele riverane ale
județului;

‐

reducerea declinului economic și social a zonei frontaliere prin promovarea
cooperării transfrontaliere;

‐

îmbunătățirea accesibilității și mobilității în zonele din județ cu deficiențe structurale
(în zonele greu accesibile și în zonele slab populate) în vederea îmbunătățirii calității
vieții locuitorilor.

*****
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4.2. EXPLICITAREA TERITORIILOR SPECIFICE LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST

# 127. La nivelul regiunii de dezvoltare Sud‐Est, există un număr de 34 de localităţi urbane,
din care 11 Municipii şi 23 de oraşe, după cum urmează:
Fig. 7. Sistemul urban extins din Regiunea Sud - Est

Judeţ

Municipii

Judeţul Galaţi

Galaţi
Tecuci

Judeţul Brăila

Brăila

Judeţul Tulcea

Tulcea

Judeţul Constanţa

Judeţul Vrancea
Judeţul Buzău

Constanţa
Medgidia
Mangalia

Focşani
Adjud
Buzău
Râmnicu Sărat
Sursa. Contribuție proprie autor
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Oraşe
Tg. Bujor
Bereşti
Ianca
Însurăţei
Făurei
Babadag
Măcin
Isaccea
Sulina
Navodari
Cernavoda
Ovidiu
Murfatlar
Harsova
Eforie
Techirghiol
Baneasa
Negru Voda
Mărăşeşti
Panciu
Nehoiu
Patarlagele
Pogoanele
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Zone urbane

Scop și necesitate
# 128. Identificarea localităţilor urbane ale Regiunii de dezvoltare Sud‐Est preia conceptul de
poli urbani şi îl dezvoltă în direcţia echilibrului competitiv în teritoriu. Distribuţia centrelor
urbane polarizatoare contribuie la o dezvoltare armonică, creându‐se astfel o coeziune
teritorială, socială, economică, în strânsă legătură cu mediul înconjurător. O structură
urbană echilibrată4 este necesară atât pentru planurile de folosire a terenurilor cât şi pentru
implementarea unor linii directoare în vederea creşterii nivelului de trai şi a condiţiilor de
viaţă ale populaţiei.
Metodologie
# 129. Arealele identificate prin planşa 1A ‐ Zone urbane la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud‐Est s‐au realizat conform statutului fiecărei zone urbane (municipiu, respectiv oraş) al
celor 6 judeţe care constituie regiunea. Pe baza rezultatelor obţinute au putut fi identificate

4

Carta europeană a Amenajării Teritoriului - Carta de la Torremolinos (1983)
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anumite aglomerări de areale urbane, care pot crea un sistem urban (Brăila‐Galaţi sau
Constanţa‐Eforie‐Mangalia) şi care funcţionează pe baza anumitor politici şi obiective
specifice. Municipiul Galaţi poate constitui împreună cu Municipiul Brăila un sistem urban,
un nucleu de dezvoltare principal. Municipiul Tecuci, deasemenea, fiind localizat în
apropierea Municipiului Focşani (jud. Vrancea) şi a oraşului Mărășești, ajută la întărirea unei
coeziuni teritoriale la nivel de regiune. S‐au identificat deasemenea şi zone urbane izolate
(Tulcea) care necesită o altă abordare din punct de vedere al dezvoltării teritoriale, prin
măsuri speciale în scopul integrării teritoriale.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 130. Zonele urbane, conform Cartei europene de amenajare a teritoriului ‐ Carta de la
Torrremolinos, sunt zone cu potenţial de dezvoltare ridicat, însă ele prezintă anumite
probleme de control al creşterii. O astfel de analiză specifică a arealelor urbane urmăreşte
stabilirea priorităţilor de dezvoltare, pentru asigurarea coeziunii teritoriale la nivelul întregii
regiuni de dezvoltare.

Zone rurale
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Scop și necesitate
# 131. Migrarea spre o aglomerare urbană în căutarea unui loc de muncă a avut printre
consecinţe crearea unui dezechilibru al teritoriilor înconjurătoare atât din punct de vedere
economic cât şi social, prin depopularea unor astfel de zone.
Metodologie
# 132. Zonele rural ‐ urbane sunt acele zone care sunt limitrofe oraşelor, care prezintă atât
aspecte de urbanizare cât şi elemente rurale. Prin analiza efectuată la nivel regional s‐au
identificat arealele din jurul teritoriilor urbane şi s‐au ales o serie de poli urbani care pot
influenţa zonele rurale din punct de vedere economic şi administrativ, ce rezultă în cele din
urmă în creşterea nivelului de trai a populaţiei. Astfel, sunt propuşi spre dezvoltare polii
urbani formați din mai multe nuclee, astfel: Râmnicu Sărat ‐ Buzău la nivelul judeţului Buzău,
Panciu ‐ Mărăşeşti ‐ Focşani şi Tecuci la nivelul judeţelor Vrancea şi Galaţi, Brăila ‐ Galaţi ‐
Măcin pentru judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea, cât şi Cernavodă ‐ Năvodari ‐ Medgidia ‐ Ovidiu
‐ Murfatlar ‐ Techirghiol ‐ Constanţa ‐ Eforie pentru judeţul Constanţa. De asemenea, în urma
cercetării sunt puse în evidenţă şi teritorii profund rurale, care necesită măsuri speciale de
dezvoltare.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 133. Astfel de spaţii rural ‐ urbane reprezintă o încercare de reabilitare economic‐
teritorială a spaţiului rural românesc. Identificarea lor poate contribui la conturarea de
obiective strategice de dezvoltare între judeţe şi între spaţiile urbane şi rurale în scopul
coeziunii teritoriale şi economice. Un alt aspect important într‐o astfel de dezvoltare îl
reprezintă identitatea culturală a fiecărei zone.
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Zone de frontieră

Scop și necesitate
# 134. Scopul unei astfel de analize la nivelul regiunii Sud ‐ Est este explicitarea relaţiilor
transnaţionale şi transfrontaliere şi permite elaborarea unor politici de cooperare între
teritoriile vecine, atât la nivel naţional cât şi european.
Metodologie
# 135. S‐au identificat zonele aparţinătoare teritoriului frontalier, cu punctele de trecere ale
frontierei prezente la nivelul regiunii. Astfel se constată că regiunea este străbătută de
întregul sistem al infrastructurii de transport: feroviar, rutier, aerian şi naval.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 136. Dezvoltarea peste graniţe şi cooperarea transfrontalieră la nivelul regiunii Sud ‐ Est
constituie un obiectiv strategic important datorită posibilităţii de îmbunătăţire în comun a
infrastructurii (transport, reţele de telecomunicaţii și edilitare etc.) Deasemenea, un alt
avantaj îl constituie comerţul transfrontalier şi dezvoltarea turismului şi al culturii.
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Zone riverane și costiere

Scop și necesitate
# 137. Nevoie dezvoltării zonelor riverane şi costiere implică menţinerea calităţii factorilor
de mediu şi a biodiversităţii şi în acelaşi timp asigurarea resurselor turistice. Reţeaua
hidrografică a regiunii Sud‐Est este compusă din reţeaua complexă a râurilor princiapale:
Siret, Prut, Buzău şi Dunărea. Aceste teritorii sunt un mediu complex şi fragil, funcţionează ca
un coridor protectiv al apei, pe de o parte şi al uscatului, pe de altă parte, concentrând însă
şi mari presiuni antropice. „Zonele de coastă nu au o definiţie rigidă, iar stabilirea limitelor
lor variază în funcţie de considerente administrative, naturale şi de scop al delimitării.
Principalele componente ale sistemelor costiere, ale proceselor naturale şi ale activităţilor
umane interacţionează în acest spaţiu într-o manieră complexă.”5
Metodologie
# 138. La nivelul regiunii de dezvoltare s‐a identificat reţeaua hidrografică principală a
5

Ledoux şi Turner 2002; Sarda 2005; Jickells 2005; Nicholls 2004
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teritoriului, marcându‐se cele mai importante ape ‐ râurile Prut, Siret, Dunărea şi Buzău.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 139. Dezvoltarea teritorială a reţelei hidrografice a regiunii urmăreşte crearea unui
echilibru durabil atât a zonelor de pescuit cât şi al zone costiere de‐a lungul Mării Negre.
Obiectivele majore ale unor astfel de teritorii adiacente reprezintă atât protecţia resurselor
de apă cât şi dezvoltarea eco‐turistică durabilă a bazinelor hidrografice componente ale
reţelei de râuri ale regiunii de dezvoltare Sud ‐ Est.

Zone cu deficiențe structurale - Zone greu accesibile

Scop și necesitate
# 140. Fluidizarea traficului de marfă și pasageri şi îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul
regiunii, în afara sa și la nivelul celorlalte regiuni adiacente şi la nivel naţional/ internaţional
(Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria) au ca obiectiv final dezvoltarea durabilă.
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Metodologie
# 141. Analiza raportată la infrastructura regiunii de dezvoltare Sud‐Est la nivel de transport
rutier şi ferovar a evidenţiat o serie de zone cu accesibilitate ridicată, în special zona
judeţului Constanţa, în sudul regiunii, repectiv zona de nord‐vest ce cuprinde cele 3 judeţe:
Brăila, Galaţi şi Buzău. Se putut observa o discrepanţă la nivelul regiunii de dezvoltare, există
o suprafaţă a teritoriului relativ mare unde infrastructura rutieră şi ferovară este redusă sau
lipseşte cu desăvârşire (zona judeţului Tulcea).
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 142. Creşterea accesibilităţii oraşelor/ municipiilor poate genera efecte majore asupra
atractivităţii economice a acestora, prin reducerea costurilor de transport ce face posibilă
relocarea unor activităţi economice în zona periurbană, cu impact asupra zonelor invecinate.
Este necesară dezvoltarea oraşelor poartă din regiunea Sud ‐ Est (Constanţa, Brăila, Galaţi),
care deţin infrastructuri de transport semnificative cu rol major transnațional.

Zone cu deficiențe structurale - Zone slab populate
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Scop și necesitate
# 143. Dezvoltarea socio‐economică a zonelor slab populate reprezintă o premiză
importantă pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile României și repartiția
teritorială echilibrată. Zonele greu accesibile sunt de cele mai multe ori slab populate și se
confruntă cu rate mari ale șomajului, nivel de educație scăzut și acces limitat la servicii de
sănătate și asistență socială. Regiunea de dezvoltare Sud‐Est se confruntă cu decalaje de
dezvoltare intraregionale, manifestate în special în județul Tulcea, unde densitatea
populației este de 25,1 locuitori/ km² conform recensământului din anul 2011, spre
deosebire de celelate județe componente unde densitatea populațeiei ajunge la 120,1
locuitori/ km² (în județul Constanța).
Metodologie
# 144. La nivel regional s‐a efectuat o repartiție a populației în funcție de volum, județul
Galați fiind cel mai populat din întreaga regiune cu peste 500.000 locuitori, iar la popul opus
se află județul Tulcea cu aproximativ 200.000 de locuitori. Au fost conturate județele care se
confruntă cu densități sub 50 locuitori/ km², dar și judeșele cu peste 100 locuitori/ km². Se
observă faptul că cele mai multe județe (Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța) au densități ale
populației între 50‐100 locuitori/ km².
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 145. În contextul crizei economice, modificările semnificative semnalate sub aspectul
volumului și structurii principalilor indicatori de forță de muncă, necesită consolidarea pieței
muncii în zonele slab populate, afectate de o rată ridicată a șomajului, concomitent cu
ocuparea populației în sectorul agricol. Principalele priorități în zonele slab populate ale
Regiunii de dezvoltare Sud‐Est vizează dezvoltarea unei forțe de muncă calificate, care să
răspundă cerințelor pieței muncii, precum și dezvoltarea de măsuri active pe piața muncii
care să stimuleze inserția tinerilor în localitățile de origine.

*****
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4.3. EXPLICITAREA TERITORIILOR SPECIFICE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI

Zone urbane

Scop și necesitate
# 146. Zonele urbane funcţionale au anumite caracteristici economice şi demografice, iar
distribuţia în teritoriu a celor 2 municipii (Galaţi şi Tecuci) şi a celor 2 oraşe (Tg. Bujor şi
Bereşti) contribuie la o dezvoltare relativ uniformă a zonelor urbane, dominate de Municipiul
Galați.
Metodologie
# 147. Analiza indicatorilor de dezvoltare se bazează pe monitorizarea schimbărilor în timp a
principalelor fenomene economice şi sociale ce caracterizează societatea în ansamblu,
precum şi colectivităţile urbane. S‐a ales astfel evidenţierea distribuţiei în teritoriu a
municipiilor şi a oraşelor ca teritorii specifice, diferențiate după rang și numărul populației.
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Posibilități de dezvoltare teritorială
# 148. Pentru a putea fi considerate motoare economice la nivel regional, zonele urbane au
nevoie de politici de dezvoltare specifice care vizează concentrarea activităților.

Zone rurale

Scop și necesitate
# 149. Accesul la o dezvoltare echilibrată şi durabilă reprezintă o provocare şi o oportunitate
în acelaşi timp pentru zonele rurale, mai ales pentru cele din imediata vecinătate a centrelor
urbane.
Metodologie
# 150. Distribuţia în teritoriu şi nevoia dezvoltării echilibrate a dus la identificarea anumitor
zone urbane funcţionale în jurul centrelor de concentrare urbană ale Municipiului Galaţi şi
ale Municipiului Tecuci. Astfel, există o distribuţie parţial uniformă a unor zone rural‐urbane
cu potenţial de polarizare în jurul celor două aglomerări urbane. O altă dezvoltare posibilă a
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a putut fi identificată şi în jurul celor două oraşe mici din Judeţul Galaţi ‐ Tg. Bujor și Bereşti.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 151. Dezvoltarea teritorială a zonelor rural‐urbane se sprijină pe potenţialul lor de
dinamică economică; un alt factor de dezvoltare îl reprezintă conectivitatea la nivel rutier,
feroviar şi naval a Judeţului Galaţi.

Zone de frontieră

Scop și necesitate
# 152. Pe fondul globalizării economiei şi a concentrării populaţiei şi a activităţilor economice
în marile centre urbane, UAT‐urile de frontier devin marginalizate şi îşi pierd din importanţă,
involuând către către recesiune şi declin. Astfel, o abordare integrată la nivelul cooperării
transfrontaliere reprezintă un obiectiv strategic necesar la nivel judeţean şi supra‐județean.
Metodologie
# 153. În vederea cercetării potenţialului UAT‐urilor accesibile pentru o dezvoltare
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transfrontalieră, conform legii 10/2010 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul
României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, s‐au identificat
zone frontaliere cu legătură directă cu graniţa internaţională ‐ la o distanţă cuprinsă între 0‐
30 km (Cavadineşti, Succeveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti,
Galaţi). Un alt palier a fost identificat tot pe baza aceleiaşi legi, la o distanţă între 30‐50 km,
UAT‐uri ce aparţin indirect zonei de frontieră a Judeţului Galaţi. Legătura cu Republica
Moldova şi Ucraina se realizează prin cele două punct de trecere ale frontierei: Oancea‐
Cahul (rutier), Galaţi‐Giurgiuleşti (feroviar şi rutier), respectiv Galaţi‐Reni (fluvial).
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 154. Particularităţile topografice şi intensitatea fluxurilor transfrontaliere sunt factori
determinanți pentru caracteristicile unei zone transfrontaliere. Politica de coeziune joacă un
rol central în îmbunătăţirea situaţiei regiunilor transfrontaliere, prin creşterea accesibilităţii şi
promovarea diversităţii economice. La nivel economic, uşurinţa schimburilor transfrontaliere
cu pieţele internaţionale este una din cele trei dimensiuni cheie ale dezvoltării.

Zone riverane
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Scop și necesitate
# 155. Limitele Judeţului Galaţi la Est, Vest şi Sud sunt reprezentate de râul Prut (graniţă
naturală cu Republica Moldova), râul Siret (graniţă naturală cu judeţele Vrancea şi Brăila) şi
Dunărea (graniţă naturală cu Ucraina, județele Tulcea şi Brăila).
Metodologie
# 156. S‐a urmărit identificarea UAT‐urilor adiacente cursurilor de ape de pe teritoriul
Judeţului Galaţi, respectiv de‐a lungul Prutului (Cavadineşti, Succeveni, Oancea, Vlădeşti,
Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti, Municipiul Galaţi), Siretului (Buciumeni, Poiana,
Nicoreşti, Cosmeşti, Movileni, Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti, Fundeni, Tudor Vladimirescu,
Nămoloasa, Piscu, Independenţa, Braniştea şi Şendreni) şi Dunării (Municipiul Galaţi).
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 157. Zonele riverane ale judeţului Galaţi facilitează dezvoltarea prin valorificarea
capitalului natural și cultural, iar zonele de pescuit contribuie la menţinerea biodiversității.

Zone cu deficiențe stucturale - Zone greu accesibile
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Scop și necesitate
# 158. Judeţul Galaţi înregistrează o densitate redusă a reţelei de transport rutier cu o
pondere relativ mică a drumurilor publice modernizate, iar reţeaua feroviară se situează
peste media pe ţară în privinţa densităţii, cu procent destul de modest de modernizare
(aprox. 50%). Transportul naval suplineşte într‐o oarecare măsură deficienţa celui rutier,
fluviul Dunărea favorizând în mod special judeţul, reşedinţa acestuia fiind amplasată pe un
coridor european (Coridorul VII de transport pan european). Municipiul Galaţi este port
fluvio‐maritim cu zonă liberă şi transport combinat pentru mărfuri şi pasageri.
Metodologie
# 159. Identificarea zonelor cu deficienţe structurale şi anume zonele greu accesibile a fost
posibilă prin clasificarea UAT‐urilor judeţului Galaţi în funcţie de prezenta infrastructurii de
transport. Astfel, s‐au selectat UAT‐uri străbătute de drumuri naţionale la nivelul
infrastructurii rutiere şi de staţii (respectiv halte) la nivelul infrastructurii feroviare.
Clasamentul s‐a realizat prin identificarea UAT‐urilor cu acces direct la DN şi CF (Ghidigeni,
Gohor, Ţepu, Negrileşti, Cosmeşti, Tecuci, Barcea, Iveşti, Lieşti, Fundeni, Independenţa,
Şendreni, Galaţi, Tuluceşti, Folteşti, Tg. Bujor şi Bereşti), a UAT‐urilor cu acces parţial direct
(Munteni, Drăgăneşti, Umbrăreşti, Tudor Vladimirescu, Piscu, Braniştea, Vînători, Frumuşiţa,
Scânteieşti, Măstăcani, Cuca, Vârlezi, Drăguşeni, Rădeşti, Bălăbăneşti, Vlădeşti, Oancea,
Succeveni şi Cavadineşti), strabătute de una din cele două moduri de transport (DN/ CF) şi
UAT‐urile fără acces la DN/ CF (Priponeşti, Brăhăşeşti, Buciumeni, Poiana, Nicoreşti,
Movileni, Bălăşeşti, Cerţeşti, Corod, Matca, Smulţi, Valea Mărului, Corni, Griviţa, Cudalbi,
Costache Negri, Suhurlui, Rediu, Pechea, Cuza Vodă, Smârdan, Schela, Fârţăneşti, Băneasa,
Jorăşti şi Bereşti‐Meria). Se constată un dezechilibru în prin distribuţia zonelor accesibile (în
partea de vest şi de est) cât şi a celor greu accesibile (în proporţie mare în centru).
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 160. Este necesară crearea unei reţele integrate de transport local în judeţul Galaţi, care să
deservească mobilitatea pe întreg teritoriul asociat, inclusiv cu sistemul urban Brăila ‐ Galaţi
și cu aria extinsă de influență a judeţului Galați. La nivelul judeţului Galaţi, accesibilitatea
presupune utilizarea căilor de circulaţie rutiere majore existente (DE 87, DN 2B şi drumuri
judeţene). Crearea unui teritoriu accesibil duce la dezvoltarea acestuia.
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Zone cu deficiențe stucturale - Zone slab populate

Scop și necesitate
# 161. Zonele slab populate la nivel județean necesită atenție și măsuri specifice în vederea
reducerii decalajelor de dezvoltare intrajudețene și pentru creșterea competitivității
Județului Galați la nivel național.
Metodologie
# 162. Analiza zonelor slab populate din județul Galați a scos în evidență o serie de localități
cu o densitate a populației sub 50 locuitori/ km². Analiza densității populației în județul Galați
a pornit de la calcularea densității medii a populației, care este de 66,24 locuitori/ km². UAT‐
urile slab populate sunt: Cavadinești, Jorăști, Vârlezi, Smulți, Suceveni, Băneasa, Oancea.
Posibilități de dezvoltare teritorială
# 163. În vederea reducerii decalajelor în zonele slab populate ale Județului Galați se impune
facilitarea accesului populației la serviciile de educație și formare profesională, precum și
dezvoltarea infrastructurii educaționale și de sănătate.
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