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SECŢIUNEA II
STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANĂ

1.Introducere
Procesul complex de dezvoltare a societăţii, în ansamblul său, este influenţat
de o multitudine de factori naturali, social-culturali, demografici, economici,
politici, aflaţi într-o strânsă interacţiune sub semnul fenomenului ireversibil al
globalizării.
Din punctul de vedere al planificării şi amenajării teritoriului, atât la nivel
european cât şi naţional, se constată o preocupare crescândă pentru oraşe, pentru
procesul de urbanizare şi relaţiile reciproce dintre mediul urban şi cel rural, dat
fiind rolul determinant al oraşelor în structurarea şi organizarea teritoriului.
Dincolo de rolul amintit anterior, administraţiile publice locale din
localităţile urbane au obligaţia de a asigura creşterea standardului de viaţă al
locuitorilor prin gestionarea corespunzătoare a teritoriului în concordanţă cu
proiectelor de dezvoltare ce vizează interesele esenţiale ale amenajării regionale şi
naţionale (Carta Europeană a Amenajării Teritoriului, 1983).
În documentul european menţionat, cunoscut şi sub denumirea „Carta de la
Torremolinos”, se recunoaşte contribuţia oraşelor/zonelor urbane la dezvoltarea
Europei, dar care prezintă „probleme de controlare a creşterii”. De aceea este
necesară o activitate sistematică de implementare a planurilor de dezvoltare, scopul
final fiind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.
Strategiile de dezvoltare urbană trebuie să urmărească aceste deziderate,
ţinând cont de definiţia generală şi unanim acceptată a strategiei ca fiind o
activitate de stabilire a unor obiective, precum şi planificarea acţiunilor pentru
transpunerea în practică a acestora.
Ghidul metodologic şi didactic realizat pentru elaborarea strategiei de
dezvoltare urbană urmăreşte să ofere un conţinut adecvat scopului vizând
următoarele probleme, expuse sintetic şi în Fig.1:
1. Localizarea geografică, accesibilitatea şi poziţia localităţii urbane în
contextul documentelor strategice şi de amenajare a teritoriului elaborate pentru
palierele superioare: judeţean, regional, naţional sau european (după caz).
2. Analiza situaţiei existente a potenţialului natural, uman, a bazei
(activităţilor) economice şi a structurii teritorial-funcţionale a unităţii urbane.
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Fig.1 – Schemă sintetică de elaborare a strategiei de dezvoltare urbană
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3. Efectuarea analizei situaţiei existente trebuie realizată pe categorii de
mărime demografică a oraşelor, cu identificarea disfuncţionalităţilor şi a funcţiilor
urbane care conduc la conturarea sferei de influenţă a oraşului şi la structurarea
relaţiilor reciproce dintre mediul urban şi mediul rural.
4. Elaborarea strategiei de dezvoltare urbană se bazează pe stabilirea
obiectivului general şi a obiectivelor strategice ţinând cont de:
- elementele favorabile şi de disfuncţionalităţile (privind teritoriul ca
întreg/sistem) rezultate din diagnoza efectuată;
- viziunea de dezvoltare de la nivel local până la cel naţional;
- contextul strategic la nivel naţional;
- potenţiale surse de finanţare.
5. Politicile sectoriale reprezintă o parte componentă a unei strategii de
dezvoltare urbană şi cuprind măsuri şi/sau proiecte de dezvoltare care să permită
operaţionalizarea obiectivelor propuse, cu menţiunea includerii acestora în procesul
de planificare urbană integrată.
2.Localizare geografică, accesibilitate şi poziţie în context
supra-teritorial
2.1.Localizare geografică
Localizarea geografică a unităţii teritoriale pentru care se elaborează
strategia poate şi trebuie să fie înţeleasă prin prisma aşezării şi a poziţiei
geografice.
Aşezarea geografică se exprimă prin:
- coordonatele geografice;
- locul ocupat de Unitatea Administrativ-Teritorială (oraşul) în cadrul unităţii
de rang superior: judeţ, regiune de dezvoltare, teritoriul naţional;
- aşezarea faţă de unităţile majore ale cadrului natural al României: Carpaţii,
Dunărea şi Marea Neagră.
Poziţia geografică este definită de suportul natural al oraşului respectiv:
forme de relief, unităţi hidrografice şi bio-pedo-geografice.
Analiza celor două componente (aşezare şi poziţie) trebuie să evidenţieze
elementele de favorabilitate şi cele de restrictivitate care au acţionat şi
acţionează asupra dezvoltării teritoriale şi funcţionale a localităţii şi care permit
stabilirea gradului de accesibilitate alături de alţi factori naturali sau antropici.
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2.2.Accesibilitate
Gradul de accesibilitate al localităţii urbane este stabilit prin accesul la
reţelele de transport de ranguri diferite: naţional/european/internaţional, regional,
judeţean sau local. Se adaugă analiza dotărilor aferente reţelelor de transport:
aeroporturi, porturi, gări feroviare, autogări, terminale pentru transport intermodal,
puncte nodale de conexiune a reţelelor publice interne de transport, cu reţele
exterioare limitei administrative.
Accesibilitatea trebuie judecată prin prisma timpului necesar deplasărilor (de
călători şi mărfuri) spre şi dinspre oraş, element esenţial al determinării capacităţii
de polarizare şi de măsurare a intensităţii relaţiilor dintre mediul urban şi cel rural.
Grafic, aceasta se realizează prin harta izocronelor.
În condiţiile dezvoltării societăţii informaţionale un loc însemnat pentru
determinarea cu exactitate a accesibilităţii este ocupat de prezenţa reţelelor de
comunicaţii (inclusiv a numărului şi a repartiţiei utilizatorilor), în principal a
reţelelor de transmitere a datelor şi a celor telefonice (fixe şi mobile).
2.3.Poziţia în context supra-teritorial
Poziţia oraşului în context supra-teritorial permite racordarea analizei
situaţiei existente şi elaborarea propriu-zisă a strategiei de dezvoltare la
problematica documentelor de urbanism şi amenajare a teritoriului aflate în vigoare
precum şi a documentelor cu caracter strategic realizate la nivel european şi
naţional.
Între documentele elaborate şi aflate în vigoare enumerăm:
- Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul de aplicare şi după caz,
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – acolo unde există şi este funcţional.
- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ).
- Secţiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), inclusiv
studiile care au precedat elaborarea acestora.
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajareateritoriului-in-context-national/-4697
Documentele strategice europene şi naţionale:
- Carta
Europeană
a
Amenajării
Teritoriului,
1983
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Cart
a_Torremolinos.pdf
- Schema de dezvoltare a Spaţiului Comunitar, 1999.
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/SDS
C.pdf
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- Principii Directoare pentru Dezvoltarea teritorială durabilă a Continentului
european, 2000.
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Prin
cipii_Directoare.pdf
- Agenda teritorială a Uniunii Europene, 2007.
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/Age
nda_teritoriala.pdf.
- Strategia Europa 2020.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2010:2020:
FIN:RO:PDF
- Planul Naţional de Dezvoltare (2007-2013), Guvernul României, 2005.
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi
2013-2020-2030, Guvernul României, 2008.
- Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (www.sdtr.ro) – proiect,
2015.
Conţinutul acestor documente permite o analiză la nivel local prin prisma
liniilor directoare ale unei dezvoltări teritoriale inteligente, inclusiv a dezvoltării
spaţiilor urbane.
3.Analiza situaţiei existente
Aceasta etapă se referă la evaluarea situaţiei oraşului analizat la un moment
dat, identificând şi evidenţiind principalii parametri care favorizează sau frânează
dezvoltarea oraşului din punct de vedere natural, economic, demografic, social,
environmental. Aceşti parametri sunt apoi traduşi în puncte tari şi puncte slabe,
oportunităţi şi constrângeri în vederea definirii unei strategii şi a unor acţiuni de
dezvoltare.
Diagnosticul urban are ca scop, pe lângă evaluarea potenţialului şi a
resurselor oraşului, a poziţiei acestuia în raport cu alte localităţi, dar şi capacitatea
de mobilizare a actorilor locali.
3.1. Cadrul natural (geologie, relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, soluri,
patrimoniu natural)
Toate aceste componente ale cadrului natural formează ceea se poate denumi
generic Potenţial natural de dezvoltare. Utilizarea unei asemenea formulări
reprezintă necesitatea evidenţierii tuturor caracteristicilor fizico-geografice care
s-au constituit drept elemente de favorabilitate, de-a lungul timpului, pentru
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dezvoltarea vieţii şi activităţii umane pe teritoriul analizat, ceea ce nu exclude şi
prezentarea succintă a proceselor şi fenomenelor restrictive.
Înainte de analiza propriu-zisă, într-o serie de documente de strategie de
dezvotare urbană se prezintă date legate de delimitarea administrativă a teritoriului
analizat.
Suprafaţa. Datele referitoare la suprafaţă trebuie să cuprindă: suprafaţa
totală exprimată în km2, ponderea suprafeţei unităţii teritoriale în total suprafaţă
judeţ şi structura suprafeţei pe cele două categorii: intravilan şi extravilan. Se
adaugă, acolo unde este cazul, componenţa administrativă a UAT-ului, respectiv
oraş şi comune sau localităţi componente.
Geologie. Din punct de vedere geologic se consemnează succint structura
petrografică care permite aprecieri privind posibilitatea declanşării unor procese
geomorfologice actuale (alunecări de teren, tasări, eroziune diferenţială etc.) şi
existenţa stratelor sedimentare care permit acumularea apelor subterane (freatice şi
a celor de adâncime), dar şi acumularea unor resurse naturale subsolice. Un alt
element de ordin geologic este legat de încadrarea teritoriului analizat în funcţie de
gradul de seismicitate.
Relieful. Pentru suportul geomorfologic al teritoriului se precizează unitatea
şi subunitatea de relief (munte, depresiune, deal, podiş, câmpie), precum şi
caracteristicile microreliefului: altitudine – maximă, minimă şi medie, gradul de
fragmentare, declivitatea şi procese geomorfologice actuale, cu localizarea acestora
şi a modalităţilor de atenuare a efectelor.
Clima. Din punct de vedere climatic se prezintă media multianuală a
temperaturii aerului, precum şi mediile termice ale lunilor ianuarie şi iulie, cu
relevarea frecvenţei temperaturilor extreme (minime şi maxime absolute), la care
se adaugă media multianuală a cantităţilor de precipitaţii şi posibilitatea delimitării
ariilor temporale de maxim şi minim. Se adaugă influenţele circulaţiei generale a
aerului. Toate acestea conturează tipul climatic care caracterizează unitatea
analizată.
Pentru oraşele mari - de rang 0 şi I, secţiunea Reţele de localităţi a PATN –
având în vedere suprafaţa construită, densitatea ridicată a populaţiei este necesar să
se evidenţieze topo-climatele urbane.
Hidrografia. Pentru componentele hidrografice se precizează, evident acolo
unde este cazul:
- prezenţa şi calitatea apelor subterane, adâncimea stratului freatic şi gradul
de utilizarea pentru alimentarea cu apă a localităţii;
- apele de suprafaţă – râuri, pâraie, lacuri (naturale şi antropice) – cu
precizarea calităţii apelor, a gradului de amenajare a cursurilor de apă şi
posibilitatea producerii unor fenomene negative (inundaţii).
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Vegetaţia şi fauna se analizează în strânsă concordanţă cu tipul de climat
fiind menţionate formaţiunile vegetale specifice, compoziţia lor, elementele
faunistice caracteristice, cu precizarea repartiţiei teritoriale nu numai în spaţiul
analizat cât şi în cel adiacent.
Solul. Precizarea tipului sau tipurilor de sol şi a gradului de fertilitate are
importanţă deosebită mai ales în cadrul oraşelor care deţin, în arealul administrativ
suprafeţe agricole sau forestiere, element care contribuie la conturarea specificului
economic al localităţii.
Patrimoniul natural / Resurse naturale. Se inventariază resursele naturale
pe categorii: regenerabile şi negenerabile respectiv: roci de construcţie, resurse
energetice de subsol, solul, resurse forestiere etc.
Acolo unde există sunt prezentate: Situri Natura 2000, rezervaţii, parcuri
naturale, componente vegetale şi faunistice ocrotite prin lege.
3.2. Populaţia şi forţa de muncă
Acest subcapitol poate fi intitulat Evoluţia şi structura resurselor umane în
ideea de a sugera modalitatea de analiză şi prezentare în cadrul expunerii situaţiei
existente (diagnoză) pentru UAT abordată.
Analiza situaţiei demografice, dar şi a pieţei forţei de muncă, a gradului de
ocupare a acesteia sunt elemente importante care stau la baza elaborării unei
strategii de dezvoltare urbană.
Situaţia demografică poate fi analizată prin prisma dinamicii şi structurii
demografice, a tendinţelor pe termen lung sau mediu de creştere sau declin a
populaţiei, a aprecierii duratei medii a vieţii şi accelerării procesului de îmbătrânire
demografică; numeroşi indicatori pot fi analizaţi în funcţie de disponibilitatea
datelor, de dimensiunea localităţii analizate şi de nivelul de analiză.
Evoluţia populaţiei stabile. Pentru a caracteriza acest proces vor fi
prelucrate date furnizate de Direcţiile judeţene de statistică, fişa localităţii şi
informaţiile preluate de la administraţia publică locală.
- Populaţia stabilă totală (cu precizarea ponderii acesteia în totalul
populaţiei judeţului şi din total populaţie urbană),
- Evoluţia populaţiei în ultimii 10 ani şi rata medie anuală de creştere a
populaţiei. Vor fi evidenţiate tendinţele ascendente sau descendente de evoluţie
respectiv, de creştere sau declin a numărului populaţiei precum şi principalii factori
determinanţi, cu referire la:
- dinamica mişcării naturale a populaţiei (natalitatea, mortalitatea
generală şi soldul natural), comparativ cu aceleaşi valori la nivel regional şi
naţional;
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- dinamica migratorie (numărul de plecări şi sosiri, emigraţi sau emigraţi şi
soldul migratoriu) comparativ cu aceleaşi valori la nivel regional şi naţional.
- Evoluţia densităţii medii a populaţiei, evidenţierea dacă este cazul a unor
diferenţieri în repartiţia populaţiei în cadrul oraşului (pe sectoare, cartiere sau
unităţi de recensământ).
- Durata medie a vieţii, pe sexe (evoluţia pe ultimii 10 ani şi comparativ cu
valorile înregistrate la nivel regional sau naţional), cu evidenţierea decalajelor
existente între cele două sexe şi a cauzelor acestora.
- Structura populaţiei pe cele 3 mari grupe de vârstă (0-14 ani, 15-64 ani,
peste 65 ani), în comparaţie cu situaţia la nivel regional şi naţional. Pentru
evidenţierea diferenţelor structurale între efectivele de vârstă se va realiza
piramida vârstelor la ultimele recensăminte (2002, 2011).
Vor fi evidenţiate:
- tendinţele de îmbătrânire sau după caz de întinerire a populaţiei, raportul
dintre populaţia tânără şi vârstnică, precum şi raportul dintre aceste două categorii
şi populaţia adultă;
- distribuţia pe sexe a populaţiei, şi respectiv calculul raportului de
masculinitate şi a celui de feminitate, privite comparativ cu unitatea ierarhic
superioară şi cu situaţia la nivel naţional;
- structura etnică şi confesională înregistrată la ultimele două recensăminte
(2002 şi 2011), cu evidenţierea gradului de eterogenitate sau omogenitate etnică.
Forţa de muncă reprezintă un alt element ce interesează din punctul de
vedere al elaborării strategiei de dezvoltare urbană. Aceasta este în strânsă
dependenţă cu situaţia demografică, dar şi cu cea economică, dezechilibrele
înregistrate în plan demografic şi economic repercutându-se negativ asupra acestui
segment, prin necorelarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii.
Pentru o analiză succintă a dinamicii şi structurii resurselor de muncă dar
şi a gradului de ocupare a acestora vor fi analizate:
-evoluţia populaţiei active, ca pondere din totalul populaţiei în ultimii 10 ani;
-evoluţia ratei de activitate masculine şi feminine în ultimii 10 ani,
evidenţiind eventualele diferenţieri în funcţie de gen;
-evoluţia numărului populaţiei ocupate şi a ratei de ocupare masculină şi
feminină, cu sublinierea tendinţelor şi a decalajelor existente în ceea ce priveşte
ocuparea feminină şi masculină, ştiind ca ocuparea scăzută afectează diferenţiat
categoriile de populaţie, femeile şi persoanele în vârstă fiind cele mai expuse
fenomenului. De asemenea pot fi analizate comparativ ratele de ocupare specifice
grupelor de vârstă 15-24 ani, 25-34 ani, 35-54 ani şi 55-64 ani, tendinţele de
scădere a ratei de ocupare la vârstele 55-64 ani evidenţiind fenomenul retragerii
timpurii de pe piaţa muncii, aproape generalizat la nivel naţional;
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-dinamica numărului şomerilor înregistraţi şi a ratei şomajului, de asemenea
diferenţiat pe cele două sexe şi pe grupe de vârstă pe baza datelor de la INS şi
AJOFM;
-structura populaţiei ocupate după statutul profesional (salariaţi,
patroni, lucrători pe cont propriu, lucrător familial neremunerat, membri ai unor
societăţi agricole), şi ocupaţie (9 categorii – COR 2015). Ponderea ridicată a
salariaţilor în total populaţie sau pe anumite domenii/sectoare de activitate este o
măsură indirectă a dependenţei economice, această categorie fiind cea mai expusă
oscilaţiilor financiare sau riscului de sărăcie. De asemenea, ponderea ridicată a
patronilor evidenţiază spiritul antreprenorial, cu efect multiplicativ la nivelul
populaţiei (crearea de noi locuri de muncă). Statutul profesional şi ocupaţia sunt
asociate cu niveluri diferenţiate ale veniturilor, respectiv securitate sau insecuritate
materială;
-structura, populaţiei ocupate în funcţie de nivelul de instruire
(respectiv Superior ; Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri ; Liceal ;
Profesional, complementar sau de ucenici ; Gimnazial ; Primar sau fără şcoală
absolvită).
Analiza trebuie să evidenţieze gradul de participare la activitatea economică
a femeilor şi bărbaţilor dar şi a tinerilor, în scopul creşterii participării femeilor şi
reducerii diferenţelor între sexe cu privire la ocupare, şomaj, a reducerii şomajului
în rândul tinerilor.
Este importantă evidenţierea dinamicii stocului de şomeri de lungă
durată, în funcţie de vârstă (adulţi şi tineri sub 25 ani) ca şi în funcţie de nivelul de
instruire, calificare sau ocupaţie (cod CAEN).
Este, de asemenea, necesară o evaluare a numărului de şomeri reîncadraţi
prin măsuri active ale AJOFM (cursuri de calificare, subvenţionarea locului de
muncă, consultanţă pentru începerea unei afaceri etc.) aceasta evidenţiind
preocuparea pentru facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele în căutarea
unui loc de muncă, creşterea capacităţii acestora de ocupare prin oferirea de
asistenţă pentru căutarea eficientă a unui loc de muncă, instruire, orientare sau reorientare profesională şi alte măsuri active pe piaţa muncii care să vizeze atât
tinerii cât şi persoanele dezavantajate sau inactive.
După caz, pot fi consideraţi indicatori demografici statistici care relevă
situaţia existentă şi care permit realizarea unei prognoze de dezvoltare urbană pe
termen scurt (5 ani ) sau lung (10-20 ani) cum ar fi:
- rata de dependenţă generală,
- rata de dependenţă tineri / adulţi sau rata de dependenţă vârstnici / adulţi,
- indicele de îmbătrânire demografică,
- indicele de vitalitate, etc.
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Spre exemplificare redăm un tabel statistic preluat din lucrarea Strategia de
dezvoltare locală a Municipiului Oradea (www.oradea.ro), pag. 9 (după datele
INS):
Indicatori statistico-demografici, 1 iulie 2014
Gradul de
îmbătrânire
demografică
România
Reg. NV
Jud. Bihor
Zona Metrop.
Oradea
Mun. Oradea

Rata de
dependenţă
demografică

Raportul de
dependenţă a
tinerilor

1020,31
955,29
928,50
856,40

429,19
424,92
440,75
361,63

212,43
217,31
228,54
194,80

Rata de
înlocuire a
forţei de
muncă
702,7
713,6
743,8
605,2

909,00

350,06

183,32

530,6

Valorile indicatorilor din tabelul de mai sus semnifică următorele
caracteristici:
- Îmbătrânirea populaţiei, valorile fiind mai reduse faţă de media naţională şi
a regiunii de dezvoltare; valoarea de 909 ‰ înseamnă că la 1000 persoare tinere (014 ani) revin 909 persoane vârstnice (65 de ani şi peste).
- Rata de dependenţă generală este de 350,06 ‰ ceea ce înseamnă că la
1000 persoane adulte (15-64 ani) revin 350,06 tineri şi vârstnici, valorile fiind mai
reduse faţă de nivele ierarhice superioare.
- Rata de dependenţă tineri/adulţi este de 183,32 ‰ (la 1000 persoane adulte
revin 183,32 tineri). Aceasta semnifică o presiune relativ egală cu rata de
dependenţă a persoanelor vârstnice (350,06 – 183,32 = 166,74).
- Rata de înlocuire a forţei de muncă a fost determinată pentru anul 2025 şi
este de 530,6 ‰ ceea ce înseamnă că 1000 de persoane care vor fi pensionate vor
fi înlocuite de 530,6. Aceasta este o situaţie negativă şi relevă posibilitatea
declanşării, în viitor, a unei crize a forţei de muncă.
Toţi aceşti indicatori se calculează pe baza valorilor absolute ale structurii
populaţiei pe cele 3 mari grupe de vârstă şi pot evidenţia sau prefigura problemele
şi disfuncţionalităţile privind forţa de muncă.
3.3. Economie urbană (activităţi economice)
Economia urbană evidenţiază caracteristicile socio-economice actuale,
gradul de valorificare a unor resurse de care oraşul dispune, problemele care apar
în privinţa activităţilor economice şi a locurilor de muncă.
Pentru a elabora o strategie este necesară o evaluare a tuturor sectoarelor
economiei locale, identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a mediului de
afaceri pentru a menţine activităţile economice existente şi pentru a atrage noi
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investitori. Astfel este esenţial să se înţeleagă perfect condiţiile economice locale şi
a avantajelor comparative / competitive ale unui oraş pentru stabilirea unei
strategii eficiente de dezvoltare urbană.
Priorităţile locale ar trebui să includă măsuri pentru a îmbunătăţi
performanţa economică generală a oraşului şi
eficienţa sa, promovând
competitivitatea oraşului la nivel naţional şi internaţional şi să permită
implementarea unui plan cuprinzător de creare de noi locuri de muncă (incluzând
sectorul informal).
Indicatorii trebuie să fie selecţionaţi în funcţie de disponibilitate, perenitate,
comparabilitate şi periodicitatea surselor.
Profilul economic al localităţii poate fi determinat pe baza unor indicatori
precum:
- structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate (agricultură, industrie,
construcţii, servicii ) şi ramuri ale economiei naţionale (pe baza datelor oferite de
Recensămintele din Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 şi 2011) ;
- numărul şi profilul agenţilor economici activi într-un anumit sector de
activitate - agricultură, industrie, construcţii şi servicii, pe clase de mărime
(Microintreprinderi: 0-9 angajaţi ; Întreprinderi mici: 10-49 angajati; Întreprinderi
medii (mijlocii): 50-249 angajaţi ; Întreprinderi mari: peste 250 angajaţi). În acest
context va fi evidenţiată, dacă este cazul, existenţa Parcurilor industriale
(definite ca zone economice delimitate teritorial în care agenţii economici se
localizează având acces la infrastructură şi utilităţi) 32, a centrelor de transfer sau
informare tehnologică, cu activităţi din domenii cu potenţial ridicat de inovare
(biotehnologii, energii neconvenţionale şi regenerabile, tehnologia informaţiei,
optoelectronică, laseri,) sau a parcurilor ştiinţifice şi tehnologice (Software şi
Telecomunicaţii), acestea fiind considerate elemente de creştere a gradului de
competitivitate.
Unele studii evidenţiază şi clusterele sau polii de competitivitate respectiv
« grupare de producători, utilizatori şi/sau beneficiari, în scopul punerii în
aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor
economici ». În acelasi sens, Polii de competitivitate reprezintă « o asociere de
întreprinderi, organizaţii de cercetare-dezvoltare şi formare profesională, ce
acţionează în parteneriat pentru a pune în aplicare o strategie comună de
dezvoltare » 33 ;
32
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni.
33
Analiza situaţiei existente privind polii de competitivitate existenţi şi potenţiali din
România (2011).
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- numărul mediu de persoane ocupate în întreprinderile active din
agricultură, industrie, construcţii şi servicii pe clase de mărime ;
- structura numărului de persoane ocupate pe activităţi, distribuţia acesteia
putând să dea o imagine asupra funcţiei de bază a teritoriului respectiv. Va fi
evidenţiat în mod special şi numărul de persoane ocupate în activităţi de
cercetare – dezvoltare – inovare, acest sector reprezentând un element cheie în
perspectiva trecerii la o economie inteligentă sau cel ocupat în activităţi asociate
industriilor creative (arhitectură şi proiectare, publicitate, serviciile de editare şi
tipărire, de dezvoltare a softurilor, activităţile artistice şi media).
Nu în ultimul rând poate fi considerată şi oferta sau numărul de locuri de
muncă disponibile pe domenii de activitate.
Evoluţia ofertei de locuri de muncă disponibile pe domenii de activitate
(CAEN) evidenţiază, de asemenea, acele domenii în care numărul de locuri de
muncă a crescut sau a scăzut şi prin aceasta perspectivele viitoare de creştere a
gradului de ocupare.
Raportul dintre locurile de muncă/populaţia activă evidenţiază echilibrul
local între locurile de muncă şi totalul activilor astfel încât să ofere locuitorilor
soluţii de proximitate în legătură cu locurile de muncă şi servicii.
Pentru completarea analizei se poate lua în calcul şi volumul şi structura
cifrei de afaceri sau eficienţa economică a anumitor activităţi.
Cifra de afaceri reprezintă valoarea totală a vânzărilor de produse realizate
de agenţi economici, instituţii/organizaţii şi se calculează prin însumarea
veniturilor realizate de către aceştia într-un an. Aceasta indică intensitatea
activităţii economice, o valoare ridicată fiind asociată unui mediu economic
favorabil, evidenţiind adaptarea agenţilor economici şi de prestări servicii la piaţa
concurenţială şi în acelaşi timp scăderea dependenţei economice a localităţii faţă
de autorităţile centrale. De asemenea, un mediu de afaceri atractiv şi prosper va
determina o concentrare a fluxurilor de investiţii şi o bună utilizare a forţei de
muncă calificate.
Se analizează cifra de afaceri şi structura acesteia respectiv sectoarele de
activitate care o generează (conform activităţilor care se regăsesc în cele 21 de
secţiuni ale clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN-revizuit)
Se va evidenţia sectorul/activităţile dominante, ceea ce defineşte gradul de
dependenţă economică a oraşului de un anume sector sau activitate.
Dependenţa ridicată a cifrei de afaceri de un număr restrâns de sectoare, sau
în special de sectoare care nu aduc o valoare adăugată mare (de exemplu comerţul)
arată, pe de o parte, slaba diversificare a activităţilor economice, şi, pe de altă
parte, eficienţa sau productivitatea redusă a activităţilor de prelucrare.
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Mult mai relevantă, însă, în analiza situaţiei economice, pe lângă volumul
cifrei de afaceri şi structura acesteia este analiza ponderii profitului în cifra de
afaceri a agenţilor economici (Profit/CA) acesta evidenţiind eficienţa sau
dimpotrivă ineficienţa activităţilor economice (când ponderea este apropiată de
zero sau există pierderi) dintr-o localitate.
Localizarea activităţilor economice la nivelul teritoriului urban se poate
efectua prin individualizarea zonele mono-funcţionale, zonele rezidenţiale ca şi a
zonelor mixte. Delimitarea acestor zone se poate face ţinând cont de activitatea
dominantă, de suprafaţa ocupată de o anumita activitate, de elementul supus
analizei, de poziţia în cadrul oraşului.
Distribuţia spaţială a acestora poate fi vizualizată prin intermediul
reprezentărilor cartografice, pe care vor fi reprezentate şi elementele/zonele de
ruptură precum – infrastructura rutieră, feroviară, etc.
Localizarea acestor activităţi este determinată de factori precum importanţa
pieţei de desfacere, preţul terenurilor, centralitatea /accesibilitatea.
3.4. Protecţia mediului (starea mediului)
Aspectele legate de starea mediului din mediul urban sunt legate de:
calitatea aerului, calitatea apelor, calitatea solurilor, protecţia naturii şi
biodiversitatea.
Calitatea aerului vizează depistarea zonele critice sub aspectul poluării
atmosferice: artere rutiere intens circulate, intersecţii majore, halde de deşeuri
industriale, depozite de deşeuri menajere necontrolate, ferme de animale, activităţi
industriale poluante, zone de transport.
Pe baza datele oferite de staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului,
punctele de prelevare a pulberilor sedimentare şi de prelevare a precipitaţiilor se
poate aprecia calitatea aerului cu precizarea valorile indicatorilor specifici, care se
pot încadra sau nu în limite normale.
Calitatea apelor de suprafaţă, acolo unde este cazul, vizează analize
referitoare la regim de oxigen, salinitate şi poluanţi toxici, indicatori chimici
relevanţi respectiv indicatori biologici.
Datele sunt obţinute de la Administraţiile Bazinale de Apă în cadrul cărora
sunt încadrate oraşele.
Pentru apele subterane evaluarea calităţii se face prin prelevare de probe din
foraje, cu respectarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (modificată
şi completată de Legea nr. 311 /2004).
Datele privind calitatea apei potabile se obţin de la companiile de profil, care
au obligaţia legală de a avea laboratoare de analiză a calităţii apei.
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Calitatea solului. Analiza acestui element trebuie să evidenţieze zonele
critice sub aspectul deteriorării solurilor prin exploataţii de resurse minerale,
solurile afectate de reziduuri zootehnice, suprafeţe afectate de către activităţile din
sectorul industrial, precum şi prin depozitarea necontrolată a deşeurilor urbane.
Protecţia naturii şi biodiversitatea sunt legate de presiunile exercitate de
activităţile antropice: schimbarea modului de folosinţă al terenurilor; defrişări;
agricultura intensivă; turismul necontrolat; supraexploatarea unor specii de plante
şi animale; incendiile sau alte accidente ecologice; fragmentarea habitatelor;
poluarea; exploatarea resurselor; amplasarea de construcţii în zone protejate.
3.5. Terenuri şi locuinţe
Terenuri. Analiza trebuie axată în primul rând pe structura utilizării
terenurilor cu precizarea următoarelor elemente:
-Suprafaţa totală administrativă (în ha) şi ponderea acesteia în total suprafaţă
unitate teritorial-administrativă ierarhic superioară;
-Terenuri neagricole: terenuri ocupate cu construcţii şi curţi, căi de
comunicaţii, păduri şi alte terenuri forestiere, terenuri cu ape, terenuri degradate şi
neproductive (valori absolute şi procentuale);
-Terenuri agricole: arabil, păşuni şi fâneţe naturale, terenuri pomicole,
terenuri viticole (valori absolute şi procentuale).
Un alt element se referă la statutul juridic al terenurilor: terenuri aflate în
domeniul public al oraşului, terenuri aflate în domeniul privat al oraşului, terenuri
aflate în domeniul privat al statului român
Analiza zonificării teritoriului intravilan sau bilanţul teritorial are în vedere:
- Bilanţul suprafeţelor disponibile pentru dezvoltare (terenuri libere) şi aflate
în teritoriul intravilan;
- Costurile publice aferente extinderii şi întreţinerii infrastructurii pentru
zonele urbanizate pe foste terenuri agricole;
- Recuperarea terenurilor neutilizate din interiorul oraşului prin reintroducerea lor în circuitul economic şi social;
- Protejarea suprafeţelor cultivabile, acolo unde este cazul.
Locuinţe. Situaţia existentă a fondului de locuinţe vizează:
- Dinamica numărului de locuinţe pe ultimii 5 ani;
- Ritmul mediu anual de creştere a fondului de locuinţe;
- Dinamica suprafeţei locuibile pe ultimii 5 ani.
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3.6. Infrastructură şi servicii publice
Infrastructură. Acestea se referă la gradul de echipare al oraşului, la
infrastructura necesară pentru a distribui serviciile direct la utilizatorii din diferite
domenii (locuire, activităţi, echipamente socio-colective) ca de exemplu căile de
comunicaţie (drumuri, căi ferate, porturi sau aeroporturi), zone de concentrare a
unor activităţi economice (zone industriale, birouri, centre comerciale).
Reţelele de alimentare cu apă, electricitate şi telecomunicaţii etc. În cadrul
SDU este însă necesar să se facă distincţia între marea infrastructura şi celelalte,
care deservesc în special zonele locuite.
Alimentarea cu apă potabilă se analizează prin prisma
următoarelor componente :
- Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile şi ponderea sa în totalul unităţii
administrative ierarhic superioară.
- Capacitatea instalaţiilor de producţie a apei potabile.
- Cantitatea de apă potabilă distribuită pe tipuri de consumatori : casnici, publici,
industriali.
- Consumul mediu anual de apă pe locuitor exprimat în m.c./loc. comparativ cu
media pe judeţ, pe mediul urban şi media naţională.
- Puncte de captare a apei şi tehnologia de tratare.
Colectarea şi epurarea apelor uzate, transportul şi descărcarea apelor
meteorice vizează date referitoare la evoluaţia lungimii reţelei de canalizare ;
prezenţa staţiilor de pompare a apelor uzate şi a celor pluviale ; capacitatea
staţiei/staţiilor de epurare şi modul de realizare a procesului de epurare.
Alimentarea cu gaze naturale. Aspectele privind acest gen de
infrastructură are în vedere evoluţia lungimii reţelei de conducte de distribuţie,
ponderea acesteia în total reţea la nivel de judeţ, consumul de gaze naturale pentru
consumatorii casnici.
Reţeaua de termoficare se analizează, acolo unde este cazul, prin prisma
lungimii reţelei de distribuţie şi a consumului exprimat în gigacalorii.
Infrastructura rutieră presupune menţionarea lungimii totale a străzilor
orăşeneşti, ponderea acestora în total străzi orăşeneşti din judeţ şi ponderea
străzilor modernizate în total lungime străzi orăşeneşti.
Serviciile publice sunt cele care aparţin educaţiei, culturii, sănătăţii şi
asistenţei sociale, salubrităţii, siguranţei şi ordinii publice, situaţiilor de urgenţă,
transport urban.
Toate aceste servicii publice vor fi analizate prin prisma următorilor
indicatori :
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- unităţi ce asigură serviciile menţionate : număr, structură, repartiţie în
teritoriu, raza de deservire a populaţiei ;
- structura profesională a salariaţilor ;
- structura utilizatorilor serviciilor, acolo unde este cazul : educaţie (elevi),
cultură (spectatori, vizitatori), sănătate (pacienţi), asistenţă socială (persoane
vârstnice, copii, persoane cu dizabilităţi) ;
- infrastructura serviciilor publice (dotări, capacitate de acoperire a
cerinţelor, procesul de modernizare).
3.7. Capacitate administrativă
Capacitatea administrativă se judecă prin acţiunile întreprinse de
administraţia publică locală (Consiliul şi Primăria) cu scopul de a promova şi
susţine crearea unei administraţii, ca factor de competitivitate, dezvoltare, progres
şi coeziune, în strânsă concordanţă cu cerinţele documentelor strategice naţionale şi
europene.
În acest context se vor analiza proiectele derulate sau în curs de derulare care
vizează:
-Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi sporirea capacităţii de a furniza
noi servicii.
-Dezvoltarea capacităţii de accesare şi management al fondurilor de
dezvoltare interne şi externe, în special a fondurilor comunitare.
Se adaugă, după caz, analize privind: a) organizarea internă a administraţiei
publice; b) managementul resurselor umane; c) gestiunea fondurilor publice; d)
legăturile inter-instituţionale şi e) sistemul informaţional al administraţiei publice
locale.
3.8. Disparităţi teritoriale şi arii vulnerabile
Identificarea vulnerabilităţilor sau a surselor de risc cunoscute la data
elaborării strategiei, dar şi a zonelor de risc sau a numărului populaţiei afectate în
vederea elaborării unui plan de prevenire sau reducere a acestora este foarte
importantă.
Vulnerabilitatea este un concept intens discutat care în sens larg se referă la
elementele care în ansamblu sau separat pot reduce capacitatea unui teritoriu sau a
unei populaţii de a răspunde la anumite riscuri sau provocări naturale, economice
sau sociale.
În acest sens este importanta identificarea factorilor de vulnerabilitate,
identificarea grupurile vulnerabile şi localizarea spaţială a zonele vulnerabile.
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În funcţie de natura acestora, pot fi identificate :
- Vulnerabilităţi naturale – vulnerabilitatea
la dezastrele naturale.
Inundaţiile, despăduririle, cutremurele, poluarea aerului, din zonă reprezintă
principalele ameninţări.
- Vulnerabilităţi sociale/economice – lipsa locurilor de muncă, şomaj ridicat;
creşterea numărului dependenţilor de servicii sociale; lipsa forţei de muncă
calificate, salariile reduse şi sărăcia din gospodării; lipsa investiţiilor străine şi a
unei infrastructuri dezvoltate.
- Vulnerabilităţi demografice – declinul populaţiei totale; mortalitate
infantilă ridicată; creşterea ponderii populaţiei vârstnice în totalul populaţiei;
scăderea natalităţii şi a populaţiei tinere; migraţia forţei de muncă adulte şi a
tinerilor în străinătate.
În Strategia de dezvoltare teritorială a României 34 sunt evidenţiate ca fiind
vulnerabile oraşele mici şi mijlocii, în special fostele oraşe monoindustriale,
oraşele minere sau ale industriei prelucrătoare, oraşele cu profil agricol, oraşele noi
decretate după 1990, acestea confruntându-se în prezent cu o lipsă generalizată a
locurilor de muncă, populaţie dependentă de o singură activitate economică sau
agent economic, dezvoltarea unor sectoare şi activităţi care generează venituri
scăzute, lipsa forţei de muncă educate şi cu oportunităţi reduse de dezvoltare a
competenţelor, populaţia în declin şi îmbătrânită, dependenţă ridicată de servicii
de asistenţă socială. Toate aceste elemente generează disparităţi economice şi
ocupaţionale accentuate între oraşele mici şi cele mijlocii sau mari.
Un Raport al Bancii Mondiale (2013) 35 evidenţiază dezavantajele de natură
socio-economică cu care se confruntă comunităţile: (1) mai mult de jumătate dintre
locuitori trăiesc în gospodării sub limita naţională de sărăcie; (2) condiţii de locuit
mizere; (3) rată mare de şomaj şi sub-angajare; (4) dependenţa de ajutorul social;
(5) proporţie mare a familiilor monoparentale; (6) preponderenţă mare a minorităţii
de etnie romă; (7) rată mare de delincvenţă; (8) reputaţie socială negativă.
In afara acestor elemente care fac diferenţa între unităţi urbane, la nivelul
oraşelor, în special a oraşelor mijlocii şi mari pot fi evidenţiate anumite zone de
concentrare a sărăciei sau deprivării etc. acest fenomen duce la evidenţierea unor
arii defavorizate, la scara unor cartiere, cu risc de segregare socială.
Segregarea social-rezidenţială este extrem de diversă, iar pentru delimitarea
ariilor de segregare pot fi luaţi în considerare indicatori socio-demografici, grupaţi
pe domenii: determinanţi demografici (populaţia de la 0 – 4 ani; populaţia de 18 34

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni.
35
Raportul Bancii mondiale - Elaborarea strategiilor de integrare pentru zone sărace şi
comunităţi defavorizate (2013).
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65 ani; populaţia de peste 65 ani); determinanţi educativi; determinanţi
economici şi populaţia activă; determinanţi fizici ai locuinţelor.
Se pot utiliza şi alţi indicatori de natură să reflecte lipsurile sau nevoile
respectiv deprivarea în anumite teritorii, considerând domenii precum educaţia sau
lipsa acesteia, ocupare şi locuire (Townsend et al., 1987) 36.
Deprivarea poate fi definită ca orice dezavantaj al unui grup sau individ,
raportate la comunitatea sau societatea din care persoana sau grupul respectiv face
parte. Aceste dezavantaje pot fi de de natură socială sau de natură materială.
Deprivarea socială poate fi legată de conceptul de fragmentare socială în
timp ce deprivarea materială se referă mai mult la conceptul de sărăcie, respectiv
lipsa unor bunuri de bază. Aceste două tipuri de deprivare sunt strâns legate de
calitatea vieţii şi bunăstare.
Măsurarea deprivării necesită, pe de-o parte identificarea unor indicatori
reprezentativi, iar pe de alta parte o modalitate de combinare a acestora pentru a
construi un index al deprivării. Astfel, ţinând cont de disponibilitatea datelor,
pentru ţara noastră poate fi calculat indicele de deprivare, un indice obţinut pe baza
standardizării şi agregarii următoarelor categorii de indicatori (Zamfir et al,
2015) 37:
- indicatori privind condiţiile de locuit şi supra-aglomerarea locuinţei
(% locuinţe fără apă curentă, % locuinţe fără baie sau toaletă, % fără sistem de
canalizare, număr de persoane/gospodărie, număr de persoane /cameră de locuit);
- indicatori privind educaţia (% persoane fără şcoală absolvită, %
analfabeţi - din total rezidenţi, % femei cu studii secundare, % femei cu studii
superioare);
- indicatori privind gradul de ocupare (% şomeri cu vârste de peste 16 ani
- din totalul populaţie economic activă, % populaţia inactivă, % populaţia
dependentă - din total rezidenţi -, raportul pensionari/salariaţi)
Indicatorii deprivării pot fi combinaţi cu ajutorul unor tehnici aditive
simple, folosind ponderi pentru fiecare indicator sau folosind tehnici multivariate.
Prima metoda însumează doar indicatorii deprivării, cea de a doua tehnică
poate include opinia experţilor pe bază de ponderi, iar a treia metodă foloseşte
frecvent ponderea unor indicatori folosind analiza statistică, aşa cum ar fi analiza
componentei principale (pca). Indicii deprivării sunt construiţi prin integrarea
indicatorilor, în general, utilizând datele extrase din domenii de recensământ astfel
36
Townsend, P., Phillimore, P. & Beattie, A., 1987. Health and deprivation: inequality and
the North. Croom Helm, London.
37
Zamfir Daniela, Dumitrache Lilliana, Stoica Ilinca-Valentina, Vîrdol D., (2015), Spatial
inequalities in health care provision in Romania: milestones for territorial sustainable development,
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 10, No 3, p. 177 – 188.
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de indici pot fi geo-referenţiaţi folosind GIS, ulterior aceste date geo-referenţiate
permit analize spaţiale suplimentare sau studiază pe baza unor evaluări multiple
dimensiunile deprivării.
4.Analiza SWOT
Analiza SWOT este un instrument general destinat a fi folosit în etapele
preliminarii ale luării deciziilor şi al planificării strategice pentru o largă
diversitate de probleme.
În cadrul modelului destinat analizei SWOT pentru elaborarea unei strategii
de dezvoltare urbană s-au folosit informaţii adaptate şi prelucrate după lucrarea
Cadru teoretico-metodologic pentru dezvoltarea analizei SWOT la nivel judeţean
şi regional - 1998, elaborator: Ecosoft Group.
Numele SWOT este acronimul expresiei: Strengths - Weaknesses Opportunities - Threats. Analiza SWOT poate fi înţeleasă uşor ca o examinare a
Punctelor Tari şi Punctelor Slabe interne, precum şi a Şanselor (sau
Oportunităţilor) şi Ameninţărilor (sau Pericolelor) provenite din mediul extern,
grupate de regulă într-un tabel.
Elementele analizei SWOT
POZITIV
NEGATIV
Puncte Tari (T)
Puncte Slabe (S)
INTERN
Oportunităţi (O)
Pericole (P)
EXTERN
Elaborarea analizei SWOT / TSOP a devenit o activitate importantă în cadrul
managementului strategic, pentru identificarea soluţiilor şi planificarea optimă a
acţiunilor, deoarece dă posibilitatea unei rapide treceri în revistă a stării unui
teritoriu sau al unei aşezări / organizaţii etc. şi facilitează identificarea direcţiilor
de acţiune pentru rezolvare unor probleme, valorificarea unor potenţialităţi şi
oportunităţi sau / şi contracararea unor ameninţări. Legat de managementul
strategic şi de utilizarea instrumentului sus-amintit este necesar a fi avute în vedere
o sumă aspecte.
Metodologia întocmirii analizei SWOT / TSOP se bazează pe o anumită
succesiune a unor paşi, după cum urmează:
1. Elaborarea unei analize preliminare (ciornă, draft), care evaluează
într-o manieră succintă punctele cheie şi posibilele soluţii ale stării de fapt
ale entităţii studiate,
2. Părţile interesate decid în legătură cu soluţia care se consideră
indicat a fi adoptată (analiza propriu-zisă, având un caracter participativ);
3. Formularea efectivă a analizei SWOT / TSOP pe baza procesului
participativ / consultativ.
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Fundamentarea pleacă întotdeauna de la ipoteze şi premize cu privire la
evoluţia viitoare şi care împreună cu realizările perioadei trecute sunt folosite la
întocmirea scenariilor.
Analiza SWOT / TSOP trebuie să permită formularea / propunerea unei
strategii de dezvoltare pe termen mediu sau lung cu precizarea:
• direcţiilor în care se va acţiona,
• rezultatelor estimate / dorite,
• efortului necesar şi etapizarea acestuia (graficul Gantt),
• incertitudini şi riscuri în atingerea rezultatelor.
Din studiul Strategiilor de dezvoltare urbană elaborate până în prezent pentru
diferite UAT-uri rezultă că fiecare din capitolele abordate în prima parte (Analiza
situaţiei existente) beneficiază de o analiză de tip SWOT. Această modalitate este
eficientă pentru că se creează premisele elaborării viziunii de dezvoltare şi a
obiectivelor strategice de dezvoltare a localităţii, în concordanţă cu contextul
strategic naţional şi european.
5.Consultarea actorilor locali
Tot ca un element esenţial pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare trebuie
analizat şi procesul de consultare publică a actorilor locali (populaţia, agenţi
economici, instituţii de cercetare-proiectare-dezvoltare, organizaţii şi asociaţii nonguvernamentale şi non-profit implicate în procesul de dezvoltare urbană etc.)
Avantajele consultării actorilor locali în procesul de implementare a unor
proiecte de dezvoltare a unui teritoriu conduce la creşterea calităţii proiectului; se
asigură o implementare eficientă susţinută de societate; presiunea factorilor
interesaţi poate fi utilizată ca argument pentru susţinerea financiară a unui proiect;
prin implicarea în implementarea unui proiect sau a unei politici a cât mai multor
actori locali se pot reduce cheltuielile din bugetul public. (Dinu D., Ghinea C.,
Ciucu C., Albişteanu Roxana, 2013, Participarea societăţii civile la procesul
decizional. Ghid, Centrul Român de Politici Europene).
Prin această prismă trebuie analizată activitatea de consultare a actorilor
locali, realizându-se şi dezideratul unei analize de tip SWOT cu caracter activ şi
participativ.
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6.Strategia de dezvoltare
6.1. Context strategic (racordarea cu documentele de pe un palier superior,
evidenţierea unor potenţiale surse de finanţare)
Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Urbană (SDU) vizează în primul
rând cunoaşterea documentelor aflate în vigoare la nivel naţional, regional şi
judeţean, dar şi a prevederilor documentelor existente la nivelul Uniunii
Europene.
Dintre acestea amintim:
-Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul programatic
prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la
scara regională, interregională şi naţională precum şi direcţiile de implementare
pentru o perioadă de peste 20 de ani integrându-se aici şi aspectele relevante la
nivel transfrontalier şi transnaţional. Strategia de dezvoltare teritorială a României
este prevăzută în legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
republicată cu completările şi modificările ulterioare.
Aceasta cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului naţional pentru
orizontul de timp 2035. (http://www.sdtr.ro/44/Strategie).
-PATN – Secţiuni aprobate în intervalul 2000 – prezent
-Secţiunea I – Reţele de transport, aprobată prin legea 363 /2006
-Secţiunea II – Apa, aprobată prin legea 20 /2006
-Secţiunea III – Zone protejate, aprobată prin legea 5 /2000
-Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi aprobată prin legea 351 /2001,
modificată şi completată de legea 100 /2007
-Secţiunea V – Zone de risc natural, aprobată prin legea 575 /2001
-Secţiunea VIII – Zone cu resurse turistice, aprobată prin legea 190 /
2009
-Master Planul General de Transporturi al României, Ministerul
Transporturilor, 2014.
-Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026.
-Programul operaţional regional – 2014-2020
-Planurile de dezvoltare regională
-Strategii de dezvoltare la nivel judeţean
-Strategii de dezvoltare a zonelor metropolitane
-Strategii de dezvoltare locală
-Planuri de amenajare a teritoriului zonal regional (PATZR)
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-Planuri de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ)
-Planuri de amenajare a teritoriului zonal metropolitan (PATZM)
-Planuri de amenajare a teritoriului zonal intercomunal (PATZIC)
-Planuri urbanistice generale (PUG)
-Planuri urbanistice zonale (PUZ), relevante aprobate în ultimii 5 ani
-Studii sociologice, anchete,
-Studii economice,
-Studii de trafic,
-Studii de mediu etc.
Analiza PEST reprezintă o altă modalitate de evaluare a contextului
strategic de dezvoltare a unui oraş şi implicit de elaborare a unei SDU cu un
profund caracter realist şi eficient (adaptare după Strategia de dezvoltare locală a
Municipiului Oradea, www.oradea.ro)
PEST este acronimul englezesc de la Political, Economic, Social, Technical
la care se adaugă Environment şi Legislative, astfel încât denumirea devine
PESTEL.
Acest tip de analiză are în vedere influenţele externe generate de factorii
politici, economici, sociali, tehnici, de mediu şi legislativi, cu menţiunea
interacţiunii lor şi care pot produce schimbări imprevizibile în dezvoltarea
comunităţilor umane, inclusiv a celor urbane.
Factorul politic indică legătura dintre formaţiunile politice aflate la
guvernare şi apartenenţa politică a persoanelor care administrează/reprezintă
interesele oraşului. Un alt factor politic este generat de perioadele de criză politică
manifestată la nivel naţional cu impact asupra evoluţiei economice (diminuare de
investiţii străine, blocarea programelor şi obiectivelor guvernamentale etc.).
Factorul economic este legat de contextul macroeconomic general şi de
previziunile pesimiste privind creşterea economică. Se adaugă nivelul fiscalităţii
din România, existând două categorii de obligaţii fiscale pe care întreprinderile
trebuie să le respecte: obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat şi obligaţiile fiscale
faţă de bugetul local. Nivelul salarizării este un alt factor economic important.
Situaţia macro-economică generală afectează veniturile bugetului de stat şi,
în acest fel, sumele care vor fi alocate bugetelor locale şi pentru finanţarea unor
programele naţionale de dezvoltare.
Factorul socio-cultural. Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali
care influenţează dezvoltarea este evoluţia demografică. Se adaugă fenomenul
migraţiei externe, creşterea numărului de şomeri. Efectele migraţiei de ordin social
sunt: creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar,
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creşterea delicvenţei juvenile, creşterea ratei divorţialităţii, etc. Trebuie avută în
vedere şi atitudinea populaţiei faţă de valorile/elementele culturale, dar şi interesul
autorităţilor publice centrale (care se transferă şi la nivel local) pentru dezvoltarea
infrastructurii culturale şi modernizarea patrimoniului cultural. Un alt factor care
afectează dezvoltarea este politica din domeniul asistenţei sociale.
Factorul tehnologic legat de finanţarea cercetării, nivelul de dotare
tehnologică, rata de înnoire a produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi
comunicării, accesul la reţelele electronice de comunicare rapide. Lipsa de
investiţii în acest domeniu are repercusiuni asupra tuturor domeniilor, determinând
o ruptură majoră faţă de evoluţia ştiinţei şi a tehnologiei mondiale.
Protecţia mediului. Catastrofele naturale pot afecta obiectivele şi clădirile de
patrimoniu, dar şi întregul fond locativ. Catastrofele naturale – cutremurele,
alunecările de teren, inundaţiile – ridică probleme şi în ceea ce priveşte siguranţa
populaţiei, dar şi în ceea ce priveşte activitatea sectorului educaţional, de sănătate,
cultură, etc. Trebuie avute în vedere şi politicile publice şi legislaţia din acest
domeniu, un factor de mediu important fiind reprezentat de cadrul legislativ,
respectiv reglementările europene/ mondiale privind protecţia mediului, norme ce
trebuie respectate şi de ţara noastră. Respectarea acestor norme poate avea drept
efect dirijarea investiţiilor publice către anumite tipuri de obiective în defavoarea
altora.
Factorul legislativ. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană,
legislaţia europeană în vigoare reprezintă o constrângere care trebuie luată în
considerare şi de către ţara noastră. Este necesar a se avea în vedere toate tratatele,
acordurile internaţionale, legislaţia în vigoare, dar şi actele pregătitoare în toate
domeniile de interes. Între cele mai importante documente care trebuie avute în
vedere, amintim: Constituţia Europeană, Tratatul de Aderare a României la
Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona,
Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Amsterdam, etc.).
O atenţie deosebită trebuie acordată Regulamentelor Comisiei Europene,
care spre deosebire de Directive, se aplică în mod direct în fiecare stat membru al
Uniunii Europene.
Un alt factor juridic cu impact asupra dezvoltării este reprezentat de
legislaţia naţională, cu modificările şi completările ce pot apărea.
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6.2. Viziunea de dezvoltare
Viziunea 38 dezvoltării reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a
valorilor comune, care să ofere comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia
să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. Conceptul strategic de
dezvoltare cuprinde aspecte spaţiale şi ne-spaţiale, calitative şi cantitative ale
dezvoltării. Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin
obiective. Pentru a formula o viziune zonală realistă este esenţial să se identifice
componentele care au stat, istoric, la baza dezvoltării zonei, valorile comune şi să
se prognozeze realist schimbările viitoare.
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ,
care implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui
consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective.
Fiind un proces participativ, metoda de lucru poate cuprinde chestionare şi
/sau interviuri, cu formularea unor întrebări legate de valorile şi viitorul
comunităţii, dar şi organizare de mese rotunde /ateliere de lucru, pentru diverse
grupuri de populaţie. În general, acest proces se materializează într-un document ce
conţine o formulare succintă, clară, distinctă a ceea ce comunitatea consideră
relevant, important, credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraşului
/regiunii /teritoriului. Adoptarea acestui document de autorităţi reprezintă un
angajament al acesteia faţă de comunitate şi referinţă pentru obiectivele strategice.
Elaborarea viziunii de dezvoltare a unui oraş trebuie să fie în acord cu ceea
ce se doreşte a viziunea promovată de Strategia de Dezvoltare Teritorială a
României (proiect 2015)
„Viziunea de dezvoltare a teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035
reprezintă suma aspiraţiilor de dezvoltare, puternic ancorate în dinamica şi
potenţialul teritoriului naţional. Astfel, viziunea de dezvoltare înglobează
principalele direcţii de dezvoltare teritorială, afirmând totodată rolul important al
teritoriului naţional în spaţiul european.
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;
-Creşterea calităţii vieţii locuitorilor României prin asigurarea unor spaţii
de calitate;
38
Prelucrare după Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii
specifice planificării strategice regionale în România din perspectiva dezvoltării durabile a zonelor
funcţionale /metropolitane şi a aglomeraţiilor, 2001-2004, pr. 1A01 Program AMTRANS.
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-Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi valorificarea potenţialului unic şi
specific de dezvoltare;
-Protejarea patrimoniului natural şi cultural şi valorificarea identităţii
teritoriale;
-Consolidarea rolului zonelor urbane funcţionale ca centre de dezvoltare la
nivelul teritoriului şi conectarea acestora cu zonele de performanţă economică
europene şi implicit cu zonele transfrontaliere;
-Conectarea României la reţeaua de transport trans-europeană şi
dezvoltarea de noduri logistice şi terminale multinodale;
-Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi
politicilor sectoriale ancorat în dinamicile teritoriale naţionale”.
În strânsă concordanţă cu ceea ce s-a prezentat anterior pentru formularea
viziunii de dezvoltare urbană considerăm a fi relevant prezentarea viziunii de
dezvoltare formulată în lucrarea Strategia de dezvoltare locală a Municipiului
Oradea, în perspectiva anului 2020 (www.oradea.ro):
Municipiul Oradea va cunoaşte o dezvoltare semnificativă a economiei
locale prin atragerea de capital, stimularea investiţiilor şi a activităţii de cercetare
dezvoltare, prin alinierea întreprinderilor la standardele europene şi prin
valorificarea poziţionării geografice avantajoase şi a resurselor locale specifice.
Oradea va oferi locuitorilor săi condiţii de viaţă favorabile, mediu
înconjurător nepoluat, servicii publice de calitate şi locuri de muncă bine
remunerate.
Oradea va fi inclusă în circuitul turistic european prin consolidarea
statutului de destinaţie turistică cu puternice valenţe istorico-culturale şi naturale:
"Oradea capitala turismului balnear din România", "Oradea capitala art nouveau
a României" şi "Cetatea Oradea - meridian 0"
Este deci, un model succint de prezentare a viziunii de dezvoltare, bazat pe
situaţia existentă şi pe proiectele aflate în derulare.
6.3. Obiectivul general şi obiective strategice
Formularea obiectivului general de dezvoltare urbană şi a obiectivelor
strategice trebuie să ţină cont de câteva cerinţe:
-Să fie CUPRINZĂTOR (amplu, generos, cuprinde o arie, un domeniu, un
sector semnificative pentru comunitate).
-Să fie ORIENTAT (focalizat pe rezolvarea unei probleme sectoriale sau
teritoriale).
-Să fie REALIST (realizabil în raport cu resursele economice, umane,
financiare disponibile şi cu perioada de timp la care se raportează)
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-Să fie ELOCVENT (expresiv, convingător, bine exprimat, uşor de înţeles
de către toţi actorii implicaţi şi pentru comunitate în ansamblul ei, ca ultim
beneficiar)
-Să fie COMENSURABIL (poate fi urmărit prin indicatori de realizare,
verificare, control).
-Să fie TEMPORAL (legat de timp, respectiv de o anumită etapizare şi
desfăşurare cronologică).
În concordanţă cu aceste aspecte teoretico-metodologice OBIECTIVUL
GENERAL al dezvoltării urbane indiferent de poziţia ierarhică, mărimea şi
complexitatea oraşului poate fi formulat astfel:
Dezvoltarea economică, socială şi culturală armonioasă în scopul îmbunătăţirii
calităţii vieţii populaţiei.
Din acest obiectiv general se pot desprinde OBIECTIVE STRATEGICE
precum:
1. Creşterea competitivităţii şi a activităţilor economice.
2. Realizarea unei infrastructuri de bună calitate şi o conectivitate mărită a
oraşului.
3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.
4. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului oraşului.
5. Creşterea calităţii serviciilor publice.
Pentru fiecare din aceste obiective se pot elabora politici sectoriale însoţite
de programe şi proiecte de implementare.
1. Politici de dezvoltare economică:
- Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor de la nivel local prin dezvoltarea unor
structuri de sprijin, atragerea investitorilor străini, susţinerea activităţilor
de cercetare-dezvoltare-inovare, promovarea culturii antreprenoriale.
- Dezvoltare industrială: încurajarea extinderii infrastructurii industriale prin
crearea de parcuri industriale; parteneriate publice-private în domeniu.
- Creşterea calificării şi adaptabilităţii forţei de muncă prin corelarea cererii
cu oferta de forţă de muncă.
2. Politici de modernizare a infrastructurii:
- Dezvoltarea infrastructurii de transport pe tipuri de transport; realizare de
drumuri de legătură, reamenajarea reţelei stradale.
- Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.
3. Politici de dezvoltare a serviciilor publice:
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- Dezvoltarea serviciului de transport public prin amenajarea şi
modernizarea staţiilor de transport, reducerea efectelor de poluare a
mediului de către transportul public.
- Îmbunătăţirea amenajării urbanistice la nivel zonal: reactualizare PUG,
amenajare de zone şi spaţii recreative, reabilitare şi modernizare a
locurilor publice, reabilitare faţade construcţii, modernizare reţea stradală
etc.
- Creşterea siguranţei cetăţenilor: monitorizare video a spaţiilor publice şi
extinderea, modernizarea iluminatului stradal.
4. Politici de dezvoltare a turismului (unde este cazul) prin:
- Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi promovare a obiectivelor turistice
- Valorificare superioară a atracţiilor turistice locale prin accesibilitate,
renovare, amenajare, infrastructură de semnalizare.
- Crearea de atracţii turistice noi.
5. Politici de dezvoltare socială:
- Dezvoltarea patrimoniului imobiliar social (locuinţe sociale, centre sociale
şi medicale).
- Dezvoltarea economiei sociale.
- Sprijinirea voluntariatului.
- Sprijinirea învăţământului pentru populaţia defavorizată.
6. Politici de dezvoltare a educaţiei şi culturii:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului educaţional.
- Sprijinirea activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii.
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sportive şi culturale.
- Valorificarea superioară a resurselor culturale.
7. Politici în domeniul sănătăţii:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului medical.
- Dezvoltarea asistenţei medicale primare.
- Dezvoltarea activităţilor de prevenţie.
- Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sanitar.
8. Politici de mediu:
- Managemnetul deşeurilor.
- Intervenţii pentru creşterea consumului energetic din surse regenerabile.
- Reabilitarea terenurilor degradate.
- Protecţia zonelor de risc.
9. Politici de dezvoltare şi modernizare a administraţiei publice:
- Creşterea calităţii serviciilor publice.
- Creşterea transparenţei printr-un parteneriat cu mediul de afaceri cu
populaţia comunităţii urbane.
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6.4. Proiecte de dezvoltare
Pentru transpunerea în practică a politicilor de dezvoltare urbană
exemplificate mai sus se întocmesc fişe de proiect :
Model de fişă de proiect
Secţiunea I – date de recunoaştere
1.

Nr. proiect (nr. de ordine din Planul
de acţiune)

4.

Titlul proiectului

5.

Obiectivul (scopul) proiectului

6.

Domeniu (infrastructură urbană,
socială, economică etc.)

7.

Localizare în teritoriul urban
(cartier, zonă etc.)

8.

Beneficiarul proiectului (solicitantul
finanţării)

9.

Date de contact ale persoanei
responsabile

01

2.

Regiunea de
dezvoltare / judeţul

3.

Denumirea oraşului /
municipiului

02

03

04

05

06

07

08

Secţiunea II – grad de corelare şi integrare a proiectului
Corelare cu obiectivele şi priorităţile strategiei de dezvoltare urbană
•
10. •

Corespondenţă cu obiective
strategice (se precizează obiectivul)
Corespondenţă cu politici şi
programe (se precizează politica şi
programul)

•

Corespondenţă cu priorităţi (se
precizează prioritatea)
Corelare /relevanţă în raport cu obiective ale altor documente de programare,
strategii regionale /locale, planuri de dezvoltare spaţială etc.
•
Corelare şi relevanţă faţă de
obiectivele SDTR / PATN
11. •
Corelare cu planurile de
dezvoltare regională (se precizează
obiectiv, măsură etc.)
•
Corelare cu PATZ, PUG, PUZ
(după caz)
12. Corelări cu alte proiecte individuale din
Planul de Acţiune din cadrul strategiei
de dezvoltare urbană (se vor indica
proiectele)
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Secţiunea III – rezultate, efecte şi impactul proiectului
Grupul ţintă (comunităţi locale, comunităţi de afaceri, segmente sociale etc. asupra
cărora implementarea proiectului va exercita efecte)
13.

•
•

gradul de susţinere a proiectului de
către acestea (asocieri, declaraţii
etc.)
Rezultate generale şi efecte scontate
•

14.

descrierea grupului /grupurilor ţintă

Principalele rezultate estimate (în
corelare cu indicatorii strategiei)

•

Efecte scontate, după
implementare (în corelare cu
indicatorii strategiei)
Impactul estimat al proiectului la nivel
15.
zonal / regional / naţional (după caz)

Secţiunea IV– costuri estimative
Buget estimativ şi surse
Costuri totale (din care costuri
eligibile din fonduri europene /
naţionale)
16.

Surse de finanţare (ponderi)

Total
(euro)
FEDR
%

Costuri
Costuri
eligibile
neeligibile
(euro)
% (euro)
%
Buget
Buget
Alte
naţional
local
surse
%

%

%

Gradul de certitudine al
finanţărilor (ridicat, mediu,
scăzut)

Secţiunea V – justificare, conţinut şi implementare
Principale aspecte de detaliu ale proiectului
Necesitatea proiectului (argumente /cum a
fost identificat)*

17.

Descrierea proiectului (principale activităţi
şi descrierea acestora, durată şi etapizare)

Evaluarea maturităţii acestuia (studii
existente: SF, anchete /sondaje sociologice,
studii de piaţă, studii urbanistice etc.)*
Structuri responsabile pentru
implementarea proiectului
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Activităţi principale
Durata proiectului şi intervalul
estimat pentru implementare (data de
începere şi data de încheiere)*
Etape principale (posibil sub forma
unei diagrame Gantt care poate fi
anexată)

Riscuri estimate în procesul de
implementare

Note explicative:
Pentru domeniile de intervenţie ale proiectelor, codurile 01-09 reprezintă
Infrastructuri urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane
01 Infrastructură publică urbană – reabilitare situri industriale
02

Infrastructură publică urbană - crearea şi reabilitarea spaţiilor publice urbane (străzi,
etc.)

03 Infrastructură publică urbană – alte activităţi decât cele de la 01 şi 02
04 Transport şi mobilitatea populaţiei
05

Patrimoniu cultural din mediul urban, precum şi infrastructura pentru activităţi
culturale

Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
06 Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
Infrastructuri sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
07 Infrastructuri sociale (clădiri destinate serviciilor sociale)
08 Locuinţe sociale /housing
09 Ambulatorii

Fişa proiectului individual va fi însoţită de o cartogramă ilustrativă pentru
localizarea proiectului în cadrul localităţii / teritoriului administrativ al oraşului.
Pentru realizarea unor proiecte este necesară şi conlucrarea cu actori
publici şi locali interesaţi de dezvoltarea urbană.
Cu titlu informativ redăm o listă a acestora:
TIPURI DE ACTORI (exemple)
A. Actori publici
Instituţie
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei Publice
(MDRAP)

Observaţii / caracteristici / interese / resurse
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează
în subordinea Guvernului şi care realizează, după caz,
împreună
cu
ministerele
de
resort,
politica
guvernamentală în următoarele domenii de activitate:
dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială,
cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională,
disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism
şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit,
reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare
imobiliar-edilitară,
lucrări
publice,
construcţii,
administraţie publică centrală şi locală, descentralizare,
reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate
şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu
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Instituţie

Ministerul Culturii

Primăria Municipiului /
Oraşului

Consiliul Judeţean

Observaţii / caracteristici / interese / resurse
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare,
ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice
locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice,
programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul
utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate
României de către Uniunea Europeană pentru programele
din domeniile sale de activitate (HG 1 / 2013).
- are atribuţii în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului şi arhitecturii
- poate mobiliza resurse financiare importante
pentru dezvoltare din programe naţionale sau
europene
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care
elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în
domeniul culturii (HG 90 / 2010).
- susţine promovarea sectorului cultural ca factor
important în procesul de dezvoltare durabilă şi ca
instrument esenţial în coeziunea socială şi în
lupta împotriva excluziunii sociale
- poate mobiliza resurse importante pentru proiecte
culturale
Administraţie publică locală, structură funcţională cu
activitate permanentă care are ca scop bunul mers al
municipiului / oraşului prin activităţi curente şi programe
/strategii pe termen mediu şi lung
Resurse multiple:
- resurse umane (experţi pe scriere de proiecte,
specialişti în derularea de servicii publice – în
special sociale etc.)
- resurse materiale (clădiri, dotări ...)
- resurse financiare
- resurse de putere
- resurse de informaţii
Caracteristici
generale:
administraţie
judeţeană
responsabilă pentru coordonarea dezvoltării economicosociale şi teritoriale la nivelul judeţului.
Resurse disponibile:
- resurse umane
- resurse materiale (clădiri, dotări ...)
- resurse financiare (poate asigura co-finanţarea în
cazul proiectelor de interes judeţean)
- resurse de influenţă (o parte din veniturile locale
sunt asigurate prin transferuri de la CJ astfel încât
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Instituţie

Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI)

Universităţile / mediul
academic

Muzee, biblioteci

Inspectoratul Şcolar

ISU

Observaţii / caracteristici / interese / resurse
poate influenţa anumite decizii de dezvoltare
etc.)
- resurse de informaţii
Caracteristici generale: constituite în baza legii 215 /
2001, cu obiect de activitate definit (infrastructuri tehnice
/ serviciile de utilităţi publice locale, dezvoltare spaţială,
dezvoltarea resurselor umane – educaţie şi formare,
conservarea şi promovarea patrimoniului cultural, natural
şi turistic etc.)
Resurse:
- resurse umane: expertiză în procese strategice,
participative, scriere de proiecte
- resurse de informaţii
Resurse:
- Umane (specialişti din diverse domenii)
- Materiale (spaţii de derulare a unor evenimente)
- Financiare (atragerea de proiecte de dezvoltare)
- Imagine (pot organiza evenimente ştiinţifice de
interes pentru comunitate)
Resurse umane, spaţii, informaţii, imagine etc.
Interese Dezvoltarea unui turism cultural
Resurse:
Interese specifice: derularea unor activităţi cu elevii
Resurse:
- Umane (specialişti din diverse domenii)
- Materiale (spaţii de derulare a unor evenimente)
- Financiare (atragerea de proiecte de dezvoltare)
- Imagine (pot organiza evenimente care să aducă
o promovare mai bună oraşului / municipiului)
Serviciu public de urgenţă profesionist aflat în subordinea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în
scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe
tipurile de risc specific din zona de competenţă executând
misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă.

B. Servicii de interes public de drept privat (furnizori de servicii din diferite
domenii care au atribuţii stabilite prin lege sau prin reglementări specifice şi
care sunt organizate ca societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni, asociaţii etc.
după caz): companii de electricitate, gaze naturale, apă-canal, telecomunicaţii,
telefonie mobilă, colectarea deşeurilor.
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C. Sectorul privat parte a economiei orientată spre profit, condusă de persoane
sau grupuri – naţionale sau internaţionale şi care nu este controlată de stat:
agenţi economici, firme de turism, alimentaţie publică, sport, loisir etc.
D. Sectorul asociativ non-profit: organizaţii - ONG, CBO, etc., din sfera
societăţii civile care îşi propun găsirea unor soluţii pentru problemele societăţii,
participând la construcţia unei societăţi democratice. Aceste organizaţii sunt
independente faţă de stat şi sunt interesate de dezvoltarea spiritului civic şi
creşterea participării cetăţenilor în spaţiul public şi la viaţa „cetăţii”.
E. Alţi actori urbani relevanţi: mass-media, cultele etc.
Bibliografie
Bibliografia este înserată în textul Secţiunii II

81

