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INTRODUCERE
Studiul “Audit al sistemului de planificare teritorială în vigoare cu aplicabilitate în zona
transfrontalieră România-Bulgaria reprezinta, in desfasurarea proiectului Metodologie de
planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială
durabilă a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”, a doua activitate a Fazei I - „Definirea
unei metodologii comune de planificare teritorială pentru aria transfrontalieră România –
Bulgaria”.
Obiectivul acestui studiu il constituie analiza sistemului de planificare teritorială din România si
Bulgaria. In acest scop au fost prezentate şi analizate documentele strategice relevante la nivelul
fiecărei ţări.
Zona de cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria care face obiectul acestui studiu este
constituita din:
•

judeţele din zona tranfrontaliera a României: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Călăraşi, Constanţa;

•

districtele din zona tranfrontaliera a Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo,
Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad.

Aceste unităţi teritoriale aparţin următoarelor regiuni de dezvoltare:
-

judeţele Mehedinti, Dolj şi Olt aparţin Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia din România;
judeţele Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia din
România;
judeţul Constanţa aparţine Regiunii de Dezvoltare Sud-Est din România;
districtele Vidin, Vratsa, Montana şi Pleven constituie Regiunea de Planificare Nord Vest din
Bulgaria;
districtele Veliko Tarnovo, Ruse şi Silistra fac parte din Regiunea de Panificare Centru-Nord a
Bulgariei;
districtul Dobrich aparţine Regiunii de Planificare Nord Est din Bulgaria.
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Profilul zonei de studiu determina categoria de documente luate in considerare pentru analiza. Au
fost auditate documente de nivel national, regional, judetean (pentru Romania) sau de district
(pentru Bulgaria) si local. Au fost analizate urmatoarele tipuri de documente strategice relevante ale
Romaniei si Bulgariei:
-

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă din România şi Bulgaria,

-

Conceptul de Naţional de Dezvoltare Spaţială a Republicii Bulgaria, 2013-2025

-

Conceptul de Naţional de Dezvoltare Spaţială a Romaniei

-

Programele Operaţionale Regionale prin care România şi Bulgaria implementează politica de
coeziune a uniunii europene in cadrul obiectivului „convergenţă;

-

Programele Naţionale pentru Dezvoltare Rurală din România şi Bulgaria;

-

Planuri de Dezvoltare Regională ale regiunilor bulgare de la graniţa cu România (a fost aleasa
pentru analiza Regiunea Nord Centru);

-

Planuri de Dezvoltare Regională ale regiunilor de dezvoltare româneşti de la graniţa cu Bulgaria
(a fost aleasa pentru analiza Regiunea 3 Sud Muntenia);

-

Strategii la nivel de judet din Romania respectiv de district in Republica Bulgaria (Strategia de
dezvoltare a judetului Giurgiu, Strategia de Dezvoltare a Districtului Veliko Tarnovo - 20112013, Planul de Dezvoltare a Districtului Montana 2007-2013)

-

Strategii de nivel local (Plan Local de Dezvoltare a Localitatii Zlataritza 2007 – 2013)

-

Legislatia de amenajarea teritoriului şi de urbanism la nivelul fiecărei ţări

Auditul reprezintă o serie de activităţi direcţionate către diagnosticarea documentelor referitoare la
zona de cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria, dintr-o perspectivă comparativă.
Etapa de audit a documentelor strategice relevante este urmata de o etapa de diagnoza a sistemelor
de planificare teritoriala a Romaniei si Bulgariei. Aceasta etapa include analiza Conceptului
deNaţional de Dezvoltare Spaţială a Romaniei si Bulgariei, analiza legislatiei specifice amenajarii
teritoriului din cele doua tari si evidentierea diferentelor dintre cele doua sisteme de planificare
teritoriala.
In urma analizarii comparative a Programelor Operaţionale Sectoriale pentru Obiectivul
Convergenţă din România şi Bulgaria au fost identificati si comparati indicatorii care caracterizeaza
programele respective si care vor putea fi utilizati in etapa urmatoare de elaborare a metodologiei de
planificare teritoriala transfrontaliera pentru zona Romania – Bulgaria.
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1. ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE RELEVANTE ALE
REPUBLICII BULGARIA
1.1. STRATEGII NAŢIONALE
Documentele strategice ale Republicii Bulgaria analizate în aceasta secţiune sunt:
•

Cadrul strategic Naţional de Referinţă,

•

Programul Naţional de Dezvoltare - Bulgaria 2020,

•

Strategia Naţionala de Dezvolare Regională a Republicii Bulgaria 2012-2022 şi

•

Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ AL
REPUBLICII
BULGARIA
PENTRU
PERIOADA
DE
PROGRAMARE 2007 – 2013 (Национална Стратегическа
Референтна Рамка - Програмен Период 2007–2013 г.)
http://www.eufunds.bg

Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru
elaborează un Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca document de referinţă pentru
programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.
Acest document nu va servi însă ca instrument de management, ci ca document strategic prin care
se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada de
referinţă. CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul
Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice
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Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru
Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008.
Ca membru al Uniunii Europene, Repubilica Bulgaria beneficiază de resurse financiare importante
în cadrul fondurilor structurale Europene. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) este
documentul pe bază căruia Bulgaria negociază absorbţia de resurse din fondurile europene în
perioada 2007-2013. CSNR stabileşte obiectivele principale ale Bulgariei, politicile şi priorităţile
prin care ţara va primi finanţare în sectoarele-cheie. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi
priorităţile sale sunt convenite între Guvernul bulgar şi Comisia Europeană.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă se bazează pe Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi
analiza socio-economică care evidenţiază diferenţele în standardul de viaţă, economie şi dezvoltare
ale Bulgariei faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene. CSNR reflectă de asemenea
orientările strategice ale Comunităţii Europene legate de crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
cunoştinţelor şi inovarea în scopul creşterii economice şi îmbunătăţirea standardelor de muncă şi
viaţă.
Obiectivul principal al CSNR al Republicii Bulgaria este: Până în 2015, BULGARIA trebuie să
devină concurenţiala ca stat membru al UE cu o înaltă calitate a vieţii, venituri şi stabilitate
socială.
Pentru a atinge acest obiectiv pe termen lung sunt necesare:
• creşterea competitivităţii economice în vederea realizării unei dezvoltari durabile,
• dezvoltarea capitalului uman, cu scopul de a asigura o mai mare ocupare a forţei de muncă,
venituri şi integrare socială.
În perioada 2007-2013 prin fondurile structurale s-au sprijinit proiecte şi iniţiative care creează un
mediu de afaceri stabil şi favorabil, participa la consolidarea creşterii economice, ocuparea forţei de
muncă şi cresterea productivităţii forţei de muncă, a competitivităţii şi a calităţii resurselor umane,
investiţii în formarea şi utilizarea de tehnologii noi, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, etc.
CSNR propune o abordare integrată pentru creşterea economică, conform cu direcţiile prioritare de
dezvoltare pe domenii de activitate, cu suportul financiar al fondurilor structurale europene. Aceasta
va aduce o contribuţie semnificativă la convergenţa economiei si standardelor bulgare cu cele din
alte ţări europene, îmbunătăţind astfel imaginea bulgară şi regiunea sa ca un loc atractiv pentru
investiţii, muncă şi împlinire personală.
Priorităţi strategice ale CSNR:
• Îmbunătăţirea infrastructurii de bază
• Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman, cu accent pe ocuparea forţei de muncă
• Promovarea spiritului antreprenorial, mediu de afaceri favorabil
• Sprijin pentru realizarea dezvoltării teritoriale echilibrate
CSNR al Republicii Bulgaria este implementat prin programe operaţionale în cadrul obiectivelor
"Convergenta" şi "Cooperare teritorială Europeană". Pe baza Cadrului Strategic Naţional de
Referinţă au fost dezvoltate 7 programe operaţionale (OP) pentru diferite sectoare cheie, prin care
se va aplica pentru finanţare de proiecte specifice.
• Programul Operaţional "Dezvoltarea competitivitatii economiei bulgare"
• Programul Operaţional "Dezvoltarea resurselor umane" "
8
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• Programul Operaţional "Dezvoltarea regională"
• Programul Operaţional "Transport"
• Programul Operaţional "Mediu"
• Programul Operaţional " Dezvoltarea capacităţii administrative"
• Programul Operaţional "Asistenţă tehnică"
Dezvoltarea de programe operaţionale se bazează pe un proces de largă consultare cu toate părţile
interesate, în dialog cu Comisia Europeană, care aprobă şi conţinutului final al acestor documente
strategice.
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE BULGARIA 2020
(Национална Програма за Развитие: България 2020)
http://www.eufunds.bg

„Programul Naţional de Dezvoltare: BULGARIA 2020” a fost finalizat în august 2012. PND
Bulgaria 2020 este un document strategic care prezintă cadrul general al politicilor de dezvoltare a
Republicii Bulgaria până la sfârşitul anului 2020 şi are următoarea structură:
1.

Cadru Conceptual/ Viziune, Obiective, Priorităţi contine referiri la politicile de bază în
domeniile prioritare, politici orizontale incluse în cadrul strategic, impactul estimat al punerii în
aplicare a PND BG 2020.

2.

Strategii detaliate privind priorităţile
•

Imbunătăţirea accesului la educatie şi cresterea calitatii forţei de muncă

•

Reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale

•

Realizarea durabilă a dezvoltării regionale şi utilizarea potenţialului de resurse locale

•

Dezvoltarea sectorului agricol, asigurarea sigurantei alimentare, fabricarea de produse cu
valoare adăugată ridicată în gestionarea durabilă a resurselor naturale

•

Sprijinul activităţilor inovaţiei şi a investiţiilor pentru creşterea competitivităţii
economiei
9
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3.

•

Consolidarea mediului instituţional pentru cresterea eficienţei serviciilor publice pentru
cetăţeni şi afaceri

•

Asigurarea securităţii energetice şi creşterea eficienţei resurselor

•

Imbunătăţirea transportului, conectivitatea şi accesul la pieţele de desfacere

Parametrii de bază ai măsurilor socio-economice pe direcţiile prioritare
•

Imbunătăţirea accesului la educatie, creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale

•

Reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale

•

Dezvoltare regională durabilă prin utilizarea potenţialului local

•

Dezvoltarea sectorului agricol pentru a asigura securitatea alimentara, fabricarea de
produse cu valoare adăugată ridicată, gestionarea durabilă a resurselor naturale

•

Sprijinirea activităţilor de inovare şi de investiţii pentru stimularea competitivitatii
economiei

•

Întărirea mediului instituţional pentru o eficienţă ridicată a serviciilor publice pentru
cetăţeni şi afaceri

•

Securitatea energetica şi eficientizarea resurselor

•

Imbunătăţirea transportului, a conectivitatii şi accesului la pieţele de desfacere

4.

Măsuri privind politicile orizontale, care nu sunt incluse în priorităţile principale

5.

Mecanismul de management, monitorizare, control, raportarea punerii în aplicare si evaluarea
punerii în aplicare

6.

Analiza socio-economică
•

Analiza mediului macroeconomic: Analiza indicilor macroeconomici ai economiei
bulgare până în 2011, Scenariu de mediu, Dezvoltarea pe termen lung a economiei
Bulgariei

•

Factori de creştere economică: Capitalul uman şi de munca, Infrastructura, Tehnologii
de informare şi comunicare, Cercetare şi inovare, Mediului instituţional şi capacitatea
administrativă,

•

Sectoarele economice: Dezvoltarea durabilă a sectorului IMM, Agricultura, Industria,
Turismul

•

Dimensiuni regionale ale dezvoltarii economice: Diferenţele regionale si interregional,
Dezvoltarea urbană şi dezvoltarea rurală

7.

Principalele provocări cu care se confruntă economia şi identificarea potenţialului

8.

Analiza SWOT
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ A
REPUBLICII BULGARIA, PENTRU PERIOADA 2012-2022
(Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012-2022). - www.strategy.bg

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională defineste obiectivele şi priorităţile politicii de
dezvoltare regională pe termen lung, permite coordonarea politicilor sectoriale ale teritoriului şi
asista la sincronizarea lor. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională joacă un rol important in
asigurarea coerenţei şi complementaritatii între obiectivele şi priorităţile politicii de dezvoltare
regională şi politicile sectoriale şi strategiile care contribuie la dezvoltarea echilibrata a regiunilor.
SNDR anterioara pentru perioada 2005-2015 a fost adoptata de guvern în 2005 şi a jucat un rol
important în conducerea politicilor naţionale de dezvoltare regională în perioada de preaderare
2005-2006 şi prima perioadă de programare 2007-2013. SNDR a dat o direcţie şi cadrul pentru
dezvoltarea programului operaţional de dezvoltare regională.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, pentru perioada 2012-2022 este principalul document,
care defineşte cadrul strategic al politicii de stat pentru dezvoltarea echilibrată şi durabilă a
regiunilor ţării şi pentru depăşirea disparităţilor intra-regionale şi interregionale în contextul politicii
de coeziune comunitara inclusiv realizarea creşterii inteligente şi durabile.
Schimbările în politica europeană şi naţională, mediul juridic şi instituţional al dezvoltării regionale
au determinat elaborarea unui document actualizat care reflectă noile realităţi şi este o bază bună
pentru dezvoltarea Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2012-2022. In 2010, a fost
efectuata o evaluare intermediară a Strategia Naţională de Dezvoltare Regională şi un raport
privind rezultatele punerii în aplicare a strategiei, cu orientări şi recomandări pentru dezvoltarea
unei noi strategii de dezvoltare regională pentru perioada de după 2013. Aceste recomandări au fost
luate în considerare în proiectul actual de NSRFS pentru perioada 2012-2022.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională se referă la o perioadă de 11 ani din 2012 pana in
2022. SNDR 2012-2022 are urmatoarea structura:
1.

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională în noul cadru european de planificare Structura şi sarcinile de Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională
11
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2.

Analiza dezvoltării socio-economice şi teritoriale
• Districtele Bulgariei - caracteristici comune. Probleme şi potenţial
• Diferenţe şi inegalităţi regionale
• Analiza SWOT

3.

Conceptul de dezvoltare teritoriala si urbana a districtelor
• Contextul european
• Conceptul structurii teritoriale si urbane

4.

Strategia
• Platforma si cadrul strategiei
• Viziunea, obiectivele şi priorităţile Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru
perioada 2012-2022

5.

Evaluare generală a resurselor necesare pentru a atingerea obiectivele strategiei

6.

Criterii de evaluare a performanţei CSNR şi indicatori pentru evaluarea implementării
obiectivelor şi priorităţilor
• Sistemul de monitorizare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională.
• Sistemulul de evaluare a Strategeei Naţionale de Dezvoltare Regională

7.

Orientări strategice pentru dezvoltarea planurilor regionale de dezvoltare pentru perioada
2014-2020
• Orientări generale pentru planuri de dezvoltarea regională
• Liniile directoare specifice pentru dezvoltarea planurilor

8.

Mecanisme pentru punerea în aplicare a principiului parteneriatului şi asigurarea informarii
şi diseminarii
• Forme de interacţiune şi parteneriate pentru realizarea diseminarii
• Organismele responsabile şi grupuri de lucru
• Mecanisme de aplicare a principiului parteneriatului şi furnizarea de informaţii.
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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE RURALĂ A REPUBLICII
BULGARIA 2007-2013 (Програма за Развитие на Селските Райони в
България 2007-2013 г.)
http://www.strategy.bg

Programul de Dezvoltare Rurală a Republicii Bulgaria 2007-2013 are urmatoarele obiective
generale:
-

Îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării,
dezvoltării şi inovaţiei;

-

Îmbunătăţirea mediului şi mediului rural prin furnizarea de sprijin pentru de gestionarea
terenurilor;

-

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţii economice
în aceste domenii.

Autoritatile responsabile cu gestionarea programului sunt Departamentul Dezvoltării Rurale,
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
Beneficiarii programului sunt: asociaţiile comerciale, ferme silvice, companiile de consultanta,
parcuri naţionale, institute de cercetare, organizaţii non-guvernamentale, institutii publice sau
private din sistemul de formare profesională, grupurile de acţiune locale, intreprinderi mici şi
mijlocii, micro-întreprinderi, fermierii, organizaţiile de agricultori, centrele comunitare, asociatii de
comune, persoane fizice, proprietari de păduri private, proprietarii terenurilor neagricole.
Priorităţile Planului de Dezvoltare Rurala dezvoltate pe axe prioritare sunt:
• Axa prioritară 1-Dezvoltarea economica competitiva bazata pe inovare a agriculturii, pădurilor
şi alimentaţiei
Operaţiunea 1: Formare profesională, activităţi de informare şi diseminare a cunoştinţelor
ştiinţifice
13
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Operatiunea 2: Crearea de ferme pentru tinerii agricultori
Operaţiunea 3: Modernizarea exploataţiilor agricole
Operaţiunea 4: Imbunătăţirea valoarii economice a pădurilor
Operaţiunea 5: Cresterea calitatii produselor agricole şi forestiere
Operaţiunea 6: Sprijin pentru fermele de subzistenta
Operaţiunea 7: Infiintarea organizaţii de producători
Operaţiunea 8: Consultanţă în agricultură în Bulgaria şi România
• Axa prioritară 2-Protectia resurselor naturale si mediului în zonele rurale
Operaţiunea 1: Sprijin financiar pentru restricţiile ecologice la fermele din zonele montane
Operatiunea 2: Sprijin financiar pentru agricultorii din zonele cu alte restricţii decât zonele
montane
Operaţiunea 3: Sprijin financiar pentru situri Natura 2000 privind terenurile agricole
Operaţiunea 4: Sprijin financiar prima împădurire a terenurilor non-agricole
Operaţiunea 5: Sprijin financiar pentru situri Natura 2000 privind pădurile
Operaţiunea 6: Restaurarea potenţialului forestier şi introducerea unor acţiuni de prevenire a
despaduririlor si degradarilor
• Axa prioritară 3-Imbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea oportunităţilor de muncă în
zonele rurale
Operaţiunea 1: Diversificarea activităţilor non-agricole
Operatiunea 2: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Operaţiunea 3: Incurajarea activităţilor turistice
Operaţiunea 4: Servicii de bază pentru agricultura şi populaţia din mediul rural
Operaţiunea 5: Reabilitarea si dezvoltarea satelor
• Axa prioritară 4-Dezvoltarea capacităţilor locale şi îmbunătătirea guvernării locale
Operaţiunea 1 – Cooperare teritorială şi transnaţionala
Operatiunea 2 – Dezvoltarea capacităţilor locale şi îmbunătătirea guvernării
Planul de Dezvoltare Rurala Bulgaria 2007 – 2013 are urmatoarea structura:
1. Analiza contextului de desfasurare a Programului de Dezvoltare Rurală în Bulgaria
(analiza programului SAPARD şi realizările din perioada 2000-2006 si cadrul de aplicare a
PDR 2007-2013). Aceasta sectiune analizeaza situaţia socio-economica actuala şi starea
mediului, dupa urmatoarele capitole: analiza economică (agricultura, industria de prelucrare
- alimente, băuturi, tutun, silvicultura şi prelucrare a lemnului), analiza sociala si analiza
mediului. Sunt analizate si diferentele regionale în dezvoltarea zonelor urbane şi rurale.
2. Sectiunea care priveste problemele şi aspectele necesare pentru a rezolvarea problemelor
PDR este abordata din perspectiva problematicii din agricultura, silvicultura, industrie
alimentara si priorităţile sectoriale ale PRD si diferenţele regionale.
3. Descrierea programului de dezvoltare rurală. Aceasta sectiune vizeaza problematica
14
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modului de punerea în aplicare a măsurilor, stabilirea bugetelor pentru acestea si cadrul
institutional de aplicare a masurilor (autoritatea de management, agenţia plătitoare, de
certificare, unitati de control).
4. Relevanţa şi coerenţa strategiei de dezvoltare a zonelor rurale cuprinde urmatoarele
analize:
-

Analiză de tip SWOT: puncte tari, puncte slabe, ameninţări şi oportunităţi.

-

Conformitatea Planului cu nevoile de dezvoltare rurală.

-

Amendamentele propuse la strategia de dezvoltare rurală - la obiectivele strategice si
specifice ale programului (din august, 2006), modificări propuse la obiectivele strategice şi
specifice, relaţia dintre obiectivele strategice ale axelor şi obiectivele specifice, relaţia dintre
obiectivele strategice şi obiectivele şi orientările strategice comunitare.

-

Analiza coerenţei programului de dezvoltare rurală - coerenţa interna, coerenţa externa,
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii,

5. Eficacitatea programului, Analiza măsurilor specifice propuse - Activităţi de formare,
informare si diseminare a cunoştinţelor profesionale, crearea de ferme pentru tinerii
agricultori, modernizarea exploataţiilor agricole, îmbunătăţirea valorii economice a
pădurilor, imbunatatirea calitatii produselor agricole şi forestiere, suport pentru fermele de
subsistenta, crearea grupurilor de producători, servicii de consultanta, plăţile către
agricultorii din zonele montane cu restrictii naturale, plăţile către agricultori in zonele cu
restrictii naturale din alte domenii, plăţi agro-ecologice, împădurirea terenurilor neagricole,
reabilitarea terenurilor forestiere, diversificarea activităţilor non-agricole, sprijin pentru
crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, promovarea activităţilor în domeniul
turismului, reabilitarea şi dezvoltarea satelor, punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare
locală, cooperarea interna şi transfrontaliera.
6. Sistemul de implementare a PDR cuprinde prevederi referitoare la dezvoltarea şi
promovarea programului, implementarea, monitorizarea şi raportarea, procesul de evaluare a
programului de dezvoltare rurală, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi evitarea
discriminării.
7. Rezultate preconizate şi analiza impactului
proiectelor/activităţilor din cadrul
programului de dezvoltare rurală - condiţii pentru analiza rezultatelor şi impactul,
metodologia de evaluare a efectelor PDR, impactul economic al programului, impactul
asupra ocupării forţei de muncă.
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1.2. STRATEGII REGIONALE
Zona transfrontalirea a Bulgariei care face obiectul studiului de fata este parte a Regiunilor de
planificare Nord Vest, Nord Centru si Nord Est. A fost ales pentru analiza strategiilor regionale,
Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord Centru 2007 – 2013 si Documentul actualizat pentru punerea
în aplicare a Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Nord Centru pentru perioada
2011-2013
PLANUL DE DEZVOLTARE A REGIUNII NORD CENTRU 2007 –
2013 (Регионален План за Развитие на Северен Централен Район за
Планиране 2007-2013 г
http://www.strategy.bg

Regiunea administrativa Centru Nord este constituita în conformitate cu Regulamentul 1059/2003
al UE si include districtele Veliko Tarnovo, Gabrovo, Russe, Razgrad şi Silistra (NUTS 3).
Planul de Dezvoltare al Regiunii de dezvoltare Centru Nord (2007-2013) a fost elaborat în
conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională. Documentul PDRCN este actualizat pentru
perioada 2011-2013. Planul de dezvoltare fost elaborat în conformitate cu toate strategiile naţionale
de planificare şi dezvoltare relevante pentru dezvoltarea regiunii, precum şi cu reglementările din
Uniunea Europeană ale Fondurilor structurale şi Fondului de coeziune. De asemenea, acest plan
este elaborat in conformitate cu alte documente de planificare de dezvoltare regională.
Planul de dezvoltare regională stabileşte obiectivele pe termen mediu şi priorităţile de dezvoltare
durabilă regionale şi locale pe teritoriul regiunii NC, pe baza prevederilor strategiei naţionale pentru
dezvoltare regională.
PDR are următoarea structura:
I. Analiza condiţiilor economice, sociale şi de mediu, şi potenţialul de dezvoltare a zonei
planificare
16
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1 Caracteristici geografice şi demografice - Caracteristicile generale, potenţialul natural
geografic, populaţia şi situaţia demografică
2.Analiza situaţiei economice din regiunea Nord Centru - Produsul intern brut, valoarea
adăugată bruta, investiţiile, investiţiile străine directe, caracteristici ale întreprinderilor
3. Analiza situaţiei sociale din regiunea Nord Centru - Şomajul, ocuparea forţei de muncă,
beneficiile, indicele dezvoltării umane, educaţie şi sănătate, cultura
4. Starea infrastructurii în regiunea Nord Centru - Infrastructura tehnică, infrastructura de
transport, infrastructura energetică, infrastructura de alimentari cu apa, infrastructura de
comunicaţii, infrastructurii sociala (clădiri, sănătate, educaţie, cultura si arta, reţeaua de
magazine)
5. Centre de inovare, tehnologie şi cercetare
6. Analiza situaţiei de mediu în regiunea de Nord-Centru - Calitatea aerului înconjurător,
starea apei, deşeurile, terenuri şi soluri, poluarea sonora, radiaţiile, ariilor protejate şi
biodiversitatea
7. Patrimoniul Cultural
8 Analiza SWOT a regiunii Nord Centru
II. Stabilirea Viziunii, obiectivelor strategice, priorităţilor şi măsurile de dezvoltare
1. Viziunea de dezvoltare a regiunii Centru-Nord
2. Obiectivele strategice, priorităţile şi măsurile
3. Justificarea adoptat obiectivele strategice, priorităţile şi măsurile
DOCUMENTUL ACTUALIZAT PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE
A PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PENTRU
REGIUNEA NORD CENTRU PENTRU PERIOADA 2011-2013
(Актуализиран документ за Изпълнение на Регионален План за
Развитие на 2011-2013 г. София, 2011 г.) - http://www.strategy.bg
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Proiectul "Document actualizat pentru punerea în aplicare a planului de dezvoltare regională
pentru Regiunea Nord Centru pentru perioada 2011-2013." are drept scop realizarea unei
aplicabilitati mai bune a standardelor naţionale şi europene. În acest sens, păstrează obiectivele
planurilor de dezvoltare regională a pentru perioada 2007-2013 dar realizeaza conformarea cu noua
legislaţie naţională în domeniul de dezvoltarii regionale.
Actualizarea planului de dezvoltare regională pentru regiunea Nord Centru reflecta modificările în
condiţiile interne şi externe în mediu normativ, instituţional şi politic în contextul aderarii la UE
pentru a asigura caracterul adecvat şi respectarea condiţii noi, conform articolului 19 din
Regulamentul de aplicare a legii privind dezvoltarea regională. Actualizare ofera o mai mare
relevanta a documentului, consolideaza orientarea strategică şi contribuie la realizarea obiectivelor
naţionale şi pan-europeane de dezvoltare a regiunii.
Obiectivul specific al documentului actualizat este de a oferi o abordare flexibilă, sistematică a
procesului de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare si actualizare a strategiilor şi
planurilor de dezvoltare regională şi locală si pentru perioada urmatoare de programare de
planificare în domeniul politicii regionale.
Documentul actualizat pentru punerea în aplicare a planului de dezvoltare regională pentru
Regiunea Nord Centru pentru perioada 2011-2013 are urmatoarea structura:
I. Actualizarea profilul socio-economic din regiunea Centru Nord: Profilul regiunii, Starea
economiei regionale, Sfera sociala, Infrastructura de dezvoltare, Condiţiiile de mediu .
II. Analiza SWOT actualizata
III. Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă integrată
1. Viziunea pentru dezvoltarea viitoare a regiunii
2. Obiectivele strategiei
3. Elaborarea priorităţilor
IV. Evaluarea generală a resurselor necesare
V. Sistemul de indicatori, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor
VI. Aplicarea principiului parteneriatului şi furnizarea de informatii si publicitate
VII. Rezultatele evaluarii ex ante
VIII. Rezultatele evaluării interimare a implementarii planului regional de dezvoltare pentru
regiunea nord centru 2007-2013
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1.3. STRATEGII ALE DISTRICTELOR
Pentru auditul documentelor strategice de la nivelul districtelor zonei transfrontaliere bulgaresti au
fost luate in considerare Strategia de Dezvoltare a Districtului Veliko Tarnovo - 2011-2013 si
Planul de Dezvoltare a Districtului Montana 2007-2013.
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A DISTRICTULUI VELIKO
TARNOVO 2011-2013 (ACTUALIZARE) (Актуализиран документ за
изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново
2011 – 2013)

Planificarea strategică la nivelul districtului Veliko Tarnovo se realizează prin intermediul unei
strategii de dezvoltare. Aceasta defineşte obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a teritoriului şi
acţiunile necesare pentru realizarea acestora. Strategia districtului este un instrument de analiză a
cadrului natural şi socio-economic, care să permită formularea unor politici adecvate de planificare
şi de gestionare a teritoriului.
Baza formală pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a regiunii Veliko Tarnovo a fost adoptată
în 2008, prin Legea dezvoltarii regionale, în care sunt definite cerinţele specifice cu privire la
termenele de acţiune, rolul şi conţinutul strategiilor regionale şi planurilor de dezvoltare locală. .
Documentul actualizat pentru punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare a regiunii Veliko
Tarnovo îşi propune să facă revizuirea şi evaluarea profilului socio-economic al zonei, analiza
dezvoltarii zonei în ultimii cinci ani, precum şi obiectivele strategice şi priorităţile de dezvoltare ale
districtului la conditiile moderne.
Actualizare a documentului de planificare corespunde cu îndrumarea metodologica a Ministerul
dezvoltării regionale şi lucrărilor publice, Proiectul de document actualizat pentru implementarea
Strategiei naţionale pentru dezvoltare regională, Planul regional al regiunii Nord Centru, Programul
de Guvernare, Programelor Operaţionale şi priorităţile UE.
Strategia a fost elaborata de o echipă de experţi ai administraţiei din Veliko Tarnovo, în parteneriat
cu grupul de lucru, inclusiv reprezentanţi ai municipalităţilor pe teritoriul provinciei Veliko
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Tarnovo şi a fost adoptat la reuniunea Consiliului Regional de Dezvoltare a districtului Veliko
Tarnovo din mai 2011.
Strategia are următoarea structura:
Analiza situaţiei existente
•

Caracteristici geografice şi potenţialul resurselor

•

Caracteristici demografice

•

Caracteristici economice: Industria, Agricultura, Siolvicultura, Turismul

•

Caracteristici sociale şi condiţiile de viaţă: Venituri, Conditii de trai, Piata muncii,
Sănătate, Politica socială, Educaţie, Cultura, Patrimoniu Cultural-Istoric.

•

Infrastructura tehnică: infrastructura de transport, apă şi canalizare, telecomunicaţii,
Infrastructura energetică,

•

Dezvoltarea urbana– starea şi tendinţele.

•

Starea mediului şi condiţiile de mediu

Analiza punctele forte, punctele slabe, oportunităţi şi ameninţări
Strategia de dezvoltare a districtului Veliko Tarnovo.
• DefinireaViziunii.
• Obiectivele şi Priorităţile strategiei regionale de dezvoltare.
• Strategia de dezvoltare a districtului VELIKO TARNOVO
Implementarea Strategiei de Dezvoltare
Zone vizate pentru sprijinirea dezvoltarii
Evaluarea generală a resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor strategiei
Monitorizarea, evaluarea si controlul strategiei de dezvoltare
Planurile de orientare strategică pentru dezvoltarea de obiectivele şi priorităţile de
dezvoltare municipale
• Aplicarea parteneriat principiu, furnizarea de informare şi de publicitate.
• Construirea instituţiilor de unităţi care participă la punerea în aplicare a strategiei de
dezvoltare a zonei
Extras din Strategia de dezvoltare a regiunii VELIKO TARNOVO:
•
•
•
•

Viziunea
Veliko Tarnovo – regiune europeană cu rol de lider în domeniile industriale, de transport şi
logistică, turism, centru cultural şi educaţional, atractiv pentru investitori, populaţie şi turişti,
orientat inspre dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului şi furnizarea de securitate, mediu
curat şi armonios şi un bun nivel de trai.
Obiectivele şi priorităţile strategiei de dezvoltare a districtului VT
Obiectiv prioritar 1- "Economie dinamica şi competitivitate regionala” (Masura 1.1. Îmbunătăţirea
accesului la pieţe şi de transport)
Obiectiv prioritar 2 - "Infrastructura şi mediul "
Obiectiv prioritar 3 - "Calitatea vieţii "
Obiectiv prioritar 4 - "Turismul durabil"
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PLANUL DE DEZVOLTARE A DISTRICTULUI MONTANA 20072013. (Общински план за развитие Монтана 2007 – 2013 г. )

Planul de dezvoltare al Districtului Montana a fost dezvoltat în conformitate cu cerinţele Legii
privind dezvoltarea regională.
Acest document defineşte obiectivele şi priorităţile de dezvoltare ale districtului Montana ca parte a
Regiunii de planificare de Nord-Vest. Planul de dezvoltare al districtului este elaborat în
conformitate cu estimările Strategiei Regionale şi Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională.
Planul de dezvoltare al districtului Montana acoperă perioada 2007-2013.
Principalele atribuţii ale acestui document includ:
•

Definirea obiectivelor strategice de dezvoltare municipala pentru perioada 2007- 2013.

•

Sublinierea unei strategii fezabile pentru realizarea acestor obiective prin definirea direcţiilor
prioritare principale, măsuri şi proiecte, dispoziţii instituţionale şi financiare.

•

Mobilizarea si atragerea de resurse externe pentru atingerea scopurilor

•

Atragerea finanţarilor prin fondurile structurale ale UE pentru finanţarea proiectelor locale.

Principiul parteneriatului a fost aplicat în toate etapele de dezvoltare ale planului. În elaborarea lui
au participat în principal administraţia districtului, birouri ale deconcentratelor de pe teritoriul
municipiului şi consilieri ai administraţiei locale.
Planul de dezvoltare se bazează pe Strategia de Dezvoltare a Districtului, creata în anul 2000.
Planul a fost dezvoltat într-un moment când Republica Bulgară a încheiat negocierile de aderare la
Uniunea Europeană si satisface cerinţele esenţiale ale politicii regionale bulgare în perioada
participării depline în UE.
Planul de dezvoltare include: analiza dezvoltării economice şi sociale a districtului; analiza
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punctelor forte şi punctele slabe, avantajele şi ameninţările; priorităţi şi obiective specifice şi
măsurile de dezvoltare a municipiului; descrierea activităţilor comune şi proiectele care contribuie
la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare prin cooperarea cu municipalităţi limitrofe; tabel financiar
indicativ care rezumă resursele posibile pentru realizarea de activităţi şi proiecte; furnizarea de
informare şi de publicitate a planului.
Rolul strategic al districtului este determinată de viziunea sa. Documentul defineşte VIZIUNEA
comună a districtului MONTANA pentru perioada 2007-2013:
Dezvoltarea economică durabilă a districtului Montana, sociala, profesionala, culturala şi de
mediu, pentru atingerea standardelor europene a stilului de viaţă modern..
Planul de dezvoltare corespunde priorităţilor naţionale şi regionale şi a obiectivelor după cum
urmează:
Prioritatea 1: Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a infrastructurii publice de învăţământ superior
oferind un standard de viaţă ridicat (Prioritate este conformă cu prioritate naţională 1)
Obiectivul 1.1: introducerea unor standarde moderne şi tehnologii de gestionare a
infrastructurii municipale.
Obiectiv 1.2: actualizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnice şi sociale, care deservesc
populaţia municipiului.
Prioritatea 2: Dezvoltarea economiei districtului Montana şi creşterea competitivităţii (Prioritate
este conformă cu prioritate naţională 2)
Obiectiv 2.1: creşterea competitivităţii economiei locale.
Obiectiv 2.2: oportunităţi pentru investiţii şi dezvoltarea de bunuri de larg consum,
electronică, inginerie electrică, activităţi de transport şi logistică.
Obiectiv 2.3: stabilirea condiţiilor de stimulare si dezvoltare a întreprinderilor mici şi
mijlocii.
Obiectiv 2.4: dezvoltarea agriculturii ca sector tradiţional şi asigurarea ocupării forţei de
muncă durabile în zonele rurale ale municipiului.
Prioritatea 3: Îmbunătăţirea mediului de viaţă a districtului (Prioritate este conformă cu prioritate
naţională 4)
Obiectiv 3.1: construirea unui mediu confortabil şi modern.
Obiectiv 3.2: creşterea eficienţei consumului de energie al utilizatorilor de uz casnic şi
public.
Obiectiv 3.3: îmbunătăţirea condiţiile de viaţă a tinerilor.
Obiectiv 3.4: adaptarea infrastructurii sociale a anumitor grupuri sociale dezavantajate, cu
handicap, persoanele în vârstă, dezavantajate copii, minorităţilor, etc.
Obiectiv 3.5: îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din municipiul Montana
Prioritatea 4: Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi de calitate a forţei de muncă (Prioritate
este conformă cu prioritate naţională 3)
Obiectiv 4.1: sporirea nivelului profesional al forţei de muncă prin calificări suplimentare, în
funcţie de nevoile pieţei muncii.
Obiectiv 4.2: construirea unei administraţii moderne şi competente.
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Obiectiv 4.3: dezvoltarea şi consolidarea mediului instituţional pentru absorbţia fondurilor
europene, crearea de parteneriate public-privat şi pentru realizarea obiectivelor planului.
Prioritatea 5: Echilibrarea teritoriala a districtului în contextul dezvoltării regionale durabile
(Prioritate este conformă cu prioritate naţională 5)
Obiectiv 5.1: dezvoltarea economica a satelor.
Obiectiv 5.2: reducerea disparităţilor dintre zonele rurale şi urbane.
Principiile pe care se bazează planul de dezvoltare sunt în totalitate supuse principiilor dezvoltării
echilibrate a politicii Uniunii Europene pentru dezvoltare regională: o abordare unitară;
concentrarea resurselor; parteneriat, publicitate şi transparenţă, complementaritatea fonduri,
coordonare, coerenţa de politici, instrumente şi acţiuni, în conformitate cu legile şi reglementările
din ţară şi regulamente ale Uniunii Europene.
Planul de dezvoltare a districtului a fost dezvoltat sub îndrumarea metodologica a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice si are următoarea structura:
Analiza dezvoltării economice şi sociale
1. Specificaţii generale: caracteristici geografice generale, populaţia şi dezvoltarea
demografică
2. Analize sectoriale: sectorul economic, turismul, patrimoniul, agricultura, silvicultura,
3. Resursele umane – educaţia, ocuparea şi şomajul,
4. Dezvoltarea infrastructurii şi de protecţie a mediului: reţele de drumuri şi servicii, retele
feroviare de transport, alimentare cu apă şi canalizare, telecomunicaţii, alimentarea cu gaze
si energie, gestionare a deşeurilor, politica locuirii, infrastructura sociala
5. Analiza S.W.O.T.
Strategia de dezvoltare
1. Obiective si priorităţi.
2. Măsuri şi activităţi
3. Monitorizarea si evaluarea

23
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

1.4. STRATEGII LOCALE
Pentru analiza unui plan de dezvoltare la nivel local a fost aleasa localitatea Zlataritza care face
parte din Districtul Veliko Tanovo.
PLAN LOCAL DE DEZVOLTARE A LOCALITATII ZLATARITA
2007 – 2013 (Планът за Развитие на община Златарица 2007-2013)

În 2004, la intrarea în vigoare a noii legi privind dezvoltarea regională au fost stabilite noile cerinţe
pentru natura, conţinutul şi interdependenţa reciprocă a documentelor de planificare la nivel
naţional, regional, districtual şi local. Municipalităţile stabilesc cerinţele pentru adaptarea
strategiilor municipale în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională.
Planul de dezvoltare a localităţii Zlataritsa, care acoperă perioada 2007-2013, este elaborat în
conformitate cu articolul 14 din Legea privind dezvoltarea regională şi Metodologia Ministerului
Dezvoltării Regionale si Lucrărilor Publice pentru dezvoltarea unor planuri de dezvoltare
municipale până în 2013. Este documentul primar, care stabileşte obiectivele strategice şi
priorităţile de politică locala.
Principalele atribuţii ale planul de dezvoltare a localităţii Zlataritsa sunt:
•

Definirea obiectivelor strategice de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013.

•

Elaborarea unei strategii fezabile pentru realizarea acestor obiective prin definirea
direcţiilor prioritare principale, măsuri şi proiecte, dispoziţii instituţionale şi financiare.

•

Atragerea resurselor externe pentru atingerea scopurilor

•

Crearea de "contacte" eficiente pentru atragerea fondurilor structurale ale UE.

•

Stimularea apariţiei unui nou sistem de valori şi o nouă abordare în rezolvarea
problemelor legate de spiritul unei Europe Unite şi principiilor de dezvoltare durabilă.

•

Integrarea tuturor părţilor interesate in punerea în aplicare a setului de măsuri si
extinderea bazei sociale a planificării strategice.
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Analiza planului local de dezvoltare identifica următoarea structura:
1. Caracteristici generale ale municipiului.
2. Analiza situaţiei economice a municipiului.
3. Analiza resurselor umane şi dezvoltarea sectorului social.
4. Starea infrastructurii şi ecologia.
4.1. Infrastructura (drumuri, electricitate, reţele de aprovizionare, poştale, telecomunicaţii,
alimentari cu apa);
4.2. Ecologia (deşeuri menajere; starea mediului din resursele de apă, calitatea apei
potabile, contaminarea solului, poluarea fonică, radiaţii; principalii poluanţi; starea şi
capacitatea de depozitare a deşeurilor).
Pe baza acestei analize s-a definit următoarea Viziune a localităţii Zlataritsa:
Zlataritsa - un loc atractiv, prin conservarea patrimoniului natural şi cultural, prin dezvoltarea
unei infrastructuri moderne, o agricultură si silvicultură ecologica, infrastructura de turism şi de
afaceri adecvate pentru a răspunde provocărilor secolului XXI.
Pentru realizarea acestei viziuni este necesara realizarea următoarelor priorităţi, obiective şi măsuri:
▪ Priorităţi: creşterea competitivităţii economiei locale, mediul de viaţă şi de afaceri în serviciul
poporului, calitatea vieţii adecvata secolului 21.
▪ Obiective: reducerea şomajului, protejarea patrimoniului cultural-istoric şi natural, servicii
administrative în serviciul cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii publice, care va
crea condiţii mai bune de viaţă pentru populaţia locală şi turiştii din Zlataritsa, cooperarea regionala,
inclusiv cu localităţile şi regiunile din alte ţări europene.
▪ Măsuri: (definite pe priorităţi):
• creşterea ocupării forţei de muncă, servicii de informaţii de afaceri, acţiuni de sprijin pentru
şomeri, creşterea gradului de conştientizare a populaţiei rurale în localitate pe principii de
politica agricolă comună a UE, asigurarea unui nivel de învăţământ conform cu cerinţele
dezvoltării economice moderne.
• menţinerea şi actualizarea obiectivelor din educaţie, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport
şi activităţi de tineret, facilitarea integrării sociale a grupurilor cu probleme, conservarea şi
utilizarea durabilă a biodiversităţii, externalizarea serviciilor efectuate de către
municipalitate, în marile oraşe, stabilirea capacităţiilor la nivel local pentru o mai bună
absorbţie de fonduri UE,
• dezvoltarea şi modernizarea elementelor de infrastructură de transport locale, dezvoltarea şi
modernizarea elementelor de infrastructură de mediu, extinderea şi perfecţionarea
parteneriatelor stabilite între comune la nivel regional, crearea de parteneriate cu
municipalităţile EU cu dezvoltarea socio-economica similara.
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2. ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE RELEVANTE ALE
ROMANIEI
2.1. STRATEGII NATIONALE
CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ 2007 – 2013
Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru a
elaborat un Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca document de referinţă pentru
programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.
Acest document va servi ca document strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale
Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada de referinţă.
Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor
Structurale şi de Coeziune a constituit-o Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de
Guvernul României în luna decembrie 2005.
CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de
Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare (OSC)
privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi
Locuri de Muncă 2005-2008.
În cadrul pachetului care se negociază cu Comisia Europeană, CSNR reprezintă strategia globală de
utilizare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, iar diversele PO reprezintă instrumentele prin care
se realizează diversele prevederi ale CSNR. Din acest motiv, trebuie evidenţiate foarte clar
conexiunile şi intercondiţionările strategice între CSNR şi PO.
Principalele elemente ale Cadrului Strategic Naţional de Referinţă al României sunt prezentate în
continuare.
Analiza socio-economică – aspecte principale
•

Infrastructura de bază

•

Competitivitatea economic

•

Capitalul uman

•

Capacitatea administrativă

•

Dimensiunea teritorială: amenajarea teritoriului, disparităţile regionale, dezvoltarea urbană,
dezvoltarea rurală, cooperarea teritorială europeană (Cooperarea trans-frontalieră, cooperare
trans-naţională, cooperarea inter-regională)

Strategie
Viziune : Crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere
Obiectiv CSNR : Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi
statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015
Priorităţi tematice şi acţiuni
Priorităţile CSNR au fost formulate ca răspuns strategic al Guvernului la problemele economice
actuale şi în vederea creării oportunităţilor pe care România şi le doreşte. CSNR vizează
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armonizarea tuturor acestor priorităţi într-o strategie coerentă, care să fie adecvată pentru România,
dar care să se şi conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, şi să
aibă ca efect dezvoltarea economică şi creşterea numărului de locuri de muncă.
•

Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

•

Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

•

Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România

•

Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente

•

Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

Programele Operaţionale
CSNR se implementează prin Programele Operaţionale din cadrul Obiectivelor “Convergenţă” şi
“Cooperare Teritorială Europeană”. Programele operaţionale (PO) sunt instrumentele de
management prin care se realizeazã obiectivele Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013,
prin intermediul unor intervenţii specifice. În continuare este prezentată lista Programelor
Operaţionale elaborate de România sau la elaborarea cărora colaborează cu alte state membre şi
nemembre UE.
Programe operaţionale sub obiectivul "convergenţă"
•

Programul operaţional dezvoltarea resurselor umane

•

Programul operaţional creşterea competitivităţii economice

•

Programul operaţional transport

•

Programul operaţional mediu

•

Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative

•

Programul operaţional regional

•

Programul operaţional asistenta tehnica

Programe operaţionale sub obiectivul "cooperare teritorială europeană" Cooperare Teritoriala
Transnaţonală
•

Cooperare Teritoriala Transfrontalieră

•

Cooperare Teritoriala Interregionala
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE – PND (2007-2013)

PND este instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid
disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană; este un concept specific
politicii europene de coeziune economică şi socială; nu substituie o Strategie Naţională de
Dezvoltare Economică, ci reprezintă o componentă esenţială a acesteia. În accepţiunea politicii de
coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare.
PND încearcă să reflecte cât mai fidel priorităţile stringente de dezvoltare ale României la nivel
naţional, regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate
pe bază de programe şi proiecte
•

Conţine: analiza situaţiei curente, urmată de analiza SWOT pe baza căreia a fost elaborată
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strategia de dezvoltare
•

Priorităţi de dezvoltare:
-

Prioritatea 1 – Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere

-

Prioritatea 2 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

-

Prioritatea 3 – Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

-

Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii
sociale şi întărirea capacităţii administrative

-

Prioritatea 5 – Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul
agricol

-

Prioritatea 6 – Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării
PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA –
PNDR - ROMANIA 2007 - 2013

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanţare
creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole
Comune.
Obiectivele generale ale strategiei naţionale de dezvoltare rurala sunt:
- creşterea dinamismului economic al zonelor rurale din România, inclusiv dezvoltarea durabila a
sectorului agricol si forestier;
- conservarea si îmbunătăţirea mediului natural;
- creşterea dinamismului social şi a calităţii vieţii în zonele rurale.
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala – PNDR România 2007 – 2013 conţine următoarele
axe prioritare tematice:
AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier
Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul Uman
•

Formare profesionala (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

•

Instalarea tinerilor fermieri

•

Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia

•

Modernizarea exploataţiilor agricole

•

Imbunătăţirea valorii economice a pădurii

•

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

•

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor
agricole si forestiere in vederea obţinerii de produse neagricole

•

Imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii
şi silviculturii
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Masuri de tranziţie pentru România
•

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţa

•

Infiinţarea grupurilor de producători

•

Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

AXA 2: Imbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
•

Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

•

Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

•

Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona Montana

•

Plăţi de Agro-mediu

•

Plăţi în favoarea bunăstării animalelor

Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere
•

Prima împădurire a terenurilor agricole

AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
•

Măsuri privind diversificarea economiei rurale

•

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

•

Încurajarea activităţilor turistice

•

Măsura privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale

•

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea in valoare a moştenirii rurale

AXA 4: Axa LEADER
Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
•

Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

•

Imbunătăţirea mediului şi spaţiului rural

•

Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

Implementarea proiectelor de cooperare
Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului
Construcţie parteneriate public-private
Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competente şi animarea teritoriului
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2.2. STRATEGII REGIONALE
Dezvoltarea regionala este un concept ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor
economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului si nu in cele
din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai.
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România stabileşte cadrul instituţional,
obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională.
Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordanţă cu obiectivele şi
priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele Uniunii Europene în
domeniul coeziunii economice şi sociale.
Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regional sunt: subsidiaritatea;
descentralizarea; parteneriatul.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele:
• diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate,
recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin
dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice,
precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
• corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea
iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării
economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;
• stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în
cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi
organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a
acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile
internaţionale la care România este parte.
Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare
(art.5), care cuprind tot teritoriul Romaniei. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe
judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica,
fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.
Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de
dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu
reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială
NUTS 2, existent în Uniunea Europeană (art.6).
Planul de Dezvoltare Regională (PDR) realizează o planificare multianuala a dezvoltării
economice şi sociale a regiunilor, fiind integrată sectorial şi local, pe baza: strategiilor regionale
sectoriale de dezvoltare; a strategiei locale de dezvoltare; corelate cu orientărilor strategice la nivel
european.
PDR 2007-2013 realizează o planificare multianuala a dezvoltării economice şi sociale a regiunilor,
fiind integrată sectorial şi local, pe baza: strategiilor regionale sectoriale de dezvoltare; a strategiei
locale de dezvoltare; corelate cu orientărilor strategice la nivel european.
PDR se corelează de asemenea cu priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 si cu
Programele Operaţionale Sectoriale si Regional.
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Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru trei perioade de
planificare, astfel: 2000-2004, 2004-2006 şi 2007-2013. Pentru perioada de planificare 2014-2020,
MDRAP formulează şi propune o structură unitară pentru toate regiunile de dezvoltare ale
României.
Obiectivul Metodologiei privind Planificarea Dezvoltării Regionale, pentru perioada 2014-2020,
îşi propune să dezvolte un set minimal de elemente cu privire la conţinutul cadru şi procesul de
elaborare şi aprobare a acestor documente programatice, acordând în acelaşi timp o atenţie
deosebită elementelor exerciţiilor anterioare de planificare.
Structura propusă pentru realizarea acestei documentaţii este următoarea:
1. Introducere
2. Profil socio-economic al regiunii. Disparităţi regionale
3. Analiza SWOT
4. Strategia de dezvoltare regională
5. Estimarea necesităţilor de finanţare
6. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei
7. Sistemul de implementare
8. Monitorizarea
9. Procesul partenerial
10. Sinteza evaluării strategice de mediu
Hotărârea de Guvern privind organizarea cadrului partenerial pentru perioada 2014- 2020
precizează că la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se va constitui Comitetul Regional pentru
elaborarea PDR (CRP). Acesta are rol consultativ, fiind coordonat de agenţia pentru dezvoltare
regională, care asigură şi secretariatul acestuia.
PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
PENTRU REGIUNEA SUD MUNTENIA

(PDR)

2007-2013

Regiunea Sud-Muntenia, cu o suprafaţă de 34.453 kmp reprezentând 14,45 % din suprafaţa
României, fiind situată în partea de sud - sud est a acesteia, învecinându-se la nord cu Regiunea
Centru, la est cu Regiunea Sud-Est, la vest cu Regiunea Sud-Vest, iar la sud cu Bulgaria limita fiind
dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea.
Prezenţa în sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea comunicaţii
cu cele 8 ţării riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre-Marea Neagră de a avea ieşire la
Marea Neagră şi deci acces la Portul Constanţa (principala poartă maritimă a ţării).
Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud-Muntenia este formată din: 7 judeţe (Argeş,
Călăraşi, Dămboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 oraşe şi 509
comune cu 2018 sate.
Având în vedere planificarea strategică de dezvoltare regională, structura Planului de dezvoltare
pentru Regiunea Sud Muntenia este următoarea:
1. Profilul regiunii (Caracteristicile geografice ale regiunii, Resursele umane, Economia,
Infrastructura (de transport şi tehnică), Mediul, Turismul)
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2. Analiza situaţiei sociale, economice şi instituţionale – concluzii relevante (Introducere,
Metodologia utilizată pentru domenii specifice (demografie, educaţie, piaţa forţei de
muncă, economie, infrastructura, mediul rural, turismul, mediul)
3. Analiza SWOT (infrastructura locală, regională, economie, mediul rural, resursele
umane)
4. Strategia de dezvoltare regională (Scopul şi statutul strategiei, Formularea unei
viziuni, obiective strategice, priorităţi strategice şi măsuri pentru realizarea acestora)
Pe termen lung, scopul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia este: „creşterea
capacităţii regiunii în vederea dezvoltării economice şi sociale durabile şi echilibrate a acesteia,
care să conducă la reducerea disparităţilor şi creşterea coeziunii economice şi sociale, la creşterea
prosperităţii şi standardului de viaţă al locuitorilor regiunii”
Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:
•

îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în vederea
creşterii economice

•

reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi creşterea
gradului de includere a grupurilor dezavantajate în viaţa economică a acesteia

•

protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi creşterea beneficiului economic

•

folosirea raţională a resurselor naturale

Atingerea scopului strategic se va face printr-un set de obiective strategice de dezvoltare, care
reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale regiunii. Obiectivele strategice
urmăresc reducerea inegalităţilor cu privire la nivelul creşterii economice, concentrându-se pe
problemele coeziunii economice şi sociale.
Obiectivele strategice care vor ghida implementarea PDR Sud Muntenia, care printr-o abordare
cuprinzătoare şi integrată urmăresc regenerarea economică şi socială a regiunii, sunt:
- Creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate al regiunii;
- Creşterea capacităţii inovative şi competitivităţii mediului de afaceri al regiunii;
- Dezvoltarea economică, socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţilor rurale;
- Creşterea stabilităţii sociale şi eficientizarea potenţialului forţei de muncă a regiunii.
În procesul de dezvoltare al Planului, parteneriatul regional a recunoscut importanţa fundamentală
privind includerea în structura acestuia a trei obiective orizontale sau transversale: Sustenabilitatea
Mediului, Oportunităţi Egale, Inovare şi Societatea informaţională.
Planul de dezvoltare va fi implementat pe baza următoarelor priorităţi cheie, care constituie
„conducătorii schimbării” şi care sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii:
P1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
P2 – Dezvoltarea afacerilor
P3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
P4 – Dezvoltarea resurselor umane
Fiecare din priorităţile de mai sus conţine un set de Măsuri corespondente care prezintă tipurile de
acţiuni care trebuie întreprinse.
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2.3. STRATEGII JUDETENE
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GIURGIU
Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu, pentru perioada 2008-2013, este un document
important pentru dezvoltarea ulterioară a acestui areal geografic. Strategia de dezvoltare este aşadar
un instrument de politică publică ce permite canalizarea eforturilor administraţiei către satisfacerea
nevoilor cetăţenilor, către creşterea calităţii vieţii, păstrarea identităţii locale, dar şi pregătirea
comunităţii pentru generaţiile viitoare.
Strategia de Dezvoltare este utilă autorităţilor publice locale din mai multe perspective:
-

permite o mai bună cunoaştere a problemelor existente, a nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor,
fiind aşadar mai bine informaţi pentru a putea dezvolta programe şi proiecte adecvate;

-

permite utilizarea mai eficientă a resurselor prin canalizarea către nevoile identificate şi
prioritizate ale comunităţii;

-

propune rezolvarea cauzelor problemelor şi nu alocarea resurselor pentru „atenuarea
simptomelor”;

-

creşte rapiditatea reacţiei vizavi de problemele apărute prin întocmirea unor planuri şi
proiecte realiste, în funcţie de resursele existente şi de priorităţile stabilite;

-

contribuie la atragerea de fonduri/resurse suplimentare;

-

contribuie la creşterea transparenţei decizionale, la reformarea şi la responsabilizarea
administraţiei, dar şi la creşterea legitimităţii acţiunilor acesteia, odată ce Strategia a fost
acceptată de comunitate;

-

contribuie la dezvoltarea economică;

-

promovează incluziunea socială;

-

creează relaţii comunicaţionale între administraţie şi cetăţeni şi creşte gradul de coordonare
între actorii decizionali în plan local, regional şi chiar naţional.

Structura documentului strategic de dezvoltare a judeţul Giurgiu, pentru perioada 2008-2013, este
următoarea:
1. Analiza socio-economică a judeţului Giurgiu
2. Analiza privind dezvoltarea infrastructurii
3. Analiza privind potenţialul regional de dezvoltare în perioada 2008-2013
4. Sinteza programului de dezvoltare durabilă
5. Formularea şi analiza priorităţi strategice de dezvoltare ale judeţului
- Formularea priorităţilor strategice
- Viziune strategică de dezvoltare
- Priorităţi strategice de dezvoltare
- Rezultate previzionate ale priorităţilor de dezvoltare, monitorizare şi evaluare
- Evaluarea capacităţii de intervenţie publică şi identificarea solurilor necesare
- Corelarea priorităţilor formulate cu strategiile regionale şi naţionale
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6. Realizarea Planului de acţiune pentru dezvoltarea judeţului Giurgiu în perioada 20082013
Priorităţi strategice de dezvoltare ale judeţului Giurgiu, formulate în document sunt următoarele:
- Dezvoltarea infrastructurii;
- Relansarea sectorului agricol;
- Diminuarea disparităţilor şi promovarea incluziunii sociale;
- Dezvoltare antreprenorială;
- Valorificarea potenţialului de colaborare transfrontalieră;
- Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
- Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea procesului de
implementare a politicilor.

3.

elaborare şi

PROGRAMELE OPERAŢIONALE SECTORIALE PRIN CARE
ROMÂNIA ŞI BULGARIA IMPLEMENTEAZĂ POLITICA DE
COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE IN CADRUL OBIECTIVULUI
„CONVERGENŢĂ

Orientările strategice ale Politicii de Coeziune 2007-2013 încorporează priorităţile Strategiei
Lisabona, stabilind un cadru unitar pentru strategiile naţionale şi programele regionale din cadrul
politicii de Coeziune. Programele Operaţionale prin care România şi Bulgaria implementează
Politica de Coeziune a Uniunii in cadrul obiectivului „Convergenţă” sunt următoarele:
1. Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice
2. Programul Operaţional Sectorial pentru Transport
3. Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu
4. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
5. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative
6. Programul Operaţional Regional
7. Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică
3.1. PROGRAMELE OPERAŢIONALE SECTORIALE ALE REPUBLICII BULGARIA
PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Programul Operaţional "Dezvoltarea regională" (OPRD) vizează punerea în practică a Priorităţii
CSNR "Dezvoltare teritorială echilibrată” şi prezintă principalele domenii în care Bulgaria va primi
finanţare pentru regiunile sale de la Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul vizează
îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice în zona de planificare adică depăşirea restanţelor fata de
regiunile din UE. Pentru acest scop OPDR include o gamă largă de măsuri – de la infrastructura la
protecţia patrimoniului cultural, care iau în considerare atât tendinţele generale, cât şi
caracteristicile individuale ale aşezărilor.
Sunt sprijinite proiecte în zonele urbane cu bun potenţial de creştere economică şi incluziune socială
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şi regiunile lor vecine şi periferice. Un rol important il are şi cooperarea dintre municipiile
individuale care va asigura dezvoltarea regională integrată şi durabilă.
Obiectivul general al OPRD este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului de lucru cu acces mai bun
la servicii de bază şi noi oportunităţi pentru creşterea competitivităţii regionale şi dezvoltare
durabilă.
Obiectivele sale specifice sunt axate pe:
• construirea unor centre urbane durabile şi dinamice în conexiune cu teritoriile adiacente mai
puţin urbanizate, sporind astfel oportunităţile acestora pentru dezvoltare şi prosperitate;
• asigurarea unui acces mai bun la reţele de transport, reţele energetice, informaţii
• tehnologii de comunicare pentru regiunile a căror dezvoltare a rămas în urmă;
• promovarea potenţialului turistic regional;
• mobilizarea de capacitatea tehnică şi instituţională regională şi locală şi resurse pentru
punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională.
Activităţile care vor fi susţinute sunt următoarele:
Axa prioritara 1. Dezvoltarea urbană durabilă şi integrată
Operaţiunea 1.1: Infrastructura sociala - Asigura servicii de infrastructură şi informaţii eficiente
sociale, culturale, educative, sănătate
Operaţiunea 1.2: Politica de locuinţe - Sprijinirea renovării clădirilor publice, concepute pentru
grupuri cu nevoi sociale
Operaţiunea 1.3: Organizarea activităţilor economice - Facilitarea integrării facilităţilor de
infrastructură şi afaceri şi de a atrage noi investiţii
Operaţiunea 1.4: Îmbunătăţirea prevenirii degradării fizice si de mediu
îmbunătăţirea aspectului fizic al zonelor urbane

- Urbanizarea şi

Operaţiunea 1.5: Sisteme pentru transport urban durabil - Îmbunătăţirea accesibilităţii prin
intermediul sistemelor de transport eficiente şi durabile în zonele urbane
Axa prioritara 2: Accesibilitate regionala şi locala
Operaţiunea 2.1: Infrastructura de drumuri locale şi regionale - Reconstrucţia şi reabilitarea reţelei
rutiere regionale şi locale
Operaţiunea 2.2: Reţele de informare, comunicare şi servicii - Dezvoltarea tehnologiei in bandă
largă, servicii electronice şi internet
Operaţiunea 2.3: Acces la resurse durabile şi eficiente energetic - Asigurarea conexiunilor
localităţilor la magistralele energetice si de telecomunicaţii, creşterea eficienţei lor energetice
Axa prioritare 3: Dezvoltarea durabilă a turismului
Operaţiunea 3.1: Dezvoltarea de atracţii turistice şi infrastructură turistica - Dezvoltare de atracţii
naturale şi cultural-istorice, capabile de a genera interes şi de a oferi o experienţă turistica de
calitate.
Operaţiunea 3.2: Dezvoltarea turismului regional - Activităţile legate de management integrat şi
utilizarea de instrumente de informare eficiente, tehnici şi sisteme pentru a creşte numărul de
vizitatori.
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Operaţiunea 3.3: Marketing turistic naţional - Activităţile legate de creşterea eficienţei, informaţii
despre piaţă şi introducerea de tehnologii moderne de informare.
Axa prioritara 4: Reţele regionale şi locale, colaborare şi capacitate
Operaţiunea 4.1: Parteneriate de dezvoltare - Îmbunătăţirea capacităţii practice de dezvoltare locală
şi regională
Operaţiunea 4.2: Planificarea teritoriala şi dezvoltarea proiectelor - Crearea condiţiilor necesare
pentru dezvoltarea, actualizarea, planificarea şi dezvoltarea de proiecte pregătite pentru punerea în
aplicare în cadrul programului operaţional "Dezvoltare regionala "
Operaţiunea 4.3: Investiţii locale - Suport pentru investiţiile locale importante si utile
Operaţiunea 4.4: Cooperarea interregională - Schimburi interregionale, stimularea inovaţiei
regionale şi locale
PROGRAMUL OPERAŢIONAL "DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMIEI BULGARE"
Programul a fost dezvoltat pe principiul parteneriatului social-economic în coordonarea
Ministerului Economiei şi Energiei. Programul va fi finanţat de Fondul European de Dezvoltare
Regională şi bugetul naţional.
Scopul programului este de a oferi suport strategic pentru economia bulgară şi de a ajuta la
depăşirea problemelor de bază şi barierelor pentru a face faţă cu succes la concurenţa şi cerinţele
europene comune de piaţă şi de a contribui la o economie competitiva a Bulgariei in Europa.
Obiectivul general al programului este crearea unei pieţe economice dinamice şi competitive pe
plan european şi internaţional prin crearea unui mediu de afaceri favorabil, încurajarea dezvoltării
economiei bazată pe cunoaştere şi inovare, suport competitiv întreprinderilor, creşterea investiţiilor
şi exportulului.
Acest obiectiv general va fi realizat prin două obiective specifice:
• promovarea inovaţiei şi sporirea eficientei întreprinderilor;
• îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Prin următoarele axe prioritare vor fi susţinute următoarele activităţi:
Axa prioritara 1: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere şi activităţi inovatoare
Acest domeniu prioritar va sprijini o gamă largă de proiecte –industrii de înaltă tehnologie,
promovarea cooperării între întreprinderile mici şi mijlocii şi instituţiile ştiinţifice pentru
dezvoltarea şi implementarea de produse şi procese inovatoare, de a crea un sistem de înaltă
tehnologie, incubatoare şi centre pentru transferul de tehnologie. Domeniile tematice de impact
sunt:
1.1 - Sprijin pentru crearea şi punerea în aplicare a inovaţiei în întreprinderi.
1.2 - Îmbunătăţirea infrastructurii inovatoare
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea eficienţei întreprinderilor şi dezvoltarea unui mediu de afaceri
favorabil
Acest domeniu prioritar va sprijini financiar proiecte legate de modernizarea echipamentelor de
producţie, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi promovarea utilizării surselor regenerabile de
energie, oferind consultanta pentru dezvoltarea activităţilor companiilor precum şi promovarea de
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diverse forme de colaborare in afaceri care contribuie la creşterea performanţei în sectoarele
importante ale economiei. Domeniile tematice de impact sunt:
2.1 - Crearea infrastructurii de sprijini pentru afaceri (reţea de organizaţii, furnizarea de servicii de
consultanţă şi informare pentru întreprinderi şi stabilirea de incubatoare de afaceri regionale)
2.3 - Introducerea de tehnologii de utilizare a energiei regenerabile in scopul economisirii energiei
2.4 - Promovarea reţelelor de afaceri şi clustere
Axa prioritara 3: Resurse financiare pentru dezvoltarea întreprinderilor
Acest domeniu prevede înfiinţarea de fonduri speciale pentru a finanţa întreprinderile mici şi
mijlocii în condiţii favorabile. Aceste fonduri vor facilita accesul IMM-urilor la capitalul pentru
dezvoltare.
Domeniile tematice de impact sunt:
3.1. - Investiţii în principal pentru activităţi inovatoare.
3.2. - Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii prin utilizarea de
instrumente de inginerie financiară: suport pentru furnizarea de garanţii, suport pentru furnizarea de
micro-credite, suport pentru finanţarea cu grad de risc a IMM-urilor; sprijin pentru crearea sau
extindere a activităţilor din reţelele de afaceri în Bulgaria.
Axa prioritara4:Consolidarea poziţiei economiei bulgare pe piaţa internaţionala
Sprijinul financiar în acest domeniu prioritar are doua direcţii - pe de o parte legat de activităţile de
promovare a oportunităţilor de investiţii în Bulgaria şi servicii specifice pentru investitorii
potenţiali, şi, pe de altă parte, informarea întreprinderilor bulgăreşti asupra condiţiilor de export
pentru parteneriate potenţiale în acest domeniu, precum şi participarea la expoziţii internaţionale în
scopul promovării avantajelor de a investi în Bulgaria. Domeniile tematice de impact:
4.1: Promovarea avantajelor de a investi în Bulgaria
4.2: Suport pentru reprezentarea întreprinderilor bulgăreşti pe pieţele internaţionale
PROGRAMUL OPERATIONAL "DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE"
Programul Operaţional "Dezvoltarea resurselor umane" a fost dezvoltat pe principiul
Parteneriatului, cu participarea reprezentanţilor tuturor părţile interesate - partenerii sociali, sectorul
non-guvernamental, cadre universitare, afaceri. Autoritatea de management este Ministerul Muncii
si Echitatii Sociale
Programul Operaţional "Dezvoltarea resurselor umane" este punctul focal al politicilor statului în
domeniul pieţei muncii, educaţiei şi incluziunii sociale, ţinând cont de strategiile europene în acest
domeniu. Principalele direcţii si activităţi ale programului urmăresc îmbunătăţirea calităţii ocupării
forţei de muncă şi serviciilor oferite, încurajarea dobândirii de noi cunoştinţe şi abilităţi, asigurarea
calităţii educaţiei accesibile pentru toţi, modernizarea sistemelor de furnizare a serviciilor sociale şi
creşterea investiţiilor în capitalul uman.
Scopul programului este de a asigura o politica de dezvoltare a resurselor umane coerenta, pentru a
contribui la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, pentru a asigurarea educaţiei
corespunzătoare nevoilor pieţei, integrarea cu succes a persoanelor cu nevoi speciale, şi, ca rezultat
– creşterea standardului de viaţă a poporului bulgar.
Axa prioritara 1: Crearea de noi locuri de muncă şi promovarea incluziunii pe piaţa muncii,
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Principalele domenii de intervenţie: crearea condiţiilor de muncă durabile, stimulante pentru
activităţile antreprenoriale şi activităţile independente, cu o atenţie deosebită spre includerea
grupurilor vulnerabile şi inactive de oameni în piaţa forţei de muncă. Vor fi susţinute următoarele
activităţi:
1.1. - Ocuparea forţei de muncă prin dezvoltarea antreprenoriatului
1.2. - Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Axa prioritara 2- Creşterea productivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor
Prin aceasta axa se prevăd investiţii în capitalul uman pentru a îmbunătăţi productivitatea muncii si
competitivităţii angajaţilor şi eficienţa de piaţa forţei de muncă. Va sprijini activităţile în zona de
continuă formare şi recalificare, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, introducerea unor modele noi
şi inovatoare de lucru. Principalele domenii de intervenţie:
2.1 - Îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor
2.2 - Promovarea flexibilităţii pe piaţa muncii
2.3 - Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
Axa prioritara 3- Îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi formarea profesionala în funcţie de
nevoile pieţei muncii pentru a construi o economie bazată pe cunoaştere
Accentul la această prioritate se pune pe nevoia de servicii educaţionale moderne si de înaltă
calitate adaptate la cererea pieţei forţei de muncă. Aceasta include o gamă largă de măsuri –planuri
şi programe orientate spre noi cunoştinţe şi competenţe, îmbunătăţirea calificărilor profesorilor şi
crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea carierei acestora, etc. Principalele domenii de intervenţie:
3.1 - Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în educaţie şi formarea profesionala
3.2 - Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională
3.3 - Consolidarea legăturilor între instituţiile de formare educaţionala si sectorul de cercetare şi de
afaceri
Axa prioritara 4: Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare
Vizează gradul scăzut de integrare a grupurilor dezavantajate în procesul de educaţie şi instruire,
necesitatea măsurilor preventive împotriva abandonului timpuriu al sistemului educaţional,
extinderea sistemului after-school a şi formelor de învăţare extraşcolare şi crearea condiţiilor pentru
învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii, inclusiv instruirea la distanţă, măsuri de formare şi sisteme
de orientare profesională şi dezvoltarea carierei. Principalele domenii de intervenţie:
4.1 - Accesul la educaţie şi formare pentru grupuri dezavantajate
4.2 - Accesul la educaţie şi societate al copiilor şi tinerilor
4.3 - Dezvoltarea sistemului de învăţământ
Axa prioritara 5: Promovarea incluziunii sociale şi economiei sociale
Aceasta axa are scopul de a oferi diferite posibilităţi pentru ocuparea forţei de muncă a grupurilor
vulnerabile, cum ar fi îmbunătăţirea performanţele lor, furnizarea de servicii sociale şi de sănătate
de bună calitate, oferind o mai mare calitate a vieţii.
5.1 - Sprijinul economiei sociale
5.2 - Servicii sociale în sprijinul integrării pe piaţa muncii
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5.3 – Îmbunătăţirea performanţelor printr-o sănătate mai bună
Axa prioritara 6:. Creşterea eficienţei instituţiilor si serviciilor de pe piaţa muncii, sociale şi de
sănătate
6.1: - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de piaţa muncii
6.2. - Întărirea capacităţii instituţiilor pentru furnizarea socială şi sănătate servicii direcţiile
Axa prioritara 7:. Cooperarea transnaţională şi interregională
Prevede schimbul de cunoştinţe, know-how şi practici între organizaţii, instituţii naţionale şi
regionale pe toate subiectele acoperite de programul operaţional "Dezvoltarea resurselor umane", cu
scopul de a găsi soluţii comune la problemele comune în domeniul ocupării forţei de muncă,
educaţiei şi formarii profesionale, incluziunea socială, capacităţile administrative şi buna
administrare a programelor şi proiectelor.
În aceasta zona este utila experienţa dobândită din punerea în aplicare a Iniţiativei EQUAL a UE.
Punerea în aplicare a acestei priorităţi se va concentra pe:
7.1. - Cooperarea în diverse proiecte între state membre diferite;
7.2. - Cooperarea transnaţionala pe diverse probleme specifice prin reţele şi parteneriate;
7.3. - Cooperarea dintre organizaţii, instituţii naţionale, regionale şi locale.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"
Autoritatea care gestionează programul operaţional "Transport" este Direcţia pentru Coordonarea
Programelor şi Proiectelor din cadrul Ministerului Transporturilor. Proiectele în acest PO vor fi
finanţate de Fondul de coeziune şi Fondul European de dezvoltare regională.
Programul Operaţional "Transport" a fost dezvoltat ca răspuns la prioritatea 1 CSNR "Îmbunătăţirea
infrastructurii de bază." Principalul obiectiv este crearea unui sistem de transport echilibrat si
durabil prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport de importanţă naţională,
transfrontalieră şi europeana. Programul răspunde necesităţii de integrare a sistemului de transport
naţional în Reţeaua Europeană de transport, precum şi îmbunătăţirea calităţii şi siguranţa serviciilor
de transport.
Obiectivul strategic principal al programului este dezvoltarea durabilă a transportului în ţară.
Obiectivele specifice sunt legate de integrarea sistemului de transport naţional şi urban în reţeaua de
transport a Uniunii Europene, îmbunătăţirea serviciilor in transport şi pentru a atinge un echilibru
între modurile de transport, având în vedere amploarea activităţilor preconizate.
Printre principalii beneficiari sunt agenţia executivă "Drumurile" Compania Naţională
"Infrastructură feroviară", agenţia executivă "Administraţia maritima", etc.
Prin acest POS se vor susţine proiecte mari pentru construcţia, modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii rutiere şi feroviare de importanţă naţională şi europeană, îmbunătăţirea transportului
global de servicii (de pasageri şi de marfă), dezvoltarea maritimă şi căi navigabile, etc. Activităţile
care vor fi susţinute sunt următoarele:
Axa prioritara 1 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare pe principalele axe de transport naţionale
şi trans-europene
Axa prioritara 2 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe principalele axe de transport naţionale şi
trans-europene
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Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea transportului de mărfuri şi pasageri
Axa prioritare 4 - Îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi siguranţa pe căile navigabile pe
Dunăre
PROGRAMUL OPERAŢIONAL "MEDIU"
Autoritatea care gestionează acest Program Operaţional este Direcţia „Politica de mediu si
coeziune” din Ministerul Mediului şi Apei respectiv Directoratul fondurile de gestionare a mediului
din acelaşi minister.
Programul Operaţional "Mediu" a fost elaborat cu scopul de a conserva, restaura şi îmbunătăţi
starea mediului şi a biodiversităţii, dezvoltarea infrastructurii de mediu, gestionarea deşeurilor şi
alte activităţi de sprijin în acest domeniu. OP va fi finanţat în principal de Fondul de coeziune şi
Fondul European de dezvoltare regională.
Obiectivul strategic principal este „Îmbunătăţirea, conservarea şi restaurarea mediului natural şi
dezvoltarea infrastructurii de mediu”.
Realizarea obiectivului strategic principal se face prin punerea în aplicare a obiectivele specifice ale
programului care vizează:
• protecţia şi îmbunătăţirea stării resurselor de apă;
• îmbunătăţirea de gestionare a deşeurilor şi protecţia solurilor;
• conservarea biodiversităţii şi protecţia naturii.
Axa prioritara 1: îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii pentru alimentare cu apa şi
canalizare în localităţile cu mai mult de 2000 de loc.
Activităţile care vor fi finanţate în cadrul acestei axe prioritare, sunt în principal construcţia /
reconstrucţia /modernizarea staţiilor de epurare a apelor reziduale şi construcţia/ reconstrucţia
/extinderea reţelelor de canalizare în acelaşi aglomerări.
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii pentru managementul deşeurilor
Sprijinul financiar va fi furnizat pentru toate activităţile asociate cu managementul deşeurilor
municipale şi industriale şi reabilitarea site-uri contaminate şi ecologizarea terenului.
Axa prioritara 3: Conservarea şi restaurarea biodiversităţii
Scopul principal al aceastei priorităţi este să reducă la minimum şi sa limiteze pierderea biodiversităţii din ţară. Aici sunt incluse toate activităţile legate de dezvoltarea managementul durabil,
conservarea şi recuperare reţelei ecologice naţionale Natura 2000.
PROGRAMUL OPERATIONAL "CAPACITĂŢI ADMINISTRATIVE"
Programul operaţional "Capacitatea administrativă" include intervenţii, în conformitate cu
prioritatea 3 CSNR "Stimularea spiritului antreprenorial, mediu de afaceri favorabil şi bună
guvernare". Programul vizează o temeinică modernizare a administraţiei, la nivel central, regional şi
local. Scopul acestuia este pregătirea pentru absorbţia fondurilor europene a municipiilor,
districtelor si unităţilor administrative centrale. Programul reglementează următoarele priorităţi:
•

Buna guvernare, care să conducă la îmbunătăţirea responsabilităţii şi transparenţei administraţiei
publice; un parteneriat mai bun cu mediul de afaceri şi consolidarea mecanismelor de
îmbunătăţire a politicii de dezvoltare, folosind principiul parteneriatului;

•

Managementul resurselor umane în administraţia publică şi structurile societăţii civile, care va
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sprijini proiecte pentru a îmbunătăţi activitatea administraţiei de stat; consolidarea capacităţilor
societăţii civile; îmbunătăţirea managementului resurselor umane în administraţia publică.
•

Calitatea serviciilor administrative şi dezvoltarea e-Guvernul, prin dezvoltarea de serviciilor
Guvernului pentru cetăţeni, inclusiv electronice; servicii de dezvoltare pentru întreprinderi,
serviciul de integrare şi interoperabilitate.

Programul Operaţional "Capacitatea administrativă" include de asemenea o puternică componenta
referitoare la capitalul uman în birourile de stat şi în special în politicile UE.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică are scopul de a asigura coordonarea,
implementarea şi controlul financiar al instrumentelor structurale în Bulgaria. Obiectivele, axele
prioritare şi domeniile cheie de intervenţie sunt coordonate cu obiectivele şi priorităţile de asistenţă
tehnică a celorlalte programe operaţionale pentru a se evita duplicarea.
Se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de informaţii pentru management şi monitorizare, în scopul
furnizării de informaţii transparente privind utilizarea fondurilor. Se urmăreşte de asemenea
dezvoltarea activităţilor care vizează informarea publicului despre rolul sprijinului comunitar şi
înţelegerea intervenţiilor instrumentelor structurale.
Împreună cu celelalte programe operaţionale va contribui substanţial la punerea în aplicare a
priorităţilor tematice identificate în Cadrul Strategic Naţionale de Referinţă, şi anume "Promovarea
spiritului antreprenorial, mediu de afaceri favorabil şi buna guvernare".
Axele prioritare şi activităţile vor fi finanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivele specifice ale Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică sunt:
Obiectiv specific 1. Consolidarea capacităţii la nivel central (unitatea de coordonare centrală,
autorităţii de certificare, autoritatea de audit, autoritatea de management a PO) pentru dezvoltarea
eficientă, implementarea, coordonarea, evaluarea şi controlul fondurilor structurale şi Fondului de
coeziune pentru perioada 2007-2013.
Obiectiv specific 2. Îmbunătăţirea gradului de utilizare efectivă şi eficientă a Fondurilor structurale
şi Fondului de coeziune în Bulgaria.
Pentru atingerea acestor obiective sunt stabilite în următoarele axe prioritare:
Axa prioritara 1 - Sprijinirea punerii în aplicare a activităţilor efectuate de autoritatea de certificare,
autoritatea de audit, Comitetul de monitorizare CSNR, Comitetul de monitorizare al POAT şi
organismul de gestionare a POAT;
Axa prioritară 2 - Dezvoltarea şi sprijinirea funcţionarii sistemului informaţional de gestionare şi
monitorizare;
Axa prioritară 3 - Promovarea politicii europene de coeziune şi furnizarea de informaţii generale şi
statistice.
3.2. PROGRAMELE OPERAŢIONALE SECTORIALE ALE ROMANIEI
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare
ale României, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltării regionale, modificată prin Legea nr.
315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem
comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale.
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Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale,
echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor si resurselor
specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, in special cele
ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
Obiective specifice:
• Creşterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, in vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor
• Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor si in particular a accesibilităţii centrelor urbane si a
legăturilor cu zonele înconjurătoare
•

Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor

•

Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri

•

Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

Programul Operaţional Regional este structurat pe 5 axe prioritare şi doisprezece domenii de
intervenţie, precum şi o axă prioritară de asistenţă tehnică prin intermediul căreia să se asigure
implementarea în bune condiţii a Programului.
Axa prioritară 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
Axa prioritară 2 -Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Axa prioritară 4-Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Axa prioritară 6 - Asistenţă tehnică
Axele prioritare propuse şi domeniile de intervenţie incluse în POR sunt în concordanţă cu
obiectivele Strategiei Lisabona (ce ia în considerare Strategia Gothenburg 2001), ale Politicii de
Coeziune a Uniunii Europene şi cu Orientările Strategice Comunitare. Totodată, Programul este în
concordanţă cu principiile obiectivului Convergenţei al Fondurilor Structurale.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
Reprezintă principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a CSNR – şi
anume, creşterea pe termen lung a competitivităţii economice din România, prioritate ce rezultă din
prioritatea similară din Planul Naţional de Dezvoltare. În acelaşi timp, POS CCE contribuie, mai
mult sau mai puţin, la implementarea tuturor celorlalte priorităţi tematice şi teritoriale ale CSNR.
Principalul obiectiv al strategiei este creşterea poziţiei competitive a ţării în contextul stabilităţii
macroeconomice, care să însoţească în acelaşi timp procesul natural de creştere a investiţiilor
străine directe (ISD).
Obiectivul general este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu
principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul
UE.
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Obiective specifice
•

Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele
de mediu

•

Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltarea durabilă a întreprinderilor

•

Creşterea capacităţii C&D, stimularea cooperării între instituţiile de CDI şi întreprinderi,
şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI

•

Valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi
cel privat (cetaţeni, întreprinderi)

•

Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii
schimbărilor climatic

Având în vedere atât posibilităţile identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor
româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea oportunităţilor rezultate din operarea pe
Piaţa Unica Europeană, cât şi regiunile eligibile pentru finanţarea din FEDR, în cadrul POS-CCE au
fost identificate următoarele axe prioritare:
Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient
Axa Prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru competitivitate
Axa Prioritară 3: TIC pentru sectoarele privat şi public
Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii
schimbărilor climatice
Axa Prioritară 5: Asistenţă tehnică
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE 2007 - 2013”
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele
prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea
implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social
European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada de programare 2007 – 2013.
Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii,
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de
oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a
1.650.000 de persoane.
Obiective specifice:
•

Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv educaţia
superioară şi cercetarea

•

Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii

•

Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii

•

Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive

•

Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din
zonele rurale

•

Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare
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•

Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii

Axa Prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere
Axa Prioritară 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Axa Prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Axa Prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Axa Prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritară 7 - Asistenţă tehnică
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT”
Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe
baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileştepriorităţile, obiectivele si
alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar,
în perioada 2007 – 2013.
Obiective specifice:
•

modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare
pentru protecţia mediului înconjurătormodernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de
transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile

•

promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal

•

sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.

Programul Operaţional Sectorial „Transport” este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind
domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de transport:
Axa Prioritară 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui
sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE
Axa Prioritară 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor
prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil
Axa Prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecţiei mediului şi a
sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor
Axa Prioritară 4 - Asistenţă Tehnică pentru POS-T
Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt administraţiile
naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi administraţiile naţionale şi
regionale ale infrastructurii aeroportuare.De asemenea, operatorii transportului feroviar public de
călători pot fi potenţiali beneficiari sub axa prioritară nr.2.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „MEDIU”
Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele naţionale
strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 şi
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile şi
obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivul general al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Programul este finanţat din două fonduri -Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi
Fondul de Coeziune (FC).
Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire
la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se
concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile
şi a principiului “poluatorul plăteşte”.
Obiectivele specifice POS Mediu sunt:
•

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015
şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă
uzată.

•

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum
30 de judeţe până în 2015.

•

Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice
cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.

•

Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.

•

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

În vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat următoarele axe prioritare:
Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
Axa prioritară 2 –Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric;
Axa prioritară 3 –Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă
energetică în localităţile cele mai afectate de poluare;
Axa prioritară 4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii;
Axa prioritară 5 –Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale înzonele
cele mai expuse la risc;
Axa prioritară 6 –Asistenţa Tehnică.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE 2007-2013
PO DCA a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii
tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă (CSNR).
Instituţiile publice pot contribui
exercitareaurmătoarelor funcţii:

la

programele

de

dezvoltare

socio-economică

prin

•

îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor
importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte
(informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back);

•

asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;

•

îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model
standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;

•

asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane,
baze de date, aspecte legislative);

•

îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;

•

asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;

•

creşterea numărului de funcţionari publici care au
înmanagementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept.

calificare

profesională

Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT, Guvernul a identificat următoarele
arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare
adăugată:
•

consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de
responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională;

•

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu
accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare.

PO DCA are patru principii directoare:
•

participarea:

•

raţionalizarea:

•

eficienţa

•

sustenabilitatea:

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai
eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.
Obiective specifice.
•

Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de
politici publice.

•

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
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PO DCA va fi implementat prin trei axe prioritare, inclusiv axa prioritară de asistenţă tehnică, după
cum urmează:
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus
pe procesul de descentralizare
Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică
Operaţiuni orientative:
•

Reforma şi managementul cunoaşterii, folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;

•

Studii şi cercetări, exemple de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;

•

Managementul reformei şi furnizarea de echipament pentru reformare structuri
manageriale;

•

Asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională;

•

Asistenţă tehnică pentru planuri de formare profesională;

•

Training şi asistenţă tehnică pentru diseminarea bunelor practici;

•

Studii pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare şi evaluare.

Beneficiari eligibili:
•

Administraţia centrală şi locală;

•

Instituţiile de invăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice;

•

ONG-uri cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice
PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA

POAT are un caracter orizontal pentru că asigură procesul de implementare a instrumentelor
structurale în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare,
evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza
responsabilităţilor dintre Statele Membre şi Comisia Europeană, conform prevederilor din
Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune denumit Regulamentul General.
Obiectivul general: Sprijinul procesului de coordonare în vederea implementării şi absorbţiei
eficace, eficiente şi transparente a instrumentelor structurale în România.
Obiective specifice:
•

Sprijin pentru coordonarea şi implementarea eficientă şi eficace a instrumentelor
structurale în perioada 2007-2013 şi pregătirea următoarei perioade de programare 20042020.

•

Diseminarea sistematică la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la
Instrumentele Structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru
comunicare conform Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele
Structurale.

Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea
programelor
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Domenii de interventie:
•

Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale

•

Suport pentru Evaluare

•

Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor

•

Functionarea autoritatii de management pentru PO AT, a DCMIS, si a autoritatilor de
certificare si audit.

Axa prioritară 2: Dezvoltari viitoare si sprijin pentru functionarea Sistemului Informatic Unic de
Management
Domenii de interventie:
•

Funcţionarea Unităţii SMIS si coordonarea reţelei;

•

Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si comunicarea cu
privire la SMIS;

•

Furnizarea de bunuri si servicii.

Axa prioritară 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
Domenii de interventie:
•

Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la
instrumentele structurale alocate Romaniei;

•

Operarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale.

3.3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL
ROMÂNIA-BULGARIA 2007-2013

DE

COOPERARE

TRANSFRONTALIERĂ

Obiectivul acestui program este aproprierea oamenilor, comunităţilor şi economiilor din zona
frontierei româno-bulgare în vederea participării la dezvoltarea în comun a ariei de cooperare
transfrontalieră, prin utilizarea durabilă, în comun, a resurselor si avantajelor umane, naturale si de
mediu.
Bugetul comun al programului pe perioada 2007 – 2013 este de 262 milioane euro, din care din
partea UE 217,8 milioane euro, iar co-finanţarea naţională este de 44,2 milioane euro.
Autoritatea de Management a programului este Ministerul Dezvoltăarii, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, iar Secretariatul Tehnic Comun este asigurat de Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi.
Aria de cooperare a programului acoperă regiunile NUTS III situate la graniţe dintre cele două ţări:
•

România – judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa

•

Bulgaria – districtele Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich,
Silistra şi Razgrad

Axe prioritare şi domenii majore de intervenţie aferente
Axa Prioritară 1 - Accesibilitatea
•

Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial
48
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

•

Dezvoltarea retelelor şi a serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră

Axa Prioritară 2 - Mediul
•

Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului

•

Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a
celor tehnologice, inclusive a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea economică şi socială
•

Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi
identităţi regionale

•

Cooperarea în domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor
şi a cunoştinţelor Managementul Deseurilor

•

Cooperarea “people to people”

Axa Prioritară 4 - Asistenţă tehnică
Sinergiile Programului de Cooperare transfrontaliera RO- BG cu Cadrul Strategic Naţional
de Referinţă
Programul de cooperare transfrontalieră aduce o contribuţie importantă la realizarea de către
România şi Bulgaria a obiectivelor globale stabilite pentru noua politica de coeziune a UE, cum ar
fi accelerarea convergenţei dintre statele membre şi regiunile mai puţin dezvoltate prin
îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin cooperare
transfrontalieră.
În acest sens, sinergiile Programului de cooperare 2007-2013 din România şi Bulgaria şi cu
Programele Operaţionale ale NSRF vor contribui la reducerea izolării prin îmbunătăţirea accesului
la transport, reţele de informare şi comunicare şi servicii, la îmbunătăţirea protecţiei şi
managementului de mediu, precum şi prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice, utilizarea
infrastructurilor, în special în domenii precum turismul şi educaţie, inovaţie şi societatea
cunoaşterii, promovarea spiritului antreprenorial, la dezvoltarea adaptabilităţii la schimbările
economice şi sociale.
Obiectivele cheie al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 (CSNR) al României şi
Republicii Bulgaria sunt consolidarea Strategiei economiei acestor state şi a politicilor de coeziune
sociala şi regionala şi coerenta la politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona,
care vizează politici pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Coerenţa între aceste
politici şi politicile naţionale a fost respectată la elaborarea strategiilor CSNR. CSNR a fost elaborat
pe baza Planurilor Naţionale de Dezvoltare (PND). PND şi CSNR au contribuit la identificarea
axelor prioritare ale tuturor programelor operaţionale, contribuind la definirea priorităţilor legate de
dezvoltarea durabilă, creşterea economică şi protecţia mediului.
CSNR al României este implementat prin programe operaţionale în cadrul obiectivelor
"Convergenta" si "Cooperare teritorială Europeană". O sinteza a OP pregătite de România sub
obiectivele "Convergenţă" şi "Cooperare europeană teritorială", care sunt incluse în CSNR este
prezentata în tabelul de mai jos.
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Programul operaţional

Autoritatea de gestionare

Obiectivul "convergenţă"
OP Creşterea competitivităţii economice

Ministerul Economiei şi Finanţelor

OP Transport

Ministerul Transporturilor

OP Mediu

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

OP Dezvoltare Regionala

Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei

OP Dezvoltarea resurselor umane

Ministerul Muncii

OP Dezvoltarea capacităţii administrative

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

OP Asistenţă tehnică

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Obiectivul de cooperare teritoriala europeana
1. frontierele interne ale UE
OP de Cooperare Transfrontaliera RO-BG

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
(RO)

OP Cooperare transfrontalieră HU-RO

Agenţia Naţionale de Dezvoltare (Ungaria)

2. frontierele externe ale UE
Programul de Cooperare Transfrontaliera IPA Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
CBC România-Serbia
(RO)
OP CBC ENPI România-Ucraina-Moldova

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
(RO)

Programul operaţional ENPI CBC - Bazinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
Mării Negre
(RO)
Programul operaţional ENPI CBC HU-SK- Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria)
RO-UA
3. Alte programe de cooperare
OP pentru cooperarea transnaţională - South Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria)
East Europe (SEE) Europa de Sud Est
Participanţi: Italia, Ungaria, Slovacia, Grecia,
Austria, Slovenia, România, Bulgaria), Italia,
Ungaria, Slovakia, Grecia, Austria, Romania,
Bulgaria), Moldova, Ucraina), statele
candidate (Croaţia, Serbia, Muntenegru, fosta
Republica Yugoslavă Macedonia, Albania,
Bosnia si Hertegovina.

Strategia CSNR bulgară cuprinde obiectivele şi priorităţile de dezvoltare în perioada de
programare 2007-2013. Viziunea strategiei se bazează pe o analiză extinsa a decalajelor de
dezvoltare a ţării, identificate în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi în Programul Naţional
de Reformă. Viziunea bulgara pentru dezvoltarea ca stat membru UE este: "in perspectiva 2015
Bulgaria să devină o ţară UE competitiv cu înaltă calitate a vieţii, veniturile şi conştientizare
socială".
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CSNR bulgar este implementat prin programe operaţionale în cadrul obiectivelor "Convergenta" si
"Cooperare teritorială Europeană". O schiţă a OP sub obiectivele "Convergenţă" şi "Cooperare
europeană teritorială" incluse în CSNR este prezentat mai jos.
Operational Programme
Obiectivul Convergenta
OP Competitivitatea
OP Transport
OP Mediu
OP Dezvoltare Regionala
OP Dezvoltarea resurselor umane
OP Dezvoltarea capacităţii administrative
OP Asistenţă tehnică
Obiectivul european de Cooperare Teritoriala
1. frontierele interne ale UE
OP Programul de Cooperare Transfrontaliera
BG-RO
OP Programul de Cooperare Transfrontaliera
BG-GR
2. frontierele externe ale UE
OP Programul de Cooperare Transfrontaliera
Bulgaria-Serbia
OP Programul de Cooperare Transfrontaliera
Bulgaria-Macedonia
OP Programul de Cooperare Transfrontaliera
Bulgaria-Turcia
Programul operaţional comun ENPI CBC Bazinul Mării Negre
3. Alte programe de cooperare
OP pentru cooperarea transnaţională - South
East Europe (SEE) Europa de Sud Est.
Participanţi: Italia, Ungaria, Slovacia, Grecia,
Austria, Slovenia, România, Bulgaria,
Republica Moldova, Ucraina, Italia, Ungaria,
Slovacia, Grecia, Austria, Romania, Bulgaria,
Moldova, Ucraina), statele candidate (Croaţia,
Serbia,
Muntenegru,
fosta
Republica
Yugoslavă Macedonia, Albania, Bosnia si
Hertegovina).

Authoritatea de Management
MInisterul Economiei si Energiei
Ministerul Transportului
Ministerul Mediului si Apei
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice
Ministerul Muncii si Politicii Sociale
Ministerul Administratie Statului si Reformei
Administrative
Ministrul Finantelor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
(RO)
Ministerul Economiei si Finantelor (Grecia)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice
(BG)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice
(BG)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice
(BG)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei
(RO)
Agenţia Naţionale de Dezvoltare (Ungaria)
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3.4. CONCLUZII CARE DECURG DIN RAPOARTELE DE IMPLEMENTARE ANUALE
ALE PLANULUI OPERATIONAL REGIONAL SI RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL
2012 PRIVIND IMPLEMENTAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
(Implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România)
Raportul Strategic Naţional 2012 prezintă stadiul implementarii programelor operaţionale şi
contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul Strategic National de Referinţă
2007-2013 (CSNR), la implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevăzute în Orientările
Strategice Comunitare pentru Coeziune, precum şi la alte obiective stabilite prin Strategia Europa
2020.
Documentul descrie o serie de evoluţii socio-economice relevante înregistrate la momentul
elaborării documentelor de programare, luând, de asemenea, în considerare impactul crizei
economico-financiare asupra prevederilor CSNR. Dat fiind că numǎrul de proiecte finalizate este
încǎ limitat, RSN 2012 se axează, în ceea ce priveşte ţintele stabilite prin programele operaţionale,
pe prezentarea rezultatelor aşteptate plecând de la indicatorii asumaţi prin proiectele contractate la
30 iunie 2012.
Raportul strategic descrie progresele înregistrate de România în îndeplinirea obiectivelor UE, în
concordanţă cu obiectivele Strategiei Europa 2020, în principalele sectoare strategice, cum ar fi
cercetarea şi inovarea, transportul feroviar, energia, consolidarea capacităţilor, crearea de locuri de
muncă şi formarea profesională.
Totodată, sunt prezentate principalele dificultăţi cu care s-au confruntat autorităţile implicate în
managementul instrumentelor structurale şi beneficiarii acestor fonduri. Cu toate că România a fost
printre primele State Membre ale căror programe operaţionale au fost aprobate de către Comisia
Europeană, demararea efectivă a implementării acestora a cunoscut numeroase probleme,
întâmpinate atât de către autorităţile de management, cât şi de către beneficiari. Dificultăţile au
apărut încă din etapele incipiente, ale pregătirii portofoliului de proiecte şi lansării cererilor de
proiecte, fiind urmate de întârzieri în evaluarea şi selecţia proiectelor, de implementarea defectuoasă
la nivelul beneficiarilor, în special a proiectelor majore, de numeroase bariere legislative, dar şi de
probleme de natură instituţională.
Ca urmare a acestor dificultăţi, s-a înregistrat un nivel foarte scăzut al rambursărilor primite de la
Comisia Europeană, la sfârşitul anului 2010, rata de absorbţie fiind de 1,9% din alocarea UE 2007.
La sfârşitul anului 2011, situaţia s-a îmbunătăţit uşor, rata de absorbţie crescând până la aprox.
6,5% din alocare, însă insuficient pentru reluarea procesului de creştere economică sau comparativ
cu celelalte state UE.
Raportul prezintă în egală măsură soluţiile identificate şi puse în aplicare de Guvern şi instituţiile de
resort pentru depăşirea acestor dificultăţi şi pentru accelerarea absorbţiei.
Raportul Strategic Naţional 2012 prezintă stadiul implementării, până la data de 30 iunie 2012,
Programului Operaţional Regional, al cărui obiectiv general este sprijinirea unei dezvoltări
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României. Bugetul total al POR
pentru perioada 2007-2013 este de 4,38 mld. euro, din care 3,72 mld. Euro fonduri UE, ceea ce
reprezintă aproximativ 19,4% din alocarea aferentă CSNR.
Ţinând seama de utilizarea fondurilor şi de lansarea proiectelor, raportul constată:
-

la 30 iunie 2012, numărul total al proiectelor depuse era de 8.131, în valoare de 12,5 mld.
euro, din care contribuţia UE solicitată reprezenta 7,6 mld. euro (204% din alocarea pentru
POR).
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-

numărul contractelor de finanţare semnate cu beneficiarii până la 30 iunie 2012 era de 2.996,
în valoare totală de aproximativ 5,2 mld. euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 3,2 mld
euro (86,5% din alocare).

-

până la data de referinţă, plăţile interne către beneficiari reprezentând prefinanţări şi
rambursări acordate au însumat 1,21 mld. euro, de la CE fiind efectuate plăţi în valoare
totală de 723,32 mil. euro (19,4%). În ansamblu s-au finalizat 734 proiecte cu o valoare
eligibilă totală de 549,96 mil. euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 360,4 mil. euro
(9,7%).

Raportul anual de implementare 2011 al Programului Operaţional Regional face bilanţul
contractelor semnate până la data de 31 decembrie 2011, pe judeţe şi în funcţie de domeniile de
finanţare lansate. Astfel, în cele 7 judeţe situate la graniţa cu Bulgaria, până la data de 30 iunie
2012, s-au finanţat prin POR proiecte în cadrul următoarelor domenii majore de intervenţie:
o DMI 2.1 Infrastructura rutieră
o DMI 3.1 Infrastructura de sănătate.
o DMI 3.2 Infrastructura de servicii sociale.
o DMI 3.4 Infrastructura educaţională.
o DMI 4.3 Microîntreprinderi.
o DMI 5.2 Cazare şi agrement turistic.
În judeţul Constanţa au fost semnate până la data de referinţă 16 proiecte, în judeţele Teleorman,
Giurgiu şi Călăraşi câte 2 proiecte, toate prin DMI 4.3 Microîntreprinderi, în judeţul Mehedinţi 2
proiecte (DMI 2.1 si DMI 3.4), în judeţul Dolj 26 de proiecte au fost semnate, din care 23 în cadrul
DMI 4.3 Microîntreprinderi, iar în jud. Olt au fost semnate 4 proiecte, toate în cadrul DMI 4.3
Microîntreprinderi.
Programul Operaţional Sectorial Transport, ce vizează extinderea şi modernizarea reţelelor de
transport în România, contribuie la reducerea disparităţilor dintre regiuni în zona transfrontalieră
româno-bulgară printr-o serie de proiecte de îmbunătăţire a accesibilităţii şi conectivităţii regiunilor
şi de creştere a siguranţei traficului rutier şi naval. POS Transport sprijină trei proiecte de interes
european privind extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport (Linia directoare 1.1.1),
printre care se numără şi modernizarea şi dezvoltarea sectorului comun Româno-Bulgar (căi
navigabile interioare). De asemenea, se urmăreşte sprijinirea dezvoltării regionale prin
îmbunătăţirea conectivităţii regiunilor la axele TEN-T, prin construirea de aeroporturi regionale. În
acest scop, la 30 iunie 2012, 5 astfel de proiecte se aflau în curs de evaluare şi 2 proiecte erau deja
contractate. De asemenea,
Un alt obiectiv major sprijint de către POS Transport este valorificarea potenţialului oferit de axa
Rin-Main-Dunăre, dezvoltarea porturilor de pe Dunăre şi maritime, în special a portului Constanţa.
În acest domeniu, până la 30 iunie 2012 a fost pregătit un portofoliu de 15 proiecte dintre care unul
major (5 proiecte erau în curs de evaluare, 6 aprobate şi 4 contractate).
POS Transport (complementar cu POR) contribuie la promovarea reţelelor de transport care
protejează mediul. Astfel, la 30 iunie 2012 existau mai multe proiecte vizând protecţia mediului în
zona dunăreană: sisteme de preluare de reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe
Dunăre, modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin
montarea de staţii de monitorizare a calităţii apei, monitorizarea impactului asupra mediului a unor
lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi un sistem de colectare a deşeurilor
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generate de nave în porturile de pe Dunărea maritimă.
Pe lângă analiza implementării Programelor Operaţionale în România, Raportul Strategic Naţional
2012 face şi o trecere în revistă a stadiului implementării Programelor de Cooperare Teritorială,
până la data de 30 iunie 2012.
Raportul prezintă rezultatul analizei pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 (PO România-Bulgaria), acesta fiind şi primul program de cooperare
transfrontalieră dintre cele două state în calitate de membre UE. Programul acoperă cele şapte
judeţe din România şi nouă districte din Bulgaria ce fac şi obiectul studiului de faţă privind
definirea metodologiei de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de
dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”. În cadrul acestui
program, până la data de 30 iunie 2012 s-au contractat 197 mil. euro dintr-un total de 204,8 mil.
euro alocaţi din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR (96,2%).
Până la aceeaşi dată, au fost depuse 578 cereri de rambursare, în valoare de 48,7 mil. euro. Valoarea
plăţilor către beneficiari era la data de 30 iunie 2012 de 33,4 mil. euro (reprezentând 16,33% din
alocarea FEDR). Până la acestă dată au fost finalizate 71 de proiecte în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013, dintr-un total de 126 de proiecte
contractate.
Comparativ cu celelalte programe de cooperare transfrontalieră, PO România-Bulgaria se situează
pe o poziţie net superioară la capitolul sumă contractată (PO România-Republica Serbia, rata de
contractare 35,78%, PO România-Ucraina-Republica Moldova, rata de contractare 36,88%), fiind
însă depăşit de Programul România-Serbia ca procent al valorii rambursărilor din totalul alocat de
FEDR (23,51% din alocare).
Relaţiile de cooperare dintre România şi Bulgaria au fost întărite prin intermediul activităţilor
comune desfăşurate în cadrul proiectelor : organizarea de evenimente, elaborare de
studii/manuale/materiale de specialitate, workshop-uri/seminarii/ evenimente culturale, editarea de
materiale informative/de promovare, organizarea de schimburi de experienţe, crearea de reţele
transfrontaliere şi parteneriate, achiziţionarea de echipamente/bunuri, înfiinţarea de centre de
dezvoltare turistică/de afaceri, construcţii/reabilitări de clădiri şi drumuri, îmbunătăţirea
infrastructurii de mediu şi afaceri, dezvoltarea sectorului turistic.
Un proiect dezvoltat în cadrul Programului România-Bulgaria 2007-2013 şi menţionat în Raportul
Strategic Naţinal 2012 ca fiind un proiect reprezentativ pentru cel de-al patrulea pilon stabilit prin
Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune – Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune,
are ca scop dezvoltarea capacităţii de intervenţie rapidă la nivel local în caz de cutremure, prin
crearea unui sistem comun de alertă şi a unei reţele de comunicaţii. Prin sistemul de alertă,
informaţia privind un cutremur produs în zona Vrancea va ajunge la autorităţile publice locale şi la
specialiştii din domeniul de intervenţie în situaţii de urgenţă din zona transfrontalieră cu circa 40 de
secunde înainte de sesizarea undei seismice în plan local. Astfel, pot fi aduse în stare de alertă
forţele de intervenţie şi poate fi oprită funcţionarea unor instalaţii cu pericol de explozie. Proiectul
oferă cadrul necesar cooperării dintre factorii locali şi institutele de cercetare, atât din România cât
şi din Bulgaria, cu scopul de a oferi servicii mai bune cetăţenilor celor două ţări.
Un alt program operaţional ce sprijină cooperarea dintre cele două state partenere este Programul
Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre”. Acesta include însă şi participarea Armeniei, Georgiei,
Greciei, Rep. Moldova, Turciei şi Ucrainei, iar în ceea ce priveşte ariile eligibile ale programului,
doar judeţul Constanţa (România) şi provinciile Silistra şi Dobrich (Bulgaria) sunt comune cu
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zonele alese pentru studiul de faţă. Până la data de 30 iunie 2012 (momentul analizei RST 2012) au
fost încheiate 19 contracte de grant în valoare de 7 mil. Euro (reprezentând 29,66% dintr-un total de
23,9 mil. euro alocaţi), în cadrul a 11 proiecte fiind partener şi Bulgaria.
Cooperarea transnaţională şi interregională dintre România şi Bulgaria este stimulată în special prin
programele europene INTERREG IV, INTERACT, ESPON, Sud-Estul Europei şi URBACT II.
Acestea acoperă în general întreg teritoriul Uniunii Europene, precum şi state vecine şi au
înregistrat în România o rată de contractare de la aprox. 65%, în cazul programului SEE, la aprox.
74% în cazul programelor INTERREG şi INTERACT. Valoarea efectivă rambursărilor a fost însă
mult mai mică, printre motivele ce au stat la baza acestui fapt enumerându-se problemele de
comunicare şi trenarea negocierilor dintre statele participante ce au condus la întârzierea demarării
proiectelor, dar şi diferenţele legislative dintre state, capacitatea administrativă şi financiară limitată
a autorităţilor sau înţelegerea deficitară a regulilor de parteneriat.
În scopul evitării problemelor întâmpinate în actuala perioadă de programare şi a pregătirii accesării
şi implementării fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare 2014-2020, Guvernul
României a luat mai multe măsuri. Astfel, în iunie 2012 a aprobat un Memorandum care a stabilit,
pe lângă organizarea cadrului partenerial pentru programarea fondurilor europene 2014-2020, şi
Comitetul Consultativ pentru Coeziune Teritorială (CCCT). În cadrul acestuia funcţionează Grupul
de lucru Cooperare Teritorială Europeană (CTE), cu rolul de a analiza contextul legislativ,
economic şi administrativ şi modul în care acesta ar putea influenţa elaborarea viitoarelor programe
CTE, având de asemenea şi sarcina de a face propuneri punctuale privind participarea României la
cooperarea teritorială europeană.
Printr-un Memorandum aprobat în iulie 2012, Guvernul şi-a exprimat poziţia preliminară cu privire
la priorităţile de negociere ale României pentru programele CTE 2014-2020. Acest document
cuprinde intenţia Guvernului de a solicita alocări suplimentare pentru aceste programe în perioada
2014-2020, politica României fiind de sprijinire a consolidării dimensiunii strategice a Obiectivului
Cooperare Teritorială Europeană şi creşterea eficienţei utilizării fondurilor alocate.
Dezvoltarea durabilă şi integrată a regiunii dunărene reprezintă un obiectiv strategic major atât
pentru România, cât şi Bulgaria, condiţia primordială pentru îndeplinirea acestui obiectiv fiind
cooperarea activă în toate domeniile importante dintre cele două ţări. Cele două state participă
împreună la implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), în calitate de
coordonatori, pentru Aria prioritară 3 „Promovarea Culturii, Turismului şi Relaţiilor Interumane”.
Deşi nu au fost prevăzute în perioada 2009-2014 finanţări dedicate Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării, toate programele CTE relevante cuprind axe şi măsuri prioritare ce corespund obiectivelor
majore urmărite de România pentru SUERD şi domeniilor de acţiune prioritare ce se subsumează
acestora: dezvoltarea socioeconomică, conectivitatea şi accesibilitatea regiunilor, protecţia mediului
şi prevenirea riscurilor.
În acest sens pot fi enumerate mai multe proiecte finanţate prin diferite programe de cooperare
teritorială:
-

Îmbunătăţirea managementului integrat de coastă în regiunea Mării Negre (”Improvement of
the Integrated Coastal Zone Management in the Black Sea Region”) cu un buget de 0,63
mil. euro, finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 20072013;

-

”Danube water”, cu un buget de 15 mil. euro, finanţat în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,
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-

”Monitor II: Practical Use of Monitoring in Natural Disaster Management”, cu un buget de
2,4 mil. euro, finanţat în cadrul SEE Programme,

-

”Danube Parks II” (Natura 2000), cu un buget de 2 mil. euro, finanţat în cadrul Interreg IVB
South East Europe Programme.

Cooperarea teritorială dintre România şi Bulgaria este susţinută şi prin OUG nr. 127/2007 privind
Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, ce
oferă cadrul legal pentru constituirea de structuri cu personalitate juridică care să eficientizeze
procesul de identificare, dezvoltare şi implementare de proiecte de cooperare teritorială
transfrontalieră de către autorităţile publice centrale şi locale. Conform RST 2012, până la 20 iunie
2012, au existat trei iniţiative de constituire a unor Grupări Europene de Cooperare Teritorială în
zona transfrontalieră româno-bulgară.

4. ANALIZA SISTEMELOR DE PLANIFICARE ALE ROMÂNIEI ŞI
BULGARIEI
4.1. SISTEMUL DE PLANIFICARE TERITORIALA A REPUBLICII BULGARIA
Organizarea administrativă
Republica Bulgaria este un stat unitar cu sistem de guvernare parlamentar şi autoguvernare locala.
Teritoriul Bulgariei este împărţit în regiuni, districte şi municipii. În anul 2000, în conformitate cu
Legea de Dezvoltare Regională, au fost create 6 regiuni de planificare (NUTS 2), care nu au statut
de unităţi administrative.
Districtul este o unitate administrativ-teritorială prin care se pune în aplicare politica regionala, şi
asigurând corespondenţa între interesele naţionale şi locale. Teritoriul său să cuprinde una sau mai
multe comune învecinate. Districtele pot fi create şi închide, în virtutea de drept.
Principalele unităţi administrativ-teritoriale în care este exercitată autonomia locală sunt
municipalităţile. Fiecare municipalitate cuprinde, de obicei, din una sau mai multe aşezări
învecinate, inclusiv teritoriile lor şi poartă numele de centru administrativ.
În anul 2002 existau 28 de raioane şi 263 municipii, inclusiv municipiul Sofia care are statutul de
district. Numărul total de localităţi este de 5333, din care 242 oraşe.
Unităţile administrativ-teritoriale regionale au fost transformate din 9 in 28 districte printr-o
decizie a Consiliului de Miniştri şi un decret prezidenţial în 1999.
Baza legislativa care reglementează schimbările în unităţile teritoriale ale ţării
Legea administrativ teritorială a Republicii Bulgaria, adoptată în 1995, a stabilit procedurile şi
criteriile pentru crearea şi modificarea unităţilor administrativ-teritoriale. (Centrul Naţional pentru
Dezvoltare Regională, Sofia, Bulgaria, site-ul web: www.ncrdhp.bg.)
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CONCEPTUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ A
REPUBLICII BULGARIA, 2013-2025 (Национална Концепция за
Пространствено Развитие за Периода 2013 – 2025г.)

Conceptul de Naţional de Dezvoltare Spaţială, 2013-2025 este dezvoltat ca parte a proiectului
"Dezvoltare regională pentru perioada de programare 2014-2020", finanţat de operaţiunea 5.1:
Programare, administrare, monitorizare, evaluare si control, axa prioritară 5 "Asistenţă tehnică" din
Programul Operaţional "Dezvoltarea regională" 2007-2013. NKPR este elaborat pe baza
prevederilor din CSNR 2012-2022.
Conceptul de Naţional de Dezvoltare Spaţială pentru perioada 2013-2025 este un document
strategic pe termen mediu care oferă liniile directoare pentru managementul şi protecţia
suveranităţii teritoriului naţional şi creează premisele pentru coordonarea politicilor sectoriale.
Structura documentului cuprinde patru secţiuni.
În prima secţiune introductivă "Principalele provocări şi potenţialul de dezvoltare a spaţiului
naţional" este explorat cadrul politic şi legislativ, scopurile, obiectivele şi principiile pe care este
construit NKPR.
Scopul principal al Conceptului Naţional de Dezvoltare Spaţială pentru perioada 2013-2025 este
"Coordonarea proceselor spaţiale care apar în teritoriul naţional prin crearea unui cadru de
reglementare spaţială si structurala, pentru planificarea sectoarelor socio-economice la nivel
naţional, în contextul dezvoltării spaţiale comune europene”. NKPR a fost dezvoltat pe baza
principiilor următoare:
•

Abordarea ştiinţifică a planificării, obligatorie pentru toate nivelurile şi activităţi în amenajării
teritoriului;

•

Publicitate, transparenţă, parteneriat şi participarea societăţii civile în procesul de luare a
deciziilor la toate etapele de lucru pe NKPR;

•

Continuitate, coerenţă şi continuitate în procesul de planificare, sprijinirea utilizării raţionale şi
adecvate a experienţei anterioare;

•

Disciplinaritatea, transdisciplinaritatea şi sinergia în generarea de idei care stimulează
creativitatea şi inovaţia;
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Instrumentul fundamental în dezvoltarea Conceptului Naţional de Dezvoltare Spaţială este sistemul
de informaţii geografice cu datele de baza geospaţiale utilizate pentru analiza, verificarea de
modele, evaluarea teritoriilor şi vizualizarea rezultatelor.
A doua secţiune este dedicată fundamentelor teoretice ale modelului spaţial, elementelor sale
principale. Modelul spaţial de dezvoltare a teritoriului sintetizează diverse straturi de informaţii,
funcţii, procesele şi elemente prioritare de diferite ranguri ierarhice într-un singur sistem dinamic.
Modelele spaţiale sunt bazate pe situaţia existentă şi posibilele modificări în structura policentrică.
Evaluarea opţiunile de dezvoltare policentrică dovedesc că cel mai adecvat pentru modelul ţării este
policentrismul moderat, cu opţiuni pentru o dezvoltare etapizata în timp, în funcţie de impactul
factorilor economici interni şi externi, geopolitici şi demografici.
Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială al Bulgariei pentru perioada 2013-2025 constituie baza
pentru realizarea acestui model teritorial, pentru asigurarea integrării armonioase sociale,
economice, de mediu şi de planificare spaţiala. Asigura planificarea resurselor şi stabileşte măsurile
si liniile directoare pentru politica regională şi de planificare spaţiala, coordonează politicile
sectoriale.
NKPR tratează egal toate elementele structurii spaţiale de importanţă naţională dar pune accentul pe
elementele de structura urbana, conform programului operaţional "Dezvoltarea regională", precum
şi politicilor Uniunii Europene.
Viziunea NKPR este formulata după cum urmează:
Spaţiul naţional bulgar– deschis către lume şi integrat în spaţiul european.
Conservarea resursele naţionale – oameni, terenuri, apă şi păduri, resursele minerale,
patrimoniul natural şi cultural – o garanţie pentru identitatea naţională.
Dezvoltarea integrată echilibrată şi durabilă, realizata prin organizarea raţionala economica si
sociala, culturala şi creşterea furnizării de inteligenta economica, adaptabilitatea la schimbare şi
egalitatea de şanse.
Obiectivele strategice ale NKPR sunt:
•

Obiectiv Strategic 1 "Integrarea în spaţiul european"

Dezvoltarea transportului naţional şi transfrontalier, a coridoarelor culturale si ecologice pentru
realizarea conectivităţii teritoriale, cooperare şi integrare în regiune şi în Europa.
•

Obiectiv Strategic 2 " Dezvoltare policentrică"

Consolidarea reţelei urbane policentrice moderate a oraşelor-centre cu îmbunătăţirea calităţii
mediului urban pentru dezvoltare teritorială echilibrată şi reducerea disparităţilor între centrul
oraşului şi zonele rurale periferice
•

Obiectiv Strategic 3 "Conectivitatea spaţiala şi accesul la servicii"

Dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale naţionale pentru îmbunătăţirea coerenţei spaţiale a
zonelor şi centrelor urbanistice, accesul la învăţământ, sănătate, servicii sociale şi culturale.
Obiectiv Strategic 4 "Protejarea patrimoniului natural şi cultural"
Conservarea şi dezvoltarea sistemului naţional de valori protejate naturale si culturale pentru
menţinerea echilibrului biologic, a identităţii spaţiilor naturale şi culturale.
•

Obiectivul Strategic 5 "Încurajarea dezvoltării anumitor teritorii".
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Încurajarea dezvoltării zonelor cu specific (litoralul Mării Negre, Dunărea, zonele montane si
periferice) pentru conservarea şi eficientizarea utilizării potenţialului lor de dezvoltare fizică,
economică, socială şi culturală.
•

Obiectiv Strategic 6 " Creşterea competitivităţii zonelor de creştere şi inovare

Creşterea competitivităţii teritoriului bulgar in domeniile acceptate de creştere şi inovare în centrele
de urbanistice cu niveluri ridicate de policentricitate.
Secţiunea a treia a documentului este dedicata strategiei de dezvoltare spaţială, care consideră că
toate elementele unui model coerent spaţial, asociat cu policentricitatea spaţiului contribuie la
dezvoltarea infrastructurii sociale, transporturilor şi infrastructurii tehnice, patrimoniul natural şi
cultural şi la protecţia acestora.
LEGEA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI (2001) (Legea nr.
SG. 1/2 Jan 2001 privind amenajarea teritoriului în Bulgaria)
Schimbările politice, sociale şi economice în anii nouăzeci au impus apariţia a Legii privind
amenajarea teritoriului (2001), care reprezintă în prezent legislaţia în vigoare. Structura Legii
privind amenajarea teritoriului (2001) cuprinde:
Principii de bază şi specificul
Principiile de bază ale acestei legi garanteaza:
•

Egalitatea tipurilor de drepturi de proprietate;

•

Echilibrul între interesele private şi publice (legate de utilizarea terenurilor şi de dezvoltare);

•

Supremaţia intereselor publice în ceea ce priveşte aspectele strategice ale teritoriului (ecologia,
infrastructura tehnică, patrimoniul cultural)

•

Armonizarea între amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională.

Principiile directoare ale politicii de amenajare a teritoriului sunt stabilite de către Consiliul de
Miniştri. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice este responsabil de aplicarea
acesteia: coordonează activităţile la toate nivelurile şi exercită controlul asupra practicii generale de
amenajare a teritoriului prin intermediul Direcţiei Naţionale de Control in constructii. Guvernatorii
Districtelor pun în aplicare politica naţională de amenajare a teritoriului pe teritoriul regiunilor
administrative pentru care ei sunt responsabili.
Tipuri de zone de amenajare a teritoriului
•

zonele urbane: pentru servicii rezidenţiale, publice, de producţie, de depozitare, complexe,
sportive sau funcţii recreative, parcuri si gradini, acces public şi de transport, infrastructură
fizică, instalaţii cu destinaţie specială etc;

•

zone agricole: terenuri agricole (câmpuri, livezi sau grădini de legume, viţă de vie, pajişti, etc)
(păşuni, pante, ravene, rigole etc);

•

zone forestiere: păduri (păduri comerciale, păduri protejate, pădurile de agrement etc);

•

ariile protejate: pentru conservarea naturii (rezervaţii naturale, parcuri naţionale, monumente
naturale, parcuri naturale, site-uri protejate, zone tampon, plaje de coastă, dune de nisip, surse
de apă în zonele protejate sanitare ale acestora, zone acvatice, zone umede, protejate zonele de
coastă) sau pentru protecţia siturilor culturale şi istorice de patrimoniu arheologic;

•

zone degradate: pentru reabilitarea şi restaurarea carierelor, minelor de minereu, depozite de
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deşeuri, iazurile de decantare, depozitele de deşeuri sanitare, etc
Tipuri de instrumente - Scheme şi planuri de amenajare a teritoriului
Schemele de dezvoltare la nivel naţional şi regional
Schemele de dezvoltare trebuie să prevadă o armonizare între amenajarea teritoriului şi dezvoltarea
social-economică, cu garantarea protecţiei mediului. Ele pot fi elaborate pentru întregul teritoriu
naţional, pentru una sau mai multe regiuni administrative, sau un grup de municipalităţi adiacente.
Schemele de dezvoltare a Districtelor ofera soluţii la:
•

cerinţele referitoare la amenajarea teritoriului, în conformitate cu planurile de dezvoltare
regională;

•

structura spaţială generală a regiunii, alocarea generală a diferitelor zone şi cerinţe pentru
utilizarea lor, protecţia şi amenajarea teritoriului;

•

locaţia şi dezvoltarea viitoare a reţelelor de infrastructură fizică de nivel naţional şi
importanţă regională;

•

dezvoltarea reţelei de aşezări umane în regiune şi centrele naţionale şi de importanţă
regională;

•

măsuri de protecţie şi ameliorare a mediului, pentru prevenirea sau atenuarea impactului
negativ asupra mediului şi sănătăţii publice.

Master Planurile de dezvoltare pentru teritoriile de municipii şi oraşe la nivel local
Un Master Plan al unei municipalitati stabileşte:
•

structura spaţială generală;

•

starea generala a planificării fiecărui domeniu cu normele necesare şi specificaţiile standard;

•

amplasarea reţelelor şi instalaţiilor infrastructurii fizice;

•

zonele care constituie proprietate publică a statului şi proprietate publică municipală, şi
planificarea acestora;

•

zonele expuse la riscuri naturale previzibile, măsuri de precauţie relevante şi măsuri de
protecţie;

•

cerinţele faţă de aspectul estetic al zonei.

Planurile de dezvoltare de detaliu
Planurile de detaliu particularizeaza prevederile amenajarii teritoriului. Previziunile planurilor de
detaliate sunt obligatorii în elaborarea de proiectelor de investiţii. Un plan de detaliu trebuie să
includă planuri de alimentare cu apă, canalizare, electrificare şi, dacă este necesar, incalzire centrala
şi furnizarea de apă caldă, pentru aprovizionare cu gaz, telecomunicatii, etc
Perioada de valabilitate a Schemelor de dezvoltare şi a planurilor
•

Schema Naţionala de Dezvoltare Integrata este un document strategic care defineşte
modalităţile de realizarea a scopurilor şi obiectivelor de amenajare a teritoriului la nivel
naţional pentru o perioadă de perspectivă de 15 - 20 ani.

•

Rolul schemelor de dezvoltare regională este de a defini cerinţele privind planificarea
spaţiului în conformitate cu planurile de dezvoltare regională. Acestea sunt create pentru o
perioadă de perspectivă de 15-20 de ani.
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•

Master Planul de dezvoltare de este un document strategic pe termen lung şi este creat
pentru o perioadă de 15 - 20 de ani.

Situaţia curenta şi probleme în planificare
La nivel naţional
Deşi reglementate în Legea privind planificarea teritorială (2001), în practică, există încă
necesitatea armonizarii planificării economice şi spaţiale. În conformitate cu Legea Amenajării
Teritoriului urmează să fie elaborata Schema Naţionala Integrata de Dezvoltare. Lucrarea a început
prin Metodologia pregătita pentru elaborarea schemei Naţionale. Se intenţioneaza armonizarea
Sistemului Naţional cu Planul Naţional de Dezvoltare Regională.
La nivel regional
Legea Amenajării Teritoriului prevede elaborarea Schemelor de dezvoltare regională. În
conformitate cu Legea pentru Dezvoltare Regională este în curs de desfăşurare un proces de
elaborarea a planurilor de dezvoltare regional si de district. Se recomandă ca aceste planuri sa fie
coordonate cu schemele de dezvoltare regională /districtulului. De rezultatele acestei iniţiative va
depinde atât de modificările în Legea dezvoltării regionale cat şi armonizarea sa cu Legea privind
amenajarea teritoriului.
La nivel local
Elaborarea Master Planurilor municipale de dezvoltare este îngreunată din cauza dificultatilor
financiare. În conformitate cu Legea privind dezvoltarea spaţială aceasta este responsabilitatea
municipalităţilor. Dar, in virtutea legii privind dezvoltarea regională în 1999, in perioada anilor
2000 au fost elaborate mai multe strategii de dezvoltare municipale şi planuri de acţiune relevante.
Viitoarele documente actualizate trebuie să ia în considerare dezvoltarea Master Planurilor
municipale, astfel încât sa fie prevăzuta.o bază teritorială pentru planificarea economică şi social.
Unele municipalităţi susţinute de PND au pregătit propria lor strategie de dezvoltare locală durabilă,
numite "Agenda 21".
Master Planurile de oraşe
Master Planurile de orase sunt, de asemenea, elaborate pentru unele din oraşele mari din ţară.
Necesitatea unor astfel de Planurile se află în condiţiile social-economice şi politice în schimbare şi
mai ales în schimbări în statutul juridic de proprietate şi modelele de utilizare a terenurilor.
Planurile de dezvoltare de detaliu
Necesitatea planurilor de dezvoltare de detaliu este evidentă şi categorică din punct de vedere al
proprietăţii si realizarea de iniţiative de investiţii. Astfel de planuri detaliate sunt elaborate pentru
areale de mici dimensiuni ale localităţilor şi chiar pentru loturi separate. Această practică de
elaborare a planurilor de dezvoltare detaliate parţiale creează probleme în procesul de planificare
spaţială, deoarece soluţiile fragmentate nu ţin cont de viziune globală.
4.2. SISTEMUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A DEZVOLTĂRII REGIONALE
Reforma politicii de coeziune şi noile reglementările UE pentru perioada 2007-2013, necesită
interacţiunea efectivă a cadrului juridic naţional şi european de dezvoltare regională pentru a
asigura buna guvernare şi eficienţa instrumentelor de sprijinire a dezvoltării regionale. In acest scop
a fost elaborat Regulamentul (CE) nr 176/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1059/2003
privind stabilirea dintr-o clasificare comună a unităţilor teritoriale pentru Bulgaria şi România în
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cadrul lor de membru al UE.
Cadrul legal pentru dezvoltarea regională il constituie Legea privind dezvoltarea regională – prima
ediţie 1999, a doua promulgata in 2004 si actualizata (ed. A treia) la 31 August 2008.
Obiective:
•

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea echilibrată şi durabilă a regiunilor în Republica
Bulgaria;

•

Crearea de premise pentru reducerea disparităţilor interregionale şi intraregionale în
dezvoltarea economică, socială şi teritorială a regiunilor;

•

Asigurarea condiţiilor pentru creştere economică accelerată şi rata mare de locuri de
muncă în regiuni;

•

Dezvoltarea cooperării teritoriale

Principii:
•

Abordarea coerentă a planificării şi programării

•

Concentrarea de resurselor

•

Parteneriatul, publicitatea şi transparenţa la toate nivelurile în planificare, programare,
finanţare, monitorizare şi evaluare;

•

Co-finanţarea

•

Coordonarea interinstituţionala a activităţilor

•

Coerenţa şi coordonarea cu alte politici şi instrumente structurale

Sistemul de planificare strategică a dezvoltării regionale
Documente strategice de planificare:
• Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2005-2015
• 6 Planuri de Dezvoltare Regională la nivel NUTS 2 – 2007-2013
• 28 Strategii de dezvoltare a districtelor la nivel NUTS 3 - 2005-2015 – propunere pentru
perioadele de 7 ani
• 264 Planuri de dezvoltare municipale - 2007-2013
Codurile NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) ale Republicii Bulgaria:
Nivel

Subdiviziuni

NUTS 1 Regiuni (Rajoni)

#
2

NUTS 2 Regiuni de dezvoltare (Rajoni za planirane) 6
NUTS 3 Districte (Oblasts-Podregiony)

28

Structura de bază şi conţinutul documentelor strategice de planificare:
Conţinutul strategiilor naţionale - SNDR, DDSs
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1. Analiza social-economică comparată;
2. Obiectivele şi priorităţile de dezvoltare regională care trebuie atinse intr-o perioadă
definită de timp;
3. Evaluarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor;
4. Criteriile pentru realizarea obiectivelor strategice;
5. Linii directoare strategice pentru elaborarea şi actualizarea planurile de dezvoltare
regională / locală;
6. Descrierea acţiunilor necesare pentru aplicarea principiului parteneriatului şi asigurarea
informării şi publicităţii.
Conţinutul planurilor de dezvoltare a districtelor si a celor municipale- PDRS, MDPs
1. Analiza situaţiei economice, sociale şi de mediu şi potenţialul de dezvoltare;
2. Obiectivele şi priorităţile de dezvoltare pentru o perioadă definită de timp;
3. Situaţia orientativa financiara privind resursele pentru punerea în aplicare a planului;
4. Indicatori de monitorizare şi evaluare;
5. Activităţile de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului;
6. Descrierea acţiunilor necesare pentru aplicarea principiului parteneriatului şi asigurarea
informării şi publicităţii;
7. Evaluarea ex ante a planului.
Structura de coordonare a documentelor strategice
Plan Naţional de Dezvoltare/ Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă

Programul Operaţional
„Dezvoltare Regională”

Strategia Naţională
de Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Lucrărilor
Publice

Planuri de Dezvoltare Regională

Consilii de Dezvoltare
Regională

Strategii de Dezvoltare a Districtelor

Consilii de Dezvoltare
ale Districtelor

Planuri de Dezvoltare Municipale

Consilii Municipale/
Primării

Conexiunile planurilor de dezvoltare strategice cu amenajarea teritoriului
• Orientările metodologice pentru elaborarea documentelor strategice de planificare conţin
cerinţe pentru asigurarea relaţiilor cu amenajarea teritoriului
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• Noua lege privind dezvoltarea regională, 2008, (Art. 14) prevede coordonarea necesară cu
planurile şi schemele spaţiale
• Legea dezvoltării spaţiale (Art.101) urmăreşte respectarea coerenţei şi consecvenţei între
sistemele spaţiale regionale şi strategiile de dezvoltare regională
Conformitatea planificării strategice cu problemele de dezvoltare urbană
Prioritatea 4 "Dezvoltare urbană integrata şi îmbunătăţirea mediului urban" a Strategiei Naţională
de Dezvoltare Regionala - SNDR 2005-2015 a definit următoarele Obiective specifice:
• Aplicarea unor strategii integrate de dezvoltare urbană şi creşterea competitivităţii oraşelor
• Regenerarea şi de renovarea zonelor urbane
• Consolidarea si interconectarea oraş-regiune şi îmbunătăţirea integrării socio-economice
• Încurajarea dezvoltării transportului ecologic urban
Atribuţiile Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice
Planificarea strategică pentru dezvoltare regională şi locală cuprinde un sistem de documente de
referinţă, cu scopul de a realiza o creştere inteligentă, durabilă, inclusiv cresterea gradului de
ocupare a forţei de muncă. Ministerul dezvoltării regionale şi lucrărilor publice oferă îndrumări
metodice pentru dezvoltarea de documente strategice de planificare de dezvoltare regională şi locală
şi organizează elaborarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare regională şi planurile de dezvoltare
regională. Procesul de dezvoltare şi punerea în aplicare a acestor documente se bazează pe
cooperarea dintre autorităţile de gestionare de dezvoltare regională, partenerii economici, sociali şi
societatea civilă.
Priorităţile Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice:
• Dezvoltare regională echilibrată şi stabilă
• Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale
• Planificarea administrativa şi a sistemelor sale de implementare-comunicare, parteneriat
public-privat, controlul şi implementarea standardelor europene cu privire la lucrările de
construcţii
• Utilizarea eficientă a fondurilor Uniunii Europene şi consolidarea încrederii partenerilor
europeni
• Construirea şi menţinerea infrastructurii tehnice legate de îmbunătăţirea accesibilităţii
transportului şi gestionarea resurselor de apă
• Urbanizarea localitatilor şi stabilirea condiţiilor pentru gestionarea şi întreţinerea locuinţei
4.3. SISTEMUL DE PLANIFICARE TERITORIALA A ROMANIEI
În România, activităţile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfăşoară conform Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările ulterioare, care stabileşte ca
obiective ale amenajării teritoriului: dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si
zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor si
colectivităţilor umane, gestionarea responsabila a resurselor naturale si protecţia mediului, utilizarea
raţională a teritoriului. Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe
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întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale la nivel
naţional, regional, judeţean, orăşenesc şi comunal, creând cadrul adecvat pentru dezvoltarea
echilibrata şi utilizarea raţională a teritoriului precum si gestionarea responsabila a resurselor
naturale şi protecţia mediului.
Atribuţiile administraţiei publice centrale în domeniul amenajării teritoriului
Activitatea în domeniu la nivel naţional este coordonata de către Guvern, care stabileşte în raport cu
conţinutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale.
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice este organul specializat al Guvernului în
domeniul amenajării teritoriului, având următoarele atribuţii:
•

asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN;

•

asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR –
fundamentează dezvoltarea regionala;

•

asigura colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administraţiei publice
centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului si a
programelor strategice sectoriale;

•

asigura colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, consiliile judeţene şi consiliile
locale, precum şi urmărirea modului în care se aplica programele guvernamentale si liniile
directoare în domeniul amenajării teritoriului la nivel regional, judeţean şi local;

•

asigura avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competentelor stabilite
prin lege.

care

Atribuţiile administraţiei publice judeţene în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul judeţean are următoarele atribuţii în acest domeniu:
•

coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judeţean, conform legii si
stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de
amenajare a teritoriului;

•

coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judeţean, conform legii şi
stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de
amenajare a teritoriului. În acest scop, consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor
locale şi le acorda asistenta tehnica de specialitate;

•

asigura preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional,
regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriile
administrative ale localităţilor din judeţ;

•

asigura elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, a planurilor zonale de
amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi le aproba conform prevederilor legii.

Atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul local asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a
teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului, consiliul
local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate economico-sociala.
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CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ –
CSDTR ROMÂNIA 2030 – (document supus consultării 2008)
CSDTR este un document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen
mediu şi lung a României. Documentul stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a
României la scară regională, interregională, naţională, prin integrarea relaţiilor relevante la nivel
transfrontalier şi transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul
teritoriului.
Scopul CSDTR este de a pune în evidenţă, din perspectivă teritorială integrată, modalităţile de
valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare faţă de ţările
europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a consolida rolul României de stat
membru al UE şi ca actor activ în zona Europei Centrale şi de Est.
CSDT România 2030:
-

Asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României, în conexiune cu
evoluţiile din spaţiul european şi internaţional, bazându-se pe abordările curente în domeniul
planificării teritoriale în diferite state membre ale UE;

-

Apelează la o viziune integratoare a acţiunilor de dezvoltare;

-

Pune în evidentă, din perspectivă teritorială integrată, modalităţile de valorificare a
potenţialului naţional în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare fată de ţările
europene;

-

Urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine si naţionale, orientându-le către
zonele relevante, prin intermediul proiectelor strategice nationale si a politicilor publice
aferente obiectivelor acestuia.

-

Sustine dezvoltarea echilibrată a României si stimulează parteneriatele / asocierile
(orizontale si verticale) la nivel teritorial, inter-institutional si intersectorial privind
promovarea si implementarea proiectelor strategice teritoriale;

-

Consolidează rolul României ca stat membru al Uniunii Europene si actor activ în zona
Europei Centrale si de Est;

Obiectiv general: integrarea României în Uniunea Europeană prin afirmarea identităţii regional
continentale, creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltare teritorială durabilă.
Obiective strategice:
-

Valorificarea periferalităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel continental
şi intercontinental

-

Racordare la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare

-

Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane

-

Afirmarea solidarităţii urban-rural
Dezvoltarea rurală
Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale
Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii
Creşterea competitivităţii teritoriale
Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural
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Legat de problematica „Strategiei comune de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria”, printre liniile directoare ale CSDTR ROMÂNIA 2030 menţionăm:
Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale bazată pe întărirea cooperării
transnaţionale în arealele Carpaţilor şi a Mării Negre.
În cadrul obiectivului „Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii” se face referire şi
la zonele periferice (de frontieră). Aspectele care trebuie avute în vedere în abordarea acestor
teritorii sunt: implicarea în cooperarea transfrontalieră, abordarea strategică în parteneriat a
dezvoltării spaţiului transfrontalier, accesibilitatea transfrontalieră şi la coridoarele importante de
transport, dezvoltarea şi consolidarea cooperării între polii transfrontalieri cu rol important în
revitalizarea zonelor periferice (oraşele porturi la Dunăre), valorificarea potenţialului integrat
transfrontalier.
LEGEA 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
URBANISMUL
In România cadrul legal de desfăşurare a activităţilor de amenajare a teritoriului îl constituie
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea stabileşte următoarele:
Activitatea de amenajare a teritoriului se adresează întregului teritoriu naţional realizând
gestionarea spaţială a acestuia, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale, la
nivel naţional, regional şi judeţean. Este o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă.
Împreună cu activitatea de urbanism, constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general
ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii
teritoriale la nivel regional, naţional şi european. Ea reprezintă o activitate operaţională, integratoare
şi normativă.
Scopul activităţii de amenajare a teritoriului este “armonizarea la nivelul întregului teritoriu a
politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru
asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi
eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea”.
Obiective principale:
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului
acestora;
b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a resurselor naturale, a peisajelor naturale şi culturale;
d) utilizarea raţională a teritoriului;
e) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.
Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, urmând ca după
aprobare ele să devină obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice. Propunerile cu
caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse
niveluri de complexitate.
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Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:
•

Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN);

•

Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ);

•

Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ).

PATN are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu
şi lung pentru întregul teritoriu al tarii. PATN este compus din secţiuni specializate, iar prevederile
acestuia şi ale secţiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului
care le detaliază.
PATJ are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socioeconomică a judeţului. PATJ se corelează cu PATN, cu PATZ, cu programele guvernamentale
sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare. Prevederile acestui plan devin obligatorii
pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.
PATZ are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor
teritorii.
CONŢINUTUL-CADRU
AL
AMENAJARE A TERITORIULUI

DOCUMENTAŢIILOR

DE

Metodologia, în curs de aprobare, formulează conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a
teritoriului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind activitatea de amenajare a
teritoriului şi urbanism, cu completările ulterioare. Aceasta urmează să-l înlocuiască pe cel din
Ordinului 91/1991 al MLPTL pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a
conţinutului documentaţiilor, prevăzute de Legea nr. 50/1991.
Conţinutul cadru pentru toate tipurile de documentaţii de amenajare a teritoriului (denumite planuri)
trebuie să asigure caracterul director al acestor documentaţii, adică să stabilească, printr-un demers
strategic, direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu, la nivel naţional, zonal sau judeţean.
Planurile de amenajare a teritoriului trebuie să formuleze direcţii de dezvoltare pentru perioade bine
determinate de timp, să vizeze dezvoltarea, să abordeze problematica la nivel macro, şi să
beneficieze de suportul politic şi administrativ al instituţiilor de decizie.
Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt documente obligatorii, iar activitatea de
monitorizare şi evaluare a implementării lor revine în sarcina instituţiilor cu atribuţii în domeniu,
aşa cum stipulează Legea 350/2001. documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt structurate
astfel:
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN
Conţinutul documentaţiei se structurează, în general, în cele trei părţi - elemente care condiţionează
dezvoltarea, diagnostic şi priorităţi, strategia de dezvoltare spaţială .
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean - PATJ
Documentaţia PATJ este structurată astfel: introducere şi trei părţi principale: Elemente care
condiţionează dezvoltarea, probleme şi disfuncţionalităţi; Diagnostic şi priorităţi; Strategia de
dezvoltare spaţială.
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Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ
Reprezintă cadrul de elaborare a unor prevederi de organizare şi dezvoltare spaţială, precum şi de
soluţionare a unor probleme specifice ale unor teritorii.
Aceste planuri au caracter director şi fac obiectul următoarelor teritorii: teritorii regionale, compuse
din mai multe judeţe (PATZR - Planul de amenajare a teritoriului zonal regional); interjudeţene,
înglobând părţi din judeţe sau judeţe întregi (PATZIJ); intercomunale sau interorăşeneşti, compuse
din unităţi administrativ-teritoriale de bază – comune, oraşe (PATZIC sau PATZIO).
SITUATIA DOCUMENTATIILOR DE AMENAJARE A
TERITORIULUI SI URBANISM DIN ZONA TRANSFRONTALIERA
Documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism din zona transfrontalieră a României
Planuri Urbanistice Generale - PUG
Denumire
PUG
loc.
Jud. CONSTANTA
Mun.Consta
PUG
nta
Aprobat prin
HCLM
nr.653/1999

Mun.
Mangalia

Mun.
Medgidia
Oras
Cernavoda
Oras Eforie

actualizare
PUZ
Statiunea
Mamaia
Existent

Existent,
aprobat prin
HCLM
13/2000
actualizare
PUG
Finalizat in
2012

Oras Murfatlar Existent,
aprobat prin
HCL 25/2004

Nr. Proiect

Proiectant
Nu este mentionat

2012

Stadiul elaborarii
Valabilitatea PUG si RLU a fost
prelungita, in 2011, pana in febr.
2013
valabilitatea PUG si RLU a fost
prelungita, prin HCL nr.81 din
26.03.2013, pana la 30.12.2015

S.C.
KALINIAPROIE
CT S.R.L.
Nu este mentionat

Nu este mentionat

valabilitatea PUG a fost prelungita
in 2011 si ulterior in 2013, cu inca 3
ani. Nu este mentionat anul
elaborarii
Informatie din presa online
valabilitatea PUG a fost prelungita,
in martie 2011, pana in 2015

Pr. nr.
8761/2007

S.C BLOM
In faza de realizare Raport de mediu
ROMANIA S.R.L la data de 17.08.2012

Pr. atribuit la
licitatie in
2009
Pr.3/2000

Nu este mentionat

Informatie luata din “Ziua
Constanta” 10.04.2012

S.C. PRO URBA
Constanta SRL

Postat pe site
Prin HCL 76/2012 s-a aprobat
actualizarea PUG si RLU si
prelungirea valabilitatii PUG actual
pana la elaborarea noului PUG
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Oras Navodari

Oras Ovidiu

Aprobat prin
HCL
nr.69/25.04.2
004, cf. APM
Constanta
In curs de
actualizare

Oras
Actualizat in
Techirghiol
2011
Jud.CALARASI
Mun. Calarasi PUG
actualizat
Mun. Oltenita

Oras Fundulea

Aprobat prin
HCL nr.
125/23.11.199
9
In curs de
actualizare
In curs de
actualizare

Jud. GIURGIU
Mun. Giurgiu PUG
actualizat

Comuna
PUG
Bolintin Deal
Judeţul Teleorman
Municipiul
Reactualiz
Alexandria
are PUG si

Licitatie
actualizare
14.11.2008

A fost actualizat in 2009, dar nu
exista date

Nu este mentionat

S.C. ARHIPLUS
SRL FOCSANI
Pr.nr.46/200
8 aprobat de
CL in 2009
19/1995

Pe siteul primariei, planul de
incadrare al PUG in vigoare
Licitatie de atribuire in 19 noiembrie
2012
In faza de realizare
raport de mediu

Proiectant SC
Arhigama SRL
Bucureşti

Postat pe site

URBANPROIECT

Valabilitatea PUG a fost prelungita
prin
HCL nr.116/2009 si nr.19/2012,
Valabilitate PUG prelungita prin
HCL nr.29/28.02.2013, pana la data
de 31.12.2013

S.C. Protelco S.A.
Campina
2011

SC Domi
Comprest SRL
SC Pro Sign
DeSign SRL

Pr. nr.
1128DU
366/2009

SC MINA-MCOM SRL si SC
Crisan & Crisan
Architecture –
Urban Planning &
Design SRL

85/2006

URBANPROIECT

Postat pe site

2008

URBANPROIECT

In curs de avizare

221/1994
189/1999

URBANPROIECT

Aprobat prin hotararea consiliului
local nr.9/18.07.2000

INCD URBANINCERC

În curs de avizare

RLU
aferent
PUG
Municipiul
Roşiorii de
Vede
Municipiul
Turnu
Măgurele

PUG
PUG
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Municipiul
Zimnicea

PUG 1999
Actualizare
PUG

Judeţul Olt
Municipiul
Slatina

4/96 (Avizat în
1999)
/2007

PUG

/2011

Municipiul
Caracal

PUG

398/60802/
05.2011

Oraşul Balş
Oraş Corabia

PUG
PUG

/2011
2007 (data
aprobării
PUG)

Oraş
Scorniceşti
Oraş
Drăgăneşti-Olt

PUG

2011

PUG

1997

ARTVAD
PROIECT GRUP
SRL
SC BLOM
ROMANIA SRL

Centrul de Cercetare,
Proiectare, Expertiză
şi Consulting
Universitatea de
Arhitectură şi
Urbanism “Ion
Mincu”, Bucureşti
SC MINA-M-COM
SRL

Pe site primarie se gaseste plansa
de Reglementări urbanistice.
Zonificare aferentă PUG din 1999.
Există Raport de Mediu din data de
10.12.2007 pentru avizare PUG
Oraş Zimnicea.

Nu exista date

Municipiul Caracal are postate pe
site http://www.primariacaracal.ro/
informaţii privind PUG: Cadrul legal
de elaborare a Regulamentului Local
de Urbanism, Caracal-situaţie
existentă(zonificare), Circulaţii,
Încadrare PUG Caracal final 201203-12, Memoriu PUG Caracal I,
Raport -mediu-PUG Caracal-rev0310.07.12, Regulament Local de
Urbanism,
Zonificare funcţională, Zone de
protecţie, Plan Urbanistic General Memoriu general
Plan Urbanistic General Regulament Local de Urbanism,
Actualizare Plan Urbanistic General
al municipiului Caracal - Raport de
mediu, Reţele Gaze Termoficare,
Zonificare propunere, Regimul
juridic, Reţele apă-canal, UTR.

Nu exista date
Consiliul Local al Oraşului Corabia a
prelungit în 21.12.2012 valabilitatea
PUG cu 3 ani, până pe 30 decembrie
2015.
În 2011 era în faza de avizare.
Consiliul Local al oraşului a aprobat
prelungirea valabilităţii Planului de
Urbanism General al oraşului
Drăgăneşti-Olt, aprobat prin H.C.L.
Drăgăneşti-Olt nr. 20/24.07.1997,
până la data aprobării, în condiţiile
legii, a unei noi documentaţii de
urbanism, dar nu mai târziu de 30
decembrie 2015.
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Oraş Piatra-Olt

PUG

Oraş Potcoava

PUG

Judeţul Dolj
Municipiul
Craiova

PUG

proiectul S.C. PROIECT
nr.
CRAIOVA S.A.
6913/199
7

Prin HCL al Municipiului Craiova
din 29.03.2012 se aprobă prelungirea
termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al municipiului
Craiova (aprobat prin HCL nr
.23/2000) până la data de 29.02.2013.

PUG

2006

Nu exista date

2000

Valabilitatea PUG oraş Piatra-Olt
(aprobat prin HCL nr.
21/27.12.2000) a fost prelungită până
la data de 30.12.2015, prin HCL nr. 2
din 29.01.2013
Valabilitatea PUG oraş Potcoava a
fost prelungită până la data de
30.12.2015, prin HCL nr.2 din
28.01.2013.

Municipiul
Băileşti
Municipiul
Calafat
Oraş Bechet

PUG

2004

P.U.G. – MUNICIPIUL CALAFAT,
aprobat prin HCL 11 / 26.02.2004

PUG

Nu exista date

Oraş Dăbuleni

PUG

Oraş Filiaşi

PUG

Oraş Segarcea

PUG

8800/A/2 S.C. PROIECT
005
CRAIOVA S.A.
2005
S.C. PROIECT
CRAIOVA S.A.
7590/199 S.C. PROIECT
7
CRAIOVA S.A.
8221A/2 S.C. PROIECT
010
CRAIOVA S.A.
5421/200 S.C. PROIECT
5
MEHEDINŢI S.A.

Aprobat în 2007.
Informaţiile se găsesc pe site-ul
Primăriei unde au fost puse:
Informaţii referitoare la PUG se
găsesc pe site-ul Primăriei
Municipiului Orşova.
În anul 2012 a fost aprobat PUG
Municipiul Orşova prin
reactualizarea PUG întocmit de S.C.
IPROTIM în anul 1998
Actualul PUG a fost aprobat în 2012.
Informaţii referitoare la acest PUG
au fost găsite în cadrul Raportului de
mediu, pe site-ul Primăriei Oraşului
Strehaia nefiind nici o informaţie
despre PUG.
În decembrie 2012 Planul Urbanistic
General (actualizare) al orasului Baia
de Arama era în etapa de obţinere
aviz de mediu

Judeţul Mehedinţi
Municipiul
PUG
Drobeta Turnu
Sevarin
Municipiul
PUG
Orşova

198/201
0

S.C. PROIECT
CRAIOVA S.A.

S.C. BLOM
ROMANIA S.R.L.

Oraş Strehaia

PUG

5809/200 S.C. PROIECT
9
MEHEDINŢI S.A.

Oraş Baia de
Aramă

PUG

2012

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
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Planuri de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ
Judetul
MEHEDINŢI

PATJ

Nr. Proiect

DOLJ

PATJ /Pr. nr. 130/1997

OLT

PATJ /Pr. nr. 52/2010

TELEORMAN

PATJ

GIURGIU

PATJ / Pr. nr. 58/1996 si
153/1998

CĂLĂRAŞI

PATJ

CONSTANŢA

PATJ

Elaborator
Institutul Proiect
Mehedinţi
URBANPROIECT

INCD URBANINCERC,
SUCURSALA
URBANPROIECT
S.C.ARTVAD
PROIECT GRUP
SRL BUCUREŞTI
URBANPROIECT
S.C. ARTVAD
PROIECT GRUP
S.R.L. Bucuresti
URBANPROIECT

Stadiul elaborarii
Aprobat HCJ - 49/9.06.2003
Aviz MLPAT -5/20.03.2003
în
curs
de
avizare
http://www.mie.ro/_documente/dezv
oltare_teritoriala/amenajarea_teritori
ului/patj_stadiu.htm iar pe site-ul
ministerului mdrt era loc gol
în curs de avizare si aprobare

Aprobat HCJ - 47/18.05.2005 Aviz
MLPAT - 62/25.11.2004
Aprobat HCJ - 95/16.12.2002
Aviz MLPAT- 4/30.05.2002
Aprobat HCJ - 161/19.12.2007 Aviz
MLPAT – 59826/11.12. 2007
Aprobat HCJ- 61/25.10.1996
Aviz MLPAT -19/2.05.1996

Documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism din zona transfrontalieră a Republicii
Bulgaria
In urma corespondentei si din informatiile oferite de Nikolay Simeonov, Junior Expert at the
Municipality of Ruse, in urma consultarii cu specialistii bulgari din domeniul amenajarii teritoriului
din yona transfrontaliera s-au dedus urmatoarele concluzii:
• In Bulgaria nu exista documente de amenajare a teritoriului la nivel de district.
• Fiecare oras din zona tranfrontaliera are elaborat un Master Plan.
• Singurele informatii concrete sunt legate de situatia orasului Ruse - On city level here at
Ruse we have Master Plan - this is the general document for spatial development of the city
(Общ устройствен план - in Bulgarian), Integrated Plan for Urban Regeneration and
Development - this is a document for the development of 3 concrete zones within the city
(Интегриран план за градско възстановяване и развитие - in Bulgarian), and jointly with
Giurgiu Municipality we have the ERGO Master Plan of Euroregion Ruse-Giurgiu.
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4.4. ANALIZĂ COMPARATIVĂ A DOCUMENTELOR
PLANIFICAREA SPAŢIALĂ DIN BULGARIA ŞI ROMANIA

RELEVANTE

PRIVIND

Sistemele de planificare din România şi respectiv Bulgaria
În Bulgaria, legătura dintre documentele de dezvoltare strategică şi cele de planificare spaţială se
realizează astfel:
• Orientările metodologice pentru elaborarea documentelor strategice de planificare conţin cerinţe
pentru a asigura interrelaţionarea acestora.
• Noua lege privind dezvoltarea regională, 2008, (Art. 14) prevede necesitatea coordonarii cu
schemele şi planurile de dezvoltare spaţială.
• Legea de dezvoltare spaţială (Art.101) cere asigurarea coerenţei între schemele de dezvoltare
spaţiale regionale şi strategiile de dezvoltare regională.
Legătura planificării strategice a dezvoltării regionale cu planificarea spaţială
NSRD- Strategia Naţională de
dezvoltare regională 2005-2015

Schema Naţională de Dezvoltare
Spaţială

RDPs –( NUTS 2)\ planuri de
dezvoltare a regiunilor) 2007-2013

Scheme de dezvoltare spaţiala
regionale + scheme regionale
specializate

DDSs –( NUTS 3)\ Strategii de
dezvoltare a districtelor 2005-2015
MDPs\ planuri de dezvoltare
municipale 2007-2013

Planurile de dezvoltare spaţială
municipale / Master planuri

În tabelul următor s-a făcut o prezentare paralelă cu principalele documente relevante pentru
planificarea în domeniul amenajării teritoriului.
ROMANIA
Documente strategice

BULGARIA

CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
TERITORIALĂ – CSDTR ROMÂNIA 2030
(in curs de aprobare)

CONCEPTUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
SPAŢIALĂ A REPUBLICII BULGARIA, 20132025

Document strategic privind dezvoltarea teritorială
durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung

Document strategic pe termen mediu

Stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială
la scară regională, interregională, naţională, prin
integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier
şi transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi
competitivitate la nivelul teritoriului.

Oferă liniile directoare pentru managementul şi
protecţia suveranitatii teritoriului naţional şi creează
premisele pentru coordonarea politicilor sectoriale

Scopul: punerea în evidenţă, din perspectivă
teritorială integrată, a modalităţilor de valorificare a
potenţialului naţional, în vederea recuperării
decalajelor de dezvoltare faţă de ţările europene,

Scopul principal: coordonarea proceselor spaţiale
care apar în teritoriul naţional prin crearea unui cadru
de reglementare spaţială si structurala, pentru
planificarea sectoarelor socio-economice la nivel
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stimularea dezvoltarii echilibrate a României şi de
consolidare a rolul României de stat membru al UE
şi ca actor activ în zona Europei Centrale şi de Est.

naţional, în contextul dezvoltării spaţiale comune
europene.

Viziunea: România – o ţară dinamică, competitivă şi
prosperă, cu un rol activ în regiunea Europei
Centrale şi de Sud-Est.

Viziunea : Spaţiul naţional bulgar– deschis către
lume şi integrat în spaţiul european; conservarea
resurselor naţionale – oameni, terenuri, apă şi păduri,
resursele minerale, patrimoniul natural şi cultural – o
garanţie pentru identitatea naţională; dezvoltarea
integrată echilibrată şi durabilă, realizată prin
organizarea raţională economică si socială, culturală
şi creşterea furnizării de inteligenţă economică,
adaptabilitatea la schimbare şi egalitatea de sanse.

Obiectiv general: integrarea României în Uniunea
Europeană prin afirmarea identităţii regional
continentale, creşterea coeziunii spaţiale şi
dezvoltare teritorială durabilă.
Obiective strategice:

Obiectivele strategice:

Valorificarea periferalităţii prin dezvoltarea rolului
de conector şi releu la nivel continental şi
intercontinental

Integrarea în spaţiul european

Racordare la reţeaua europeană de poli şi coridoare
de dezvoltare
Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de
localităţi urbane
Afirmarea solidarităţii urban-rural

Dezvoltare policentrica
Conectivitateaspaţiala şi accesul la servicii
Protejarea patrimoniului natural şi cultural
Încurajareadezvoltarii anumitor teritorii. Incurajarea
dezvoltarii zonelor cu specific(litoralul Marii Neagre,
Dunărea, zonele montane si periferice)
Creşterea competitivităţii zonelor de creştere şi
inovare

Dezvoltarea rurală
Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale
ca suport al dezvoltării regionale
Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de
teritorii
Creşterea competitivităţii teritoriale
Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului
natural şi cultural

Legislaţie specifică
LEGEA 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISMUL

LEGEA PRIVIND AMENAJAREA
TERITORIULUI (2001) (Legea nr. SG. 1/2 Jan.)

Cadrul legal de desfăşurare a activităţilor de
amenajare a teritoriului şi urbanism.
Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare
durabilă în profil teritorial, se fundamentează pe
Strategia de dezvoltare teritorială a României.
Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind
propuneri cu caracter director, după aprobare ele devin
obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice.

I- Principiile fundamentale ale dezvoltării teritoriale
Tipuri de zone de amenajare a teritoriului: zonele
urbane, zone agricole, zone forestiere, ariile
protejate, zone degradate.
II –Planificarea dezvoltării spaţiale.
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Propunerile stabilesc strategiile şi direcţiile
principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse
niveluri de complexitate.
Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt
următoarele:
- Planul de amenajare a teritoriului naţional
(PATN);
- Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ);
- Planul de amenajare a teritoriului judeţean
(PATJ).
Documentaţiile de urbanism au caracter de
reglementare specifica şi stabilesc reguli ce se aplica
direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea.
Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:
- Planul urbanistic general şi regulamentul local
aferent acestuia (PUG);
- Planul urbanistic zonal şi regulamentul local
aferent acestuia (PUZ);
- Planul urbanistic de detaliu (PUD).
Proceduri prevăzute:
- Participarea publicului la activităţile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Efectuarea evaluării de mediu pentru planurile de
amenajare a teritoriului şi urbanism

Tipuri de instrumente - scheme şi planuri de
amenajare a teritoriului:

-

• Scheme de dezvoltare spaţială:
Scheme de dezvoltare spaţială pentru teritoriul
naţional
Scheme de dezvoltare spaţială pentru
regiuni/districte.
• Planuri de dezvoltare spaţială:
Master planuri
Planuri de detaliu

Legea prevede următoarele proceduri:
- Evaluarea Impactului planurilor asupra Mediului
(EIM);
Supunerea dezbaterii publice a Schemelor şi
planurilor de amenajare a teritoriului.

Concluzii
În urma analizei efectuate se constată că la nivelul ambelor ţări există cadre legale asemănătoare
care stau la baza sistemului de planificare teritorială. Conceptele strategice de dezvoltare spaţială
(teritorială) au aceeaşi structură : linii directoare de dezvoltare teritorială, scop, viziune, obiectiv
general, obiective strategice.
Legile privind dezvoltarea spaţială tratează puţin diferit subiectul. Astfel, Legea românească
prezintă tipurile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru toate nivelurile
teritoriale, naţional, regional, judeţean, local şi caracterul propunerilor făcute. Conform Legii
privind amenajarea teritoriului (2001) a Republicii Bulgaria la capitolul II – Planificarea dezvoltării
spaţiale tipurile de instrumente sunt următoarele: Scheme de dezvoltare spaţială pentru teritoriul
naţional, regiuni, districte şi planuri de dezvoltare spaţială - Master plan, Plan de detaliu.
Domeniile abordate în documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt asemănătoare, astfel:
contextual suprateritorial, structura teritoriului (reţeaua de localităţi, infrastructura tehnică şi de
transport, structura demografică, structura activităţilor).
Alte elemente comune identificate sunt obligativitatea efecutării evaluării de mediu pentru planurile
de amenajare a teritoriului, precum şi participarea publicului la activităţile de dezvoltare spaţială
prin supunerea dezbaterii publice. Alte documentele strategice de planificare relevante la nivelul
Bulgariei prezentate pe larg anterior sunt: Strategia Naţională de dezvoltare regională (SNDR)
2005-2015; Planuri de dezvoltare regională (PDRS) 2007-2013; Strategii de dezvoltare ale
districtelor (DDSs) 2005-2015; Planuri de dezvoltare municipale (MDPs) 2007-2013.

76
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

77
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

4.5. ANALIZA SWOT A SISTEMELOR DE PLANIFICARE SPAŢIALĂ DIN

BULGARIA ŞI ROMANIA
ROMÂNIA
Puncte Tari
Puncte slabe
1. Sistemul informaţional
- sistemul de cunoştinţe şi teorii este dezvoltat prin - dificultatea aplicării în practică a
numeroase studii de specialitate
conceptelor şi teoriilor
- numeroşi specialişti cu studii superioare şi
- eterogenitatea nivelelor de cunoştinţe pe
doctorale în domeniu
ansamblul sistemului de gestionare spaţială
a teritoriului
- relaţionare şi continuitate cu cultura europeană şi
- lipsa unei culturi generale a domeniului şi
cu sistemele de gândire din domeniu
înţelegerea diferită a conceptelor din
domeniu în sectoare diverse de aplicare a
planurilor
- preocupare pentru planificarea şi studiul tuturor
- insuficienţa, inadecvarea şi
sectoarelor şi nivelelor spaţiale
inaccesibilitatea datelor necesare studiilor
aprofundate şi chiar planurilor de gestiune
spaţială
- legea 350/2001 a urbanismului şi amenajării
- lipsa unor principii de amenajare a
teritoriului, stabileşte cadrul general de desfăşurare teritoriului şi localităţilor
a gestionării spaţiale a teritoriului
2. Sistemul metodologic
- existenţa unor cadre de conţinut pentru
- reflectarea insuficientă a problematicilor
documentaţiile de urbanism şi amenajarea
actorilor implicaţi de către cadrele de
teritoriului
conţinut ale documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
- numeroase informaţii inutile şi confuzii în
cadrele de conţinut îngreunează elaborarea
planurilor şi dialogul constructiv cu actorii
implicaţi
- preocuparea numeroaselor unităţi de planificare
- inexistenţa unor metodologii, adoptate şi
pentru îmbunătăţirea procesului de elaborare a
unanim însuşite de elaboratorii de
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
documentaţii de urbanism şi amenajarea
teritoriului
teritoriului
- existenţa RUR, organism care monitorizează
- puţine preocupări de fundamentare a unor
nivelul calitativ şi de competenţă în elaborarea
metodologii unice de elaborare a
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului
teritoriului
- procedura de evaluare a impactului de mediu,
- sistemul greoi de avizare/aprobare a
stabilită prin lege, aduce contribuţii şi precizări
planurilor de urbanism şi amenajarea
valoroase în procesul de elaborare
teritoriului; slaba comunicare între actorii
implicaţi şi elaboratorii planurilor
3. Sistemul operaţional
- dificultăţile provenite şi din etapa de
- stabilirea prin lege a competenţelor de
elaborare în relaţionarea măsurilor întreprinse
implementare a documentaţiilor de urbanism şi
prin planuri cu resursele existente sau
amenajarea teritoriului
estimate, disponibile pentru implementare
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- existenţa la nivelul fiecărei unităţi administrativ
- lipsa resurselor la nivelul comunităţilor
teritoriale a unui serviciu de urbanism şi amenajarea locale pune în dificultate aplicarea
teritoriului
planurilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului, acestea având astfel o acţiune
superficială şi efecte reduse
- funcţionarea unui minister pentru dezvoltarea
- lipsa experienţei în aplicarea planurilor de
regională MDR AP cu competenţe în amenajarea
amenajare a teritoriului regional
teritoriului şi relaţia cu administraţiile publice
4. Sistemul de monitorizare/consultare
- procesul de informare şi consultare a publicului
- lipsa unui sistem de monitorizare a
pentru planurile urbanism şi amenajarea teritoriului, efectelor planurilor urbanism şi amenajarea
stipulat prin L 350/2001, poate furniza informaţii
teritoriului, testat în timp şi adoptat pe scară
valoroase pentru managementul planurilor
largă
Oportunităţi
1. Sistemul informaţional
- existenţa unor baze de date la nivel european şi
din proiecte internaţionale
- participarea specialiştilor români la proiecte
internaţionale permite lărgirea sferei de cunoştinţe
şi adaptarea acestora la practicile internaţionale
2. Sistemul metodologic
- schimbul de experienţă cu specialişti şi
planificatori din ţările recent aderate la UE, în
vederea obţinerii unor noi puncte de vedere şi
avansul în stabilirea unei metodologi eficiente
- modificarea şi adaptarea cadrului conţinut la
necesităţile reale ale actorilor implicaţi în
3. Sistemul operaţional
- modificarea/simplificarea cadrului conţinut al
planurilor şi operaţionalizarea lor mai accentuată
poate da un imbold proceselor de implementare a
acestora

4. Sistemul de monitorizare
- antrenarea mai eficientă a publicului în etapa de
monitorizare şi pregătire a elaborării planurilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului

Riscuri
- preluarea unor concepte şi teorii din ţări
dezvoltate economic şi cu tradiţie în
planificarea spaţială
- insuficienta aprofundare a situaţiei
existente pe plan naţional datorată lipsei
informaţiilor şi a comunicării defectuoase
cu actorii implicaţi
- micşorarea numărului de unităţi
administrative, odată cu regionalizarea ţării
va reduce numărul planurilor de amenajare a
teritoriului, cu repercusiuni asupra activităţii
de elaborare a planurilor

- presiunea puternică a marilor unităţi din
economie în implementarea unor proiecte
proprii poate pune în pericol coerenţa
demersurilor de planificare spaţială
- sistemul birocratic îngreunează elaborarea
şi aplicarea planurilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului
- stagnarea produsă de actuala criză
financiară şi economică în toate domeniile
poate aduce prejudicii grave prin slăbirea
interesului pentru procesul gestionării
spaţiale a teritoriului
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BULGARIA
Puncte Tari
Puncte slabe
1. Sistemul informaţional
- sistemul de cunoştinţe şi teorii este dezvoltat prin - dificultatea aplicării în practică a
numeroase studii de specialitate
conceptelor şi teoriilor
- numeroşi specialişti în domeniu; principiile
- eterogenitatea nivelelor de cunoştinţe pe
directoare pentru planificare sunt determinate de
ansamblul sistemului de gestionare spaţială
Consiliul de Miniştrii
a teritoriului
- relaţionare şi continuitate preocupările pentru
- problemele de planificare teritorială şi
gestionarea spaţială reflectată în legile din 1897,
urbană sunt asociate, într-un document unic,
1941, 1949, 1973 şi 2001
cu cele de control al construirii
- preocupare pentru planificarea şi studiul tuturor
- insuficienţa, inadecvarea şi
sectoarelor şi nivelelor spaţiale, principiile egalităţii inaccesibilitatea datelor necesare studiilor
şi ierarhiei stipulate prin lege
aprofundate şi chiar planurilor de gestiune
spaţială
- legea Planificării Spaţiale din 2001, stabileşte
- legea Planificării Spaţiale nu
principiile generale ale gestionării spaţiale a
reglementează relaţiile publice direct ci prin
teritoriului; legea Dezvoltării Regionale adoptată în mediul fizic al planificării spaţiale
1999, rezultat al unui demers ştiinţific şi politic
2. Sistemul metodologic
- existenţa unor cadre de conţinut pentru
- inexistenţa planurilor de amenajare a
documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului;
teritoriului
la nivelul regiunilor şi districtelor la care
există scheme de dezvoltare
- stabilirea prin lege a unor arii specifice de
- obligaţia statului de a elabora Scheme
intervenţie, fapt ce elimină suprapunerile de
Naţionale de Dezvoltare Integrată poate
competenţe
amâna unele iniţiative de la nivelele
inferioare de planificare
- preocuparea în procesul de elaborare a planurilor
- dificultatea elaborării planurilor
spaţiale la nivel naţional pentru mijloacele de
urbanistice, obligatorii prin lege, în special
implementare specificate prin Schema Naţională de în cazul unităţilor mici, datorită insuficienţei
Dezvoltare Integrată
resurselor
- procedura de evaluare a impactului de mediu şi de - sistemul greoi de avizare/aprobare a
consultare a publicului, stabilită prin lege, aduce
planurilor de urbanism şi amenajarea
contribuţii şi precizări valoroase în procesul de
teritoriului, încă tarat de birocraţie
elaborare
3. Sistemul operaţional
- stabilirea prin lege a competenţelor de
- dificultăţile provenite şi din etapa de
implementare a documentaţiilor de urbanism şi
elaborare în relaţionarea măsurilor
schemelor de dezvoltare a teritoriului; când acestea întreprinse prin planuri cu resursele
lipsesc ele pot fi delegate unui comitet
existente la nivel de unităţi teritoriale de
bază
- existenţa unor competenţe de implementare la
- lipsa resurselor la nivelul comunităţilor
nivel de regiune, district şi municipalitate;
locale pune în dificultate aplicarea
guvernatorii de districte aplică politica naţională de planurilor de urbanism şi amenajarea
planificare spaţială
teritoriului şi acumularea experienţei în
gestionarea spaţială a teritoriului
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- funcţionarea unui minister MDRLP pentru
dezvoltarea regională cu competenţe în amenajarea
teritoriului
- existenţa legii Protecţiei Terenurilor Agricole
limitează trecerea în intravilan a terenurilor
exploatărilor agricole
4. Sistemul de monitorizare/consultare

- lipsa planurilor de amenajare a teritoriului
regional, nivel la care funcţionează scheme
de dezvoltare
- sistemul de auto guvernare este încă
imatur din punct de vedere al capacităţii
administrative şi de management

- procesul de informare şi consultare a publicului
pentru planurile urbanism şi amenajarea teritoriului,
stipulat prin Legea Planificării Spaţiale, poate
furniza informaţii valoroase pentru managementul
planurilor

- lipsa unui sistem de monitorizare a
efectelor planurilor urbanism şi amenajarea
teritoriului, testat în timp şi adoptat pe scară
largă

Oportunităţi

Riscuri

1. Sistemul informaţional
- existenţa unor baze de date la nivel european şi - preluarea unor concepte şi teorii din ţări
din proiecte internaţionale
dezvoltate economic şi cu tradiţie în
planificarea spaţială
- participarea specialiştilor români la proiecte - insuficienta aprofundare a situaţiei
internaţionale permite lărgirea sferei de cunoştinţe existente pe plan naţional datorată lipsei
şi adaptarea acestora la practicile internaţionale
informaţiilor şi a comunicării defectuoase
cu actorii implicaţi
2. Sistemul metodologic
- schimbul de experienţă cu specialişti şi - determinarea ariilor de intervenţie pentru
planificatori din ţările recent aderate la UE, în planuri subordonate relevante, determinate
vederea obţinerii unor noi puncte de vedere şi prin lege pot îngreuna procesele de
avansul în stabilirea unei metodologi eficiente
dezvoltare în plan teritorial
- modificarea şi adaptarea cadrului conţinut la - durata schemelor de dezvoltare, create pe o
necesităţile reale ale actorilor implicaţi în
perspectivă de 15 -20 de ani poate fi un
impediment în elaborarea planurilor
subordonate, care au obligaţia de a prelua
prevederile acestora
3. Sistemul operaţional
- simplificarea cadrului conţinut al planurilor şi - presiunea puternică a marilor unităţi din
operaţionalizarea lor mai accentuată facilitează economie în implementarea unor proiecte
procesele de implementare a acestora
proprii poate pune în pericol coerenţa
demersurilor de planificare spaţială
- avizarea simplificată a planurilor urbanistice al - sistemul birocratic îngreunează elaborarea
unităţilor teritoriale de talie mică, printr-un comitet şi aplicarea planurilor spaţiale producând
de experţi din domeniu.
rămâneri în urmă
4. Sistemul de monitorizare
- antrenarea mai eficientă a publicului în etapa de - lipsa unor organe de monitorizare a
monitorizare şi pregătire a elaborării planurilor de efectelor planurilor poate afecta procesul de
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urbanism şi amenajarea teritoriului

elaborare/ actualizare a acestora.

- raport anual privitor la implementarea planurilor
urbanistice, prevăzut prin lege, poate fi un model
pentru monitorizarea unor nivele superioare de
planificare spaţială

Extras din ORDINUL nr.8, din 14 IUNIE 2001 al Ministerul Dezvoltării Regionale Şi
Amenajării Teritoriului
referitor la volumul şi conţinutul schemelor şi planurilor de dezvoltare spaţială
PARTEA I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prin prezentul ordin se definesc necesităţile referitoare la volumul şi conţinutul schemelor
si planurilor de organizare create pentru teritoriului Republicii Bulgaria.
Art.2. Ordonanţele ordinului sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice,
îndreptăţite, conform art.229; 230; 13 din Legea Amenajării Teritoriului(LAT), în executarea de
scheme şi planuri de organizare, numite prescurtat “elaboratori”, precum şi pentru persoanele
şi organele care îi însărcinează, coordonează, primesc şi aprobă, numite prescurtat “iniţiatori”.
SCHEME DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ
CAPITOLUL I
TIPURI DE SCHEME DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ
Art.6.(1) Prin schemele de dezvoltare spaţială se fac analize si prognoze şi se definesc scopuri şi
metode pentru dezvoltarea socio-economică, tehnico-inginerească şi teritorială a regiunilor
Republicii Bulgaria.
(2) Referitor la cuprinsul teritorial, schemele de dezvoltare spaţială sunt:
1. schema naţională complexă de dezvoltare spaţială;
2. scheme de dezvoltare spaţială districtuală:
a) scheme de dezvoltare spaţială ale unuia sau a mai multor districte;
b) scheme de dezvoltare spaţială pentru un grup de municipaltăţi vecine;
(3) Referitor la conţinut, schemele sunt:
1. scheme de organizare complexe;
2. scheme de organizare specializate (SOS).
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4.6 ELEMENTE DE PROCES PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIALĂ
TRANSFRONTALIERĂ - exemple de buna practica in domeniul planificării teritoriale
transfrontaliere – orasele pereche Giurgiu - Ruse

Procesul de planificare presupune în general o structură care să asigure punerea în aplicare a
strategiei şi o componentă de control şi evaluare a modului de aplicare a strategiei, a programelor şi
proiectelor de dezvoltare preconizate.
Prima componentă reprezintă mecanismul de implementare. A doua componentă asigură
flexibilitatea procesului de planificare, posibilitatea optimizării procesului şi adaptării la
modificările concrete determinate de factori interni sau externi. Controlul şi evaluarea punerii în
practică a programelor, planurilor operaţionale sau de acţiune, a politicilor de dezvoltare, sau chiar a
strategiei în ansamblul ei implică adoptarea unor forme de organizare specifice, cu atribuţii şi
responsabilităţi bine precizate precum şi a unui sistem de indicatori de verificare.
Planurile de dezvoltare regională precum şi Planul Naţional de Dezvoltare (PND) au devenit în
România documentele cadru de fundamentare a programelor şi proiectelor de dezvoltare cu
finanţare externă.
În aceste condiţii procesul de planificare spaţială îşi poate dovedi eficacitatea, prin fundamentarea
unor proiecte de importanţă naţională, regională sau locală. Pentru aceasta este necesar ca planurile
de amenajare a teritoriului, care fundamentează dezvoltarea spaţială să fie mai bine integrate în
mecanismul complex al dezvoltării, respectiv ansamblului de reglementări, instituţii şi proceduri şi
corelate cu resursele existente.
Conţinutului şi problematica pe care o abordează documentaţiile de amenajarea teritoriului şi
urbanism reprezintă un aspect important al procesului de planificare spatială, dar nu şi întregul
proces. Acesta implică o serie întreagă de aspecte organizatorice şi instituţionale, legate de etapele
de luare a deciziilor şi de implementare a strategiilor şi programelor. Documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism, care se regăsesc în forme asemănătoare şi în ţările UE sunt un instrument
esenţial al proceselor de planificare, dar ele nu sunt decât o reprezentare a strategiilor de dezvoltare
şi un cadru pentru acţiunile concrete de implementare a programelor şi proiectelor.
Dezvoltarea spaţială, ocupă un loc important în procesul de dezvoltare teritorială, urmărind plasarea
acesteia şi a planurilor specifice (PATZ, PATJ, PUG) în contextul unui sistem cuprinzător şi interrelaţionat de planificare strategică.
Procesul privind planificarea teritorială poate cuprinde mai mulţi paşi necesari a fi realizaţi într-o
succesiune cronologică. Acesta implică etapele de iniţiere – audit - elaborare - implementare –
monitorizare şi se bazează pe corelarea programelor cu politicile de dezvoltare şi cu obiectivele
strategice precum şi pe mobilizarea resurse materiale şi umane. O propunere de succesiune de paşi
metodologici este prezentată în continuare :
• iniţierea procesului (acest moment poate fi reglementat prin acte normative sau nu, după
caz)
• stabilirea unei structuri parteneriale de către iniţiator şi a unei structuri de coordonare cu
atribuţii bine definite;
• stabilirea unui calendar de lucru
• identificarea problemelor sectoriale /spaţiale; în acest scop vor fi implicate instituţiile şi
organismele de supraveghere teritorială
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• identificarea problemelor sectoriale /spaţiale care necesită studii suplimentare (decizia
aparţine comitetului de coordonare sau structurilor sale operative)
•

identificarea opţiunilor actorilor şi comunităţii locale

• Strategie comună de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere
• stabilirea responsabilităţilor de implementare (angajamente instituţionale), complementar
celor legal prevăzute şi sincronizarea procesului
• stabilirea structurilor de monitorizare şi monitorizarea procesului de implementare
/supraveghere a planurilor operaţionale
• evaluarea intermediară şi formularea recomandărilor de optimizare, modificare
Exemple de buna practica in domeniul planificării teritoriale transfrontaliere – orasele pereche
Giurgiu - Ruse

Creşterea competitivităţii regiunilor transfrontaliere este o importantă prioritate europeană şi efortul
pentru a realiza aceasta este o provocare care necesită existenţa a cooperării tradiţionale dintre
regiunile de frontieră.
Regiunea Ruse-Giurgiu este un exemplu de astfel de colaborare cu mai multe iniţiative comune
implementate.
Existenta podului de la Giurgiu Ruse a facilitat cooperarea dintre cele localitati, materializata prin
crearea Euroregiunii Giurgiu – Ruse din 2001 (membra a Asociatiilor Zonelor de Granita Europene
– AEBR) si prin implementarea proiectului Operaţiuni in Euroregiunea Ruse-Giurgiu –
Oportunitaţi de management integrat prin realizare de Masterplan, finanţat prin Programul de
Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte de dezvoltare din Masterplanul Euroregiunii Giurgiu-Ruse (sursa: prezentarea proiectului
Operaţiuni in Euroregiunea Ruse-Giurgiu – Oportunitaţi de management integrat prin realizare de
Masterplan)
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Valoarea totala a proiectului a fost de 949.944 euro, obiectivul general fiind contribuţia la
dezvoltarea durabila a regiunii de graniţa romano-bulgara, prezentand noi modele de cooperare şi
parteneriat.
Principalele rezultate au fost – masterplanul care reprezinta un model de planificare pentru doua
orase transfrontaliere si care cuprinde definirea unui profil investitional al zonei si 10 proiecte
prioritare care sa indeplineasca acest profil.
Proiectul “Operaţiuni în euroregiunea Ruse–Giurgiu – oportunităţi de management integrat prin
realizarea unui masterplan” reprezintă exemplu de bună practică în domeniul cooperării
transfrontaliere. A fost finanţat în cadrul Axei prioritare 3 “Dezvoltarea economică şi socială“,
Domeniul major de intervenţie 1 "Sprijinirea cooperării transfrontaliere de afaceri şi promovarea
imaginii regionale şi identitate", în Programul de Cooperare Transfrontalieră Cooperare România Bulgaria 2007-2013. Proiectul a fost implementat de către municipalitatea din Ruse, în parteneriat
cu Primăria municipiului Giurgiu in 18 luni (martie 2011 - august 2012) şi a avut o valoare totală
de 949 944.49 de euro, din care 84.82% - 805 742.91 de euro din Fondul European de Dezvoltare
Regională , 13% - 123492, € 78 contribuţia din cele două ţări, 2,18% - 20 708 € 79, o contribuţie a
solicitantului şi a partenerului.
Obiectiv general: să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii transfrontaliere româno-bulgare,
prin introducerea de noi modele de cooperare şi platforme de parteneriat.
Obiectivele specifice:
•

să stabilească cadrul necesar pentru comun integrat dezvoltare din regiunea transfrontalieră
Ruse-Giurgiu;

•

să construiască o imagine şi identitate unică euroregiunii Ruse-Giurgiu - în vederea
promovării pentru atragerea investitorilor strategici;

•

să construiască priorităţi comune în cadrul politicii de dezvoltare viitoare pentru Giurgiu şi
Ruse, pentru a utiliza mai bine resursele;

•

să creeze un profil specific pentru regiunea transfrontalieră şi să ofere cele mai potrivite
soluţii în domenii diferite, cum ar fi toate tipurile de infrastructuri şi servicii generale.

Masterplanul propune Proiecte prioritare în domenii diferite de dezvoltare, care vor duce la
dezvoltarea în comun a Euroregiunii. Acestea sunt următoarele:
•

Economie – parc ştiinţific şi tehnologic Giurgiu; incubator de afaceri transfrontaliere

•

Transporturi – un nou pod peste Dunare; tren de mare viteză; tren / tramvai integrat
orăşenesc

•

Energie - Managementul energetic

•

Turism – noi centre de vizitare; zone verzi

•

Imobiliare – reabilitarea centrului oraşului

ERGO - Master planul transfrontalier a avut ca obiective pentru Giurgiu:
•

Creşterea competitivităţii economice a municipiului Giurgiu în vederea creşterii calităţii
vieţii oraşului

•

Giurgiu – port al Bucureştiului la Dunăre parte componentă a programului national de
dezvoltare portuară.
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•

Giurgiu – nod internaţional de mare importanţă regională, naţională şi international pe
Coridorul VII traneuropean.

•

Giurgiu – nou centru economic, industrial şi cultural în relansarea economiei dunărene a
regiunii sudice a României.

•

Giurgiu – important centru turistic în relansarea turismului românesc.

5. ANALIZA COMPARATIVA A SISTEMULUI DE INDICATORI DISPONIBILI IN
ROMÂNIA ŞI BULGARIA, PE DOMENII DE ANALIZA
In urma analizării comparative a Programelor Operaţionale Sectoriale pentru Obiectivul
Convergenţă din România şi Bulgaria au fost identificaţi indicatorii care caracterizează domeniile
respective şi care vor putea fi utilizati in elaborarea metodologiei de planificare teritoriala
transfrontalieră pentru zona România – Bulgaria.
Scopul identificării unui set uniform de indicatori este evaluarea a ceea ce există în teritoriul
transfrontalier din punct de vedere al elementelor dezvoltării în vederea determinării aspectelor
problematice şi a celor favorabile dezvoltării, considerate a afecta cel mai profund evoluţia
teritoriului studiat şi care constituie elemente cheie în procesul de planificare spaţială.
ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMULUI DE INDICATORI DIN DOMENIUL MEDIU,
PATRIMONIU NATURAL ŞI CONSTRUIT
Indicatorii evaluaţi se încadrează în axa prioritară de protecţie a resurselor naturale şi a mediului, de
utilizare sustenabilă a acestora, precum şi de eficientizare a managementului riscului în zona
transfrontalieră. Scopul identificării unui set uniform de indicatori este dezvoltarea sistemelor
comune de management pentru protecţia mediului, îmbunătăţirea protecţiei naturii şi conservarea
mediului transfrontalier.
Sursa datelor privind indicatorii specifici domeniului prioritar Mediul şi Patrimoniul
Indicatorii au fost extraşi din documentele de planificare la nivel naţional, regional, judeţean şi al
districtelor, baza de date a Institutelor Naţionale de Statistică din România şi Bulgaria, rapoartele
anuale de mediu la nivel naţional, regional şi judeţean pentru perioada 2008-2011, rapoartele
Administraţiilor Bazinale de Ape din România, a Institutului Naţional de Statistică, baza de date
Corine Land Cover 2006 şi Eurostat.
Pe baza acestor documente au fost identificate nivelurile de colectare a datelor, în vederea selectării
unui set uniform de indicatori specifici problematicii protecţiei mediului care reprezintă o piesă
fundamentală a proiectului strategic din regiunea transfrontalieră, în cadrul definirii perspectivelor
de dezvoltare, amenajare şi coeziune teritorială.
Relaţionarea sistemului de indicatori cu documentaţii internaţionale
1) Strategia Teritorială EU2020 are în vedere atingerea obiectivelor specifice printr-o abordare
durabilă a dezvoltării teritoriale, incluzând infrastructura de mediu, gestiunea utilizării
terenurilor, protecţia patrimoniului natural şi cultural; în domeniul mediului şi al patrimoniul
natural, setul de indicatori prioritizaţi în cadrul strategiei urmăresc emisiile de gaze cu efect
de seră şi procentul resurselor energetice regenerabile în totalul resurselor energetice
consumate;
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2) Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – EUSDR contribuie la protejarea
mediului în regiunea Dunării având în vedere dimensiunile prioritare: calitatea apei, riscurile
naturale şi conservarea patrimoniului natural. Valorifică rezultatele proiectului Danube
Floodrisck prin care se urmăreşte crearea unei baze de date comune a riscului la inundaţii;
3) Espon Climate Change, în cadrul proiectului au fost identificate o serie de areale expuse
riscului la schimbări climatice, manifestate prin inundaţii, deşertificare, strategia din cadrul
acestuia urmărind să îmbunătăţească starea componentelor de mediu, să reducă poluarea, să
limiteze riscul tehnologic, ameliorând calitatea infrastructurii de mediu;
4) Donauregionen+ a analizat potenţialul sectoarelor median şi inferior al Dunării şi
importanţa sa ca important coridor de dezvoltare. Indicatorii folosiţi au cuprins încadrarea
râurilor în clase de calitate a apei, structura fondului funciar, numărul şi suprafaţa siturilor
Natura 2000;
5) Proiectul Phare CBC 2003, Dezvoltarea unui program de management al calităţii aerului
pentru zona de graniţă româno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos. Conform recomandărilor
acestui program, în judeţele riverane a fost implementată o reţea de monitorizare a calităţii
aerului. Asigură totodată implementarea cerinţelor directivei-cadrul 96/62/CE din domeniul
calităţii aerului prin punere în aplicare a unui program comun de gestionare a calităţii aerului
în zona transfrontalieră româno-bulgară;
Problemele generale identificate în aria transfrontalieră România-Bulgaria care influenţează
calitatea mediului natural şi pentru care există unui set de indicatori specifici analizei sunt: 1)
declinul centrelor urbane, predominant monofuncţionale, în special cele de-a lungul Dunării, pe
fondul restructurării industriale; 2) incidenţa problemelor decurse din schimbările climatice:
inundaţii, deşertificări, amplificate de lipsa infrastructurii de prevenire şi adaptare.
Sistemul de indicatori (tabel 1) identificat în documentaţiile de planificare teritorială din România şi
Bulgaria permite analiza unităţilor Nuts II şi III deficitare în resurse de apă de suprafaţă şi
subterane, a arealelor cu depozite neconforme de deşeuri, a siturilor industriale care prezintă diferite
niveluri de risc pentru calitatea mediului, precum şi a dimensiunilor specifice protecţiei ariilor
naturale protejate şi construite, cu un interes aparte asupra fenomenului de schimbare climatică. În
privinţa calităţii aerului, s-a constatat că principalii poluanţi, precum dioxidul de sulf, oxizi de azot,
dioxidul de carbon şi pulberile în suspensie, au generat cele mai multe probleme grave pentru
sănătatea umană, reprezentând totodată principala cauză de deteriorare a ecosistemelor, nivelul de
monitorizare existent permiţând compararea valorilor de-a lungul întregii zone transfrontaliere.
Întrucât în zona transfrontalieră echiparea edilitară este insuficientă, în special în mediul rural, un
interes aparte îl poartă indicatorii care reflectă situaţia racordării populaţiei la reţelele de alimentare
cu apă şi de canalizare care acoperă mai puţin de 50% din locuinţele din judeţele riverane, iar în
mediul rural ponderea echipărilor edilitare este de sub 10%.
Numeroase localităţi urbane, printre care şi centrele polarizatoare cu peste 100.000 locuitori, nu au
încă o staţie de epurare a apelor uzate funcţională, ceea ce are efecte negative considerabile asupra
calităţii apei în bazinul Dunării, astfel încât indicatorii care urmăresc situaţia echipării cu staţii de
epurare au o relevanţă aparte asupra evaluării calităţii mediului.
Sistemul de indicatori din domeniul Mediu, Patrimoniu natural şi Construit, utilizat în
documentaţiile de planificare teritorială din România şi Bulgaria
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Dimensiuni

Cadrul
natural

Procese cu
relevanţă
teritorială

Instrumente de analiză

România

Bulgaria

suport natural
al dezvoltării
zonei

suprafaţa fondului funciar
după modul de folosinţă x
(ha)

x

x

x

x

x

procentul acoperirii
păduri (%)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts
I
II
III
I
II
III

suprafaţa
(ha)

cu

împăduririlor

indicele de suficienţă a
siturilor desemnate sub x
Directiva Habitate (%)
procese de
inhibare a
dezvoltării
zonei

Evaluarea şi calitatea
ameliorarea aerului
calităţii
mediului
natural

tăieri anuale ale pădurilor
x
(ha)

x

suprafaţa
de
pădure
afectată de fenomenul de
uscare (ha)

x

suprafaţa de teren scoasă
din fondul forestier pentru
alte folosinţe (ha)

x

x

x

x

emisii de gaze cu efect de
x
seră (mii t/an)

x

emisii de gaze cu efect de
seră pe sectoare de x
activitate (mii t/an)

x

emisii anuale de CO2 (mii
t/an)

x

x

x

x

emisii anuale de NOx
(t/an)

x

x

x

x

emisii anuale de SO2 (t/an)

x

x

x

x

emisii
(t/an)

x

x

x

x

x

x

x

x

anuale de NH3

emisii anuale de pulberi în
suspensie PM10 (t/an)
managementul
resurselor de
apă

x

lungimea
principalelor
x
cursuri de apă (km)

x

x

x

densitatea
reţelei
x
hidrografice (km/km2)

x

x

x

suprafaţa
principale (ha)

x

x

x

x

volumul
lacurilor
x
principale (mil.mc)

x

x

x

lacurilor
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Dimensiuni

Procese cu
relevanţă
teritorială

Instrumente de analiză

România

Bulgaria

Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts
I
II
III
I
II
III
resursele de apă asigurate,
potrivit
gradului
de x
amenajare (mc/an)
volumul prelevărilor de
x
ape de suprafaţă (mii mc)

x

x

x

volumul prelevărilor de
x
ape subterane (mii mc)

x

x

x

lungimea
apelor
suprafaţă pe clase
calitate a apei (km)

Gestiunea
deşeurilor şi
a produselor
chimice

abordarea
integrată a
gestiunii
deşeurilor

de
de x

x

x

x

ponderea
populaţiei
racordate la sistemul
x
public de alimentare cu
apă (%)

x

x

x

x

x

ponderea
populaţiei
racordate la sistemele de
x
canalizare şi epurare a
apelor uzate (%)

x

x

x

x

x

numărul
staţiilor
epurare a apei uzate
calitatea
solului

x

de

x

x

rata contaminării solului
cu metale grele

x

suprafaţa de sol poluat
(ha)

x

suprafaţa
solurilor
conform
claselor
de
calitate (ha)

x

x

cantitatea
deşeurilor
x
generate (mii t/an)

x

cantitatea
de
deşeuri
menajare (mii t/an)

x

x

x

ponderea cantităţii de
deşeuri pe domenii de
activitate (mii t/an)
cantitatea
de
tratate (mii t/an)

deşeuri

x
x

x
x

x

numărul depozitelor de
deşeuri (pe sau în pământ)
numărul localităţilor care
beneficiază de servicii de
salubritate

x
x

x

x

x
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Dimensiuni

Procese cu
relevanţă
teritorială

Zone de risc inundaţii
natural si
tehnologic

Instrumente de analiză

România

Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts
I
II
III
I
II
III
numărul barajelor care pot
pune în pericol localităţile
la ape mari

x

suprafeţe amenajate cu
lucrări
de
apărare
împotriva inundaţiilor (ha)
schimbări
climatice

riscuri
industriale

Conservarea implementarea
reţelei
resurselor
ecologice
naturale
Natura 2000

consolidarea
reţelei de arii
naturale
protejate

Bulgaria

temperatura medie
suprafaţa solului (0C)

la

cantitatea
medie
precipitaţii (mm/an)

de

x
x

x
x

x

x

x

x

x

numărul siturilor Seveso
x
cu risc major

x

x

numărul siturilor Seveso
x
cu risc minor

x

x

x

x

numărul
accidentelor
majore de mediu

x

x

numărul instalaţiilor care
intră
sub
incidenţa x
Directivei IPPC

x

x

suprafaţa siturilor de
importanţă
comunitară x
(SCI) (ha)

x

x

x

suprafaţa siturilor de
protecţie
specială x
avifaunistică (SPA) (ha)

x

x

x

numărul
siturilor
de
importanţă
comunitară x
(SCI)

x

x

x

numărul siturilor protecţie
specială
avifaunistică x
(SPA)

x

x

x

suprafaţa
parcurilor
x
naţionale şi naturale (ha)

x

x

x

numărul ariilor protejate
în administrare şi în x
custodie

x

x

x

suprafaţa ariilor protejate
în administrare şi în x
custodie (ha)

x

x

x

suprafaţa
rezervaţiilor
x
biosferei (ha)

x

x

x

x
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Dimensiuni

Protejare
patrimoniu
construit

Procese cu
relevanţă
teritorială

Instrumente de analiză

gradul de
protecţie a
patrimoniului
construit

numărul
monumentelor
istorice clasate

România

Bulgaria

Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts Nuts
I
II
III
I
II
III
x

x

1. Cadrul natural
Indicatorii structura fondului funciar şi procentul acoperirii cu păduri au o reprezentativitate
complexă, fiind raportaţi până la nivelul districtelor şi al judeţelor. Analiza factorilor de suport prin
acest indicator relevă modificările structurilor agricole în raport cu suprafeţele ocupate de păduri,
construcţii şi alte moduri de utilizare a terenului. Suprafaţa împăduririlor a fost regăsită în cazul
Bulgariei doar la nivel naţional în documentaţia aferentă planificării teritoriale.
Indicele de suficienţă a siturilor desemnate sub Directiva Habitate redă măsura în care reţeaua de
situri de importanţă comunitară creată de fiecare stat membru acoperă în mod corespunzător
speciile şi habitatele listate în anexele I şi II ale directivei; 100% indică suficienţa propunerilor
pentru toate tipurile de habitate terestre şi specii de inters comunitar existente pe teritoriul statelor
membre şi este colectat de Eurostat.
Procesele de inhibare a dezvoltării zonei transfrontaliere sunt indicate de tăierile anuale ale
pădurilor, prezentate în documentaţiile de planificare teritorială până la nivelul regional în România
şi al districtului în cazul Bulgariei. În privinţa suprafeţei de pădure afectată de fenemenul de uscare
şi a suprafeţei de teren scoasă din fondul forestier pentru alte folosinţe există date doar pentru
partea românească.
Evaluarea şi ameliorarea calităţii mediului natural
1.1. Calitatea aerului
Monitorizarea calităţii aerului se realizează în concordanţă cu prevederile Clean Air Act şi Directiva
Cadru 96/62/CE pentru indicatorii: pulberi în suspensie, dioxid de sulf, dioxid de azot, dioxid de
carbon, amoniac. Emisiile de poluanţi atmosferici sunt calculate în ambele sisteme de planificare
teritorială în concordanţă cu metodologia Corinair 2009. Problemele privind calitatea aerului din
cele două ţări determină existenţa unui program complex de monitorizare care permite totodată
compararea situaţiei din întreaga regiune transfrontalieră. Spre exemplu, regiunea de planificare
nord-vest din Bulgaria prezintă un grad de poluare mai redus, limitat la dioxidul de sulf şi particule
în suspensie, provenite din activitatea industrială şi sistemul individual de încălzire, spre deosebire
de regiunea de planificare nord-centru care prezintă valori ridicate ale concentraţiei de dioxid de
sulf şi azot, pulberi, datorită încălzirii, industriei şi transportului şi faţă de regiunea de planificare
nord-est care înregistrează valori peste limitele admise. Indicatorul emisii de gaze cu efect de seră
raportat la Eurostat la nivel naţional are în vedere emisiile de dioxid de carbon care se prezintă în
cele mai mari procente dintre poluanţii atmosferici, iar teritoriile cu valori ridicate conferă condiţii
mai puţin atractive locuirii.
1.2. Managementul resurselor de apă
Fiind un proces cu importantă relevanţă teritorială, managementul apei beneficiază de cel mai mare
număr de indicatori care urmăresc calitatea şi cantitatea resurselor de apă de suprafaţă şi subterană,
şi îndeosebi situaţia evacuării apelor uzate menajere, a uzurii staţiilor de epurare a apei, precum şi a
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racordării populaţiei la reţeaua de alimentară cu apă potabilă şi la cea de canalizare. Un aspect
important în analiza zonei transfrontaliere este corespondenţa celor mai mulţi indicatori în cele două
sisteme teritoriale de monitorizare şi raportare a calităţii apei. Astfel, un indicator important este
lungimea apelor de suprafaţă pe clase de calitate a apei care este raportat până la nivelul Nuts III în
ambele cazuri. Totodată, prin identificarea lungimii principalelor cursuri de apă se poate analiza
gradul de omogenitate a repartizării resurselor de apă de suprafaţă în toată zona transfrontalieră.
Volumul prelevărilor de ape de suprafaţă permanente sau temporare, fie modificate antropic sau
naturale, cât şi volumul prelevărilor de ape subterane sunt prezentate doar la nivel naţional în
Bulgaria, dar pot fi comparate valorile indicelui ponderea populaţiei racordate la sistemul public de
alimentare cu apă necesar în ambele cazuri pentru monitorizarea situaţiei populaţiei care
beneficiază de apă potabilă din reţeaua publică în raport cu valorile înregistrate în Uniunea
Europeană. Confruntând datele furnizate de Eurostat, este reliefată situaţia deficitară a
infrastructurii de canalizare din cele două ţări, subliniind necesitatea monitorizării ponderii
populaţiei racordate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, indicator inclus în toate
documentaţii de planificare teritorială din zona analizată.
1.3. Calitatea solului
În Bulgaria este prezentată situaţia solului în baza ratei contaminării solului cu metale grele
(cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur), indicator neidentificat în documentaţia românească.
Poluare solului cu metale grele este prezentată în Bulgaria în cazul culturilor tratate cu îngrăşăminte
şi pesticide chimice, cărora li se adaugă depozitele de deşeuri urbane, industriale şi periculoase,
arealele cu activitate industrială şi minieră, cele pe care se transportă şi depozitează petrolul şi
pesticidele scoase din uz. Regiunea de planificare nord-vest prezintă rate de 0.5 şi 2, superioare
limitei de concentraţie a cuprului, zincului şi cadmiumului. În restul regiunilor nu au fost
înregistrate depăşiri ale pragurilor de poluare. În România, indicatorii principali de evaluare a
calităţii solului sunt suprafaţa de sol poluat şi suprafaţa solurilor conform claselor de calitate.
2.

Gestiunea deşeurilor şi a produselor chimice

Indicatorii folosiţi de specialiştii români şi bulgari relevă atât cantitatea deşeurilor generate,
menajare, pe sectoare de activitate economică, gradul de tratare a acestora, dar şi situaţia
depozitelor şi gradul de salubrizare a localităţilor, între nivelul de reprezentare în documentaţiile
specifice existând însă diferenţe importante. Spre exemplu, numărul depozitelor de deşeuri este
înregistrat la nivel judeţean în România, spre deosebire de cel regional din Bulgaria. Indicatorii
relevă complexitatea proceselor asociate gestiunii deşeurilor care necesită date privind evoluţia
cantităţii deşeurilor depozitate şi a infrastructurii de management al deşeurilor.
3.

Zone de risc natural şi tehnologic

Indicatorul baraje care pot pune în pericol localităţile la ape mari este raportat în documentaţia de
planificare a teritoriului de către administraţiile bazinale de ape care gestionează totodată lucrările
hidrotehnice, raportând date privind suprafeţele amenajate cu lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor agenţiilor pentru protecţia mediului. Gradul de acoperire al indicatorilor din
dimensiunea zone de risc natural şi tehnologic este redus la nivelul documentaţiei de planificare din
Bulgaria, nepermiţând compararea situaţiei de-a lungul întregii zone transfrontaliere românobulgare.
Directiva Seveso II stabileşte două clase de risc, major şi minor, pentru unităţile industriale care
folosesc sau depozitează substanţe periculoase. Datele privind numărul obiectivelor Seveso aflate
sub incidenţa Directivei 96/82/CE, modificată de Directiva 2003/105/CE, sunt furnizate de Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din
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România, Ministerul Mediului şi Apei din Bulgaria, în cadrul activităţii de control a obiectivelor
care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. În
documentaţiile de planificarea teritoriului s-au regăsit date privind numărul instalaţiilor care intră
sub incidenţa Directivei IPPC doar la nivelul României. Indicatorul numărul accidentelor majore
de mediu derivă din înregistrările agenţiilor judeţene române de mediu şi de la inspectoratele pentru
situaţii de urgenţă, care monitorizează, de asemenea, modul de acţionare şi remediere.
4.

Conservarea resurselor naturale

Indicatorii specifici acestei dimensiuni urmăresc procesul implementării reţelei ecologice Natura
2000 şi consolidarea reţelei de arii naturale protejate, având în vedere numărul şi suprafaţa siturilor
de importanţă comunitară şi a celor de protecţie avifaunistică, numărul parcurilor naturale şi
naţionale, numărul şi suprafaţa ariilor protejate în administrare şi în custodie, precum şi suprafaţa
rezervaţiilor biosferei. Evaluarea procesului de constituire a reţelei Natura 2000, ca modalitate
principală de implementare a Directivelor Habitate şi Păsări, prin aceşti indicatori relevă eficienţa
desemnării siturilor necesare asigurării conservării habitatelor naturale şi supravieţuirii speciilor
ameninţate cu dispariţia şi a celor rare de pe teritoriul european.
5.

Protejarea patrimoniu construit

Gradul de protecţie al patrimoniului construit este evaluat printr-un indicator cantitativ, respectiv
numărul monumentelor istorice clasate care sunt înregistrate de către institutele naţionale pentru
patrimoniu cultural din cele două ţări. Indicatorul a fost ales având în vedere legislaţia în vigoare,
conform căreia beneficiază de protecţie, în sens juridic, elementele de patrimoniu clasate.
ANALIZA COMPARATIVĂ
ECONOMIC

A

SISTEMULUI

DE

INDICATORI

DIN

DOMENIUL

Domeniul economic se încadrează programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria în
axa prioritară de dezvoltare economică şi socială susţinută în scopul identificării şi consolidării în
comun a avantajelor comparative ale zonei de graniţă dintre cele două ţări vecine.
Obiectivul aceste axe îl constituie consolidarea dezvoltarii economice a ariilor eligibile prin
sprijinirea infrastructurii de afaceri, cursuri de instruire a resurselor umane, cooperarea între
comunităţi şi instituţii.
Auditul sistemului de indicatori economici utilizaţi în planificarea teritorială a celor două ţări
permite identificarea unei dimensiuni comune de analiză ce va susţine abordarea unor problematici
comune ale zonei transfrontaliere.
Scopul identificării unui set omogen de indicatori economici este acela de constitui un suport tehnic
subsumat obiectivului strategiei comune de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere RomâniaBulgaria, dar şi de armonizarea la nivelul întregii arii transfrontaliere a politicilor economice astfel
încât să corespundă integrator noii politici de coeziune a Uniunii Europene precum este cea de
accelerare a convergenţei statelor cele mai puţin dezvoltate.
Analiza în comparaţie a sistemului de indicatori din zona transfontalieră România-Bulgaria a
identificat atât elemente comune cât şi elemente ce diferă în modul în care este abordată dezvoltarea
economică în profil teritorial. Pentru a identifica punctele comune şi cele diferite ale celor două
zone în ceea ce priveşte sistemul de indicatori utilizaţi s-a pornit de la identificarea acestei
dimensiuni în cadrul reglementărilor şi a instrumentelor de planificare teritorială ale celor două ţări.
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Reglementări
Legislaţia în ceea ce priveşte planificarea teritorială a României şi Bulgariei a apărut în aceeaşi
perioadă, anul 2001 iar titlul în sine se referă la acelaşi concept, cel al amenajării teritoriului.
Dimensiunea economică a planificării teritoriului este abordată însă diferit în cadrul celor două
legi, astfel în legea română scopul de bază al amenajării teritoriului este identificat ca fiind cel de
„armonizare la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale,
stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale
tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.
(Legea 351/2001).
Legislaţia bulgară privind amenajarea teritoriului abordează teritoriul în principal prin prisma
delimitării proprietăţii, al sistematizării teritoriului şi restricţiilor privind construcţiile.
Dimensiunea economică a amenajării teritoriului apare în cadrul legislaţiei specifice bulgare în
relaţie cu utilizarea terenurilor referitor la stabilirea zonelor agricole şi a zonelor forestiere.
Instrumente de planificare
Abordarea dimensiunii economice în cadrul instrumentelor de planificare teritorială conformă cu
metodologia existentă pentru realizarea planurilor de amenajare a teritoriului este prezentată în mod
comparativ în următorul tabel.
România

Bulgaria

Agricultura, silvicultura, piscicultura:

Dezvoltarea economică

- structura terenurilor agricole, dinamica producţiei Investiţii
vegetale şi animale, potenţial pedologic, zonarea
Structura pe ramuri
producţiei agricole;
Structura teritorială
- proprietatea funciară;
Structura de proprietate
- mărimea medie a exploataţiilor agricole;
Structura economică în funcţie de numărul de
- volumul de masă lemnoasă exploatabilă şi
angajaţi
produsele auxiliare;
Privire de ansamblu a sectorului întreprinderilor mici
-valorificarea producţiei silvice, valorificarea pădurii
şi mijlocii
pentru turism şi recreere, exploataţii şi amenajări
piscicole; valorificarea producţiei piscicole.
- dotarea tehnică şi materială;

Agricultura, silvicultura, piscicultura

- agenţi economici, inclusiv IMM

- structura terenurilor agricole;

Industria, producţia şi distribuţia energiei, construcţii

- situaţia agriculturii;

- resurse locale valorificate de industrie;

-starea sectorului culturilor;

- structura industriei, performanţe, dinamică, domenii - starea sectorului zootehnic;
de excelenţă, export;
- baza tehnica şi materială a agriculturii;
- repartiţia în cadrul reţelei de localităţi, centre - unităţi de cercetare şi instituţii de control;
industriale, parcuri industriale, zone libere;
- irigaţii;
- agenţi economici, inclusiv IMM;
- starea şi structura activităţilor silvice;
- dinamica activităţii de construcţii;
- protecţia pădurilor;
- suprastructuri industriale – reţele de producţie;
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România

Bulgaria

Turismul

- utilizarea lemnului;

- potenţial, structură, dinamică, domenii de excelenţă,

- resursele forestiere nelemnoase;

- organizarea activităţilor;

- vânătoare şi pescuit artizanal;

- infrastructură specifică, circulaţia turistică.

- plante medicinale, ciuperci, fructe de padure;

Servicii economice şi sociale: comerţ, transporturi şi
telecomunicaţii, cercetare-dezvoltare, informatică,
servicii pentru dezvoltarea afacerilor, finanţe-bănci,
asigurări şi tranzacţii imobiliare, burse de valori,
burse de mărfuri, învăţământ, sănătate, administraţie
publică, servicii pentru protecţia socială, cultură:

- diversităţii biologice şi peisagistice;

- structură, potenţial, dinamică, domenii de excelenţă;
- agenţi economici, inclusiv IMM;

Industria
Comerţul
Turismul
Transportul şi comunicaţiile
Inovarea şi nevoile de inovare ale companiilor
Infrastructura de piaţă

- dotare tehnică şi materială;

Comparând dimensiunile abordate de cele două sisteme de planificare în ceea ce priveşte domeniul
economic se observă o similaritate a temelor mari abordate.
Sistemul de planificare românesc face însă, spre deosebire de cel bulgar, o împărţire a activităţilor
pe sectoare mari de activitate, abordarea fiind una de tip logic conformă cu nivelul de prelucrare al
materiei prime în economie.
În cazul României este evidentă totdodată şi o reflectare mai în detaliu a sectorul terţiar, în acestă
direcţie fiind analizate mai multe tipuri de servicii.
Pe de altă partea, metodologia pentru realizarea documentaţiilor de planificare a teritoriului în
România menţionează mai puţin dimensiunea suprateritorială a economiei zonelor analizate, în
schimb în Bulgaria analiza este orientată în partea iniţială a documentaţiilor către evidenţierea
tendinţelor de evoluţie a zonei vizate în comparaţie cu nivelul teritorial regional şi cel naţional.
În tabelul de mai jos sunt sintetizate procesele teritoriale prin care se reflectă dimensiunea
economică în cadrul sistemului de planificare bulgar şi român şi sunt evidenţiaţi indicatorii utilizaţi
de fiecare ţară în parte pe nivele de analiză corespunzătoare împărţirii echivalente conforme cu
nomenclatorul unităţilor teritorial-administrative stabilite la nivelul Uniunii Europene. În tabele
sunt bifaţi indicatorii regăsiţi în documentaţiile specifice de planificare teritorială al României şi
Bulgariei.
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Tabel comparativ al sistemului de indicatori din domeniul economic utilizaţi în documentaţiile de
planificare teritorială din România şi Bulgaria
Romania

Activităţi ale sectorului primar - agricultura, silvicultura,
piscicultura

Contextul economic suprateritorial

Procese

Dimensiuni

Dimensiunea
macro a economiei
zonei
transfrontaliere la
nivel NUTS III in
raport cu
structurile
teritoriale
superioare (NUTS
I, NUTS II)

Structura şi
evoluţia
activităţilor
agricole

NUTS
1

Bulgaria
NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

Produsul
intern
brut
(PIB) pe locuitor (euro pe
locuitor )

X

X

X

Valoarea adaugata bruta
pe activitati economice
(%)

X

X

X

Numarul intreprinderilor
active pe clase de marime

X

X

X

Densitatea intreprinderilor
active

X

X

X

Numarul intreprinderilor
active
pe
activitati
economice

X

Numarul
salariati

X

X

X

Vanzari nete

X

X

X

Venituri nete

X

X

X

Investitiile straine directe
(ISD) (milioane euro)

X

X

X

X

X

X

Indicatori

mediu

NUTS
2

NUTS
3

X

de

Suprafata agricola

X

X

X

Structura
agricole

X

X

X

Suprafetele cultivate cu
principalele culturi

X

X

X

Suprafaţa livezilor pe rod

X

X

X

Suprafaţa viilor pe rod

X

X

X

Productia
vegetala a
culturi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

suprafetei

X

X

agricola
pricipalelor

Productia medie la hectar
la principalele culturi
(kg/ha)
Productia totala de fructe
(tone)
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Romania
Procese

Dimensiuni

Bulgaria

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

NUTS
1

NUTS
2

Producţia de fructe, medie
la hectar
(tone/ha)

X

X

X

X

X

Productia
totala
struguri (tone)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suprafata amenajata cu
lucrari de irigatii

X

X

X

Efectivele de animale la
sfarsitul anului (numar)

X

X

X

X

Productia
animala

X

X

X

X

X

X

X

Parcul de tractoare şi
maşini agricole (număr)

X

X

X

Numarul de intreprinderi
din activitatile agricole

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile agricole;

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori

Productia
medie
(kg/ha)

de
la

de

struguri,
hectar

X
X

agricola

Indicele
densitatii
efectivelor de animale
(numar capete/ 100 ha)

Cifra de afaceri
activitatile agricole
Productivitatea
din agricultura

X
X
X

Suprafata
(ha)

X

din

muncii

Venituri nete din vanzari
in activitatile agricole
Structura şi
evoluţia
activităţilor silvice

NUTS
3

X

împaduririlor
X

X

X

X

Volumul de lemn recoltat
(mii m3 - volum brut)

X

X

X

X

Numarul de intreprinderi
din activitatile silvice

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile silvice ;

X

X

X

X

Cifra de afaceri
activitatile silvice

X

X

X

X
X

X

din
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Romania
Procese

Dimensiuni

Indicatori
Productivitatea
muncii
din activitatile silvice

Bulgaria

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

X

X

X

Amenajari piscicole

Structura şi
evoluţia
activităţilor
piscicole

NUTS
3

Numarul de intreprinderi
din activitatile piscicole

X

X

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile piscicole

X

X

X

X

X

X

Cifra de afaceri
activitatile piscicole

X

X

X

X

X

X

din

Permise de exploatare a
resurselor minerale

Activităţi ale
sectorului
Activităţi ale sectorului secundar – industrie şi construcţii
terţiar – comerţ
şi servicii

NUTS
2

X

Productivitatea
muncii
din activitatile piscicole

Structura şi
evoluţia
activităţilor
industriale

NUTS
1

X

Numarul de intreprinderi
din activitatile industriale

X

X

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile industriale

X

X

X

X

X

X

Cifra de afaceri din
activitatile industriale

X

X

X

Productivitatea
muncii
din activitatile industriale

X

X

X

Venituri nete din vanzari
in activitatile industriale

Structura şi
evoluţia
activităţilor de
constructii

Structura şi
evoluţia
activităţilor
comerciale

X

Numarul de intreprinderi
din
activitatile
de
constructii

X

X

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile de constructii

X

X

X

X

X

X

Cifra de afaceri din
activitatile de constructii

X

X

X

Productivitatea
muncii
din
activitatile
de
constructii

X

X

X

Numarul de intreprinderi
din activitatile comerciale

X

X

X

X

X

X

Numarul salariatilor din
activitatile comerciale

X

X

X

X

X

X
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Romania
Procese

Dimensiuni

Bulgaria

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

Cifra de afaceri din
activitatile comerciale

X

X

X

Productivitatea
muncii
din activitatile comerciale

X

X

X

Indicatori

NUTS
1

NUTS
2

Venituri nete din vanzari
din activitatile de turism

X

Numarul salariatilor din
activitatile de servicii

X

X

X

Cifra de afaceri din
activitatile de servicii

X

X

X

Productivitatea
muncii
din activitatile de servicii

X

X

X

X

X

X

Venituri nete din vanzari
din activitatile de servicii

X

Venituri nete din vanzari
din activitatile de turism

X

Numarul innoptarilor in
structurile de primire
turistica pe tari de origine
ale turistilor (numar)

Potentialul turistic

NUTS
3

Numarul turistilor cazati
in unitatile de cazare
turistica (numar)
Reteaua unitatilor de
cazare turistica (numar
unitati de cazare turistica)
(numar)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reteaua unitatilor de
cazare
turistica
(capacitatea de cazare
turistica) (numar locuri)

INDICATORI DE GOSPODARIRE A APELOR SI ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
APA UZATA
Indicatorii privind gospodărirea apelor şi asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a
apelor uzate în zona de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria se regăsesc parţial în
direcţiile majore de implementare ale Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007-2013 - Axa prioritară nr. 2 „Mediu”, în datele statistice şi în legislaţia
naţională privind serviciile comunitare de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate (legea
241/2006).
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Analiza setului de indicatori privind gospodărirea apelor şi a serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare a apelor uzate trebuie să evidenţieze problemele domeniului, care au efecte directe asupra
mediului şi a calităţii vieţii în zona transfrontalieră studiată.
Procese cu relevanţă teritorială - evoluţii

Aspecte teritoriale – delimitări, poziţionări

Domeniul IV – Infrastructuri tehnice
1. Gospodărirea Apelor

- zone deficitare în resurse de apă;
- zone vulnerabile la inundaţii;
- acumulări cu folosinţă pentru: alimentări cu apă,
producere de energie electrică, irigaţii, agrement;
- aducţiuni de apă;
- lucrări de apărare împotriva inundaţiilor: îndiguiri şi
apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă.

2. Modul de asigurarea al serviciilor publice de - infrastructura de apă potabilă: populaţie branşată la
alimentare cu apă şi canalizare şi epurare a sistemul centralizat de alimentare cu apă, capacitatea
apelor uzate
instalaţiilor de producere a apei potabile, volum de apă
distribuit pentru consum, reţea de distribuţie a apei;
- infrastructura de apă uzată: populaţie racordată la
sistemul centralizat de canalizare, reţea de canalizare,
capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate.

Analiza comparativă a indicatorilor care urmează să fie analizaţi în metodologia transfrontalieră
România - Bulgaria este următoarea:
Domeniu/Indicator

România
Nuts
Nuts
I
II
Gospodărirea Apelor
x
-

Nuts
III

Nuts
I

Bulgaria
Nuts
II

x
x
Volum lac de acumulare
(mil. m3)
Lungime aducţiuni de apă brută/potabilă
x
x
x
(km)
Îndiguiri
şi
apărări
de
mal
x
x
x
(km)
Resurse de apă de suprafaţă şi subterane
x
x
x
asigurate cf. gradului de amenajare
(mil. m3)
Infrastructura edilitară - alimentare cu apă şi canalizare ape uzate
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei
x
x
x
potabile
(mii m3/an)
Cantitatea de apă distribuită pentru consum
x
x
x
x
(mii m3/an)
Populaţie branşată la sistemul centralizat de
x
x
x
apă potabilă
(loc)
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei
x
x
x
x
potabile
(km)

Nuts
III

-

x

-

x

-

x

x

-

-

-

x

x

-

-

x

x
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Lungimea reţelei simplă de canalizare ape
uzate
(km)
Debitul staţiilor de epurare aflate în funcţiune
(m3/zi)
Populaţia racordată la sistemul de canalizare
(loc)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

Definirea indicatorilor, conform documentelor statistice naţionale este următoarea:
Resurse de apă asigurate potrivit gradului de amenajare: reprezintă potenţialul hidrologic
format din apele de suprafaţă şi cele subterane în regim natural şi amenajat, inventariate la început
de an, din care se asigură alimentarea diverşilor consumatori.
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile: reprezintă cantitatea maximă de apă
potabilă care poate fi produsă de instalaţia de alimentare cu apă într-o unitate de timp.
Cantitatea de apă distribuită pentru consum exprimă cantitatea totală de apă potabilă livrată
efectiv tuturor consumatorilor: populaţiei şi agenţilor economici pentru nevoi productive şi
neproductive (casnice, băi publice, clădiri social-culturale şi administrative, hoteluri, stropitul
străzilor, spaţiilor verzi, etc.) prin reţele de distribuţie sau direct prin conductele de aducţiune; se
determină cu ajutorul apometrelor instalate la consumatori, iar in lipsa acestora pe baza normelor de
consum pausal.
Debitul staţiilor de epurare aflate în funcţiune: se referă la instalaţiile aflate în funcţiune la
sfârşitul anului pentru curăţirea (prin decantare, tratare chimică, biologică, etc.) apelor reziduale de
substanţe poluante. Epurarea apelor uzate poate fi:
- mecanică (decantată);
- mecano-biologică (decantată şi purificată prin decantare şi oxidare).
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei: reprezintă lungimea conductelor (artere
principale şi secundare) amplasate pe teritoriul unei localităţii, pentru transportul apei potabile de la
conductele de aducţiune sau de la staţiile de pompare din rezervoarele de apă, până la punctele de
branşare a consumatorilor.
Lungimea simplă a reţelei de canalizare: reprezintă lungimea canalelor (colectoare principale şi
secundare) prin care se colectează şi se evacuează apele reziduale (menajere, industriale, etc.) şi a
celor provenite din precipitaţii de pe teritoriul localităţii cu canalizare publică, începând de la
căminele de racordare a clădirilor cu instalaţii de canalizare şi până la punctul de deversare a apelor
reziduale într-un emisar natural.
Populaţia branşată la sistemul centralizat de alimentare cu apă/racordată la sistemul public
de canalizare apă uzată: orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată
de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă şi/sau racord de canalizare, şi care
beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.
Din analiza documentaţiei referitoare la cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria se
evidenţiază principalele disfuncţii ale gospodăririi apelor în zona transfrontalieră cu consecinţe
negative, şi anume:
•

datorită presiunii economice şi a lipsei managementului resurselor, ariile protejate din imediata
aproiere a fluviului (Parcul Natural Porţile de Fier, Rezervaţia Domogled-Valea Cernei, Parcul
101
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Naţional Comana, Parcul Natural Persina, alte rezervaţii şi arii protejate de mai mici dimensiuni,
Rezervaţie forestieră Chuprene-Vidin, Rezervaţie Gornata Koria Rezervaţie naturală Ibisha Montana, Parc natural Vrachanski Balkan, Rezervaţia Vrachanski-Vratsa, Rezervaţia Milka,
Rezervaţie naturală Pepcihcki Blata-Plevna, Parcul natural Persina, Persinski blata, Rezervaţia
Byala Krava, Rezervaţie naturală Savchov Chair-Veliko Târnovo, Rusenski Lom-Ruse,
Rezervaţia naturală Srebarna- Silistra, Rezervaţia Beli Lom-Razgrad, Rezervaţia Baltata,
Rezervaţia Kaliakra, Parcul natural Zlatni Pyasatsi-Dobrich) sunt supuse la o presiune
accentuată datorită exploatatorilor ilegali, turismului, dezvoltării construcţiilor şi braconajului,
ceea ce conduce la pierderi irecuperabile ale biodiversităţii în zona transfrontalieră. Toate
zonele protejate, inclusiv viitoarele zone Natura 2000, vor trebui să facă faţă provocărilor
majore legate de managementul privind conservarea şi menţinerea unui status adecvat al
nivelului de conservare;
•

lucrările hidrotehnice pentru prevenirea inundaţiilor în România sunt învechite, 70-80 % dintre
ele fiind construite în anii 1970-1980. Cel mai ridicat nivel al Dunării în România şi Bulgaria în
perioada 1895-2006, a fost de 9,4 m (30,8 ft) în nord-vestul oraşului Vidin din Bulgaria.
Judeţele româneşti Mehedinţi, Dolj şi Olt au fost grav afectate. Distrugerile au continuat şi în
alte sate ca rezultat al alunecărilor de teren, 20 de diguri au cedat, zeci de mii de oameni au fost
evacuaţi, mii de case au fost inundate şi peste 50.000 de hectare teren arabil au fost distruse.
• reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate acoperă mai puţin de 50 % din
localităţile din judeţele riverane, în mediul rural ponderea echipărilor edilitare fiind sub 10
%. Numeroase localitaţi urbane, printre care şi centrele polarizatoare cu peste 100.000
locuitori, nu au încă staţie de epurare a apelor uzate funcţională, ceea ce are efecte negative
considerabile asupra calitaţii apei în bazinul Dunării.

Zona transfrontalieră se caracterizează prin resurse naturale remarcabile, astfel încât protecţia
mediului înconjurător este prioritară în cadrul relaţiilor viitoare de cooperare între România şi
Bulgaria. Poluarea industrială şi lipsa infrastructurilor hidroedilitare în localităţi afectează deja
calitatea apelor.
Programele europene aflate în desfăşurare prevăd acţiuni comune de monitorizare a zonei pentru
asigurarea protecţiei şi sustenabilităţii mediului înconjurător şi a ecosistemelor existente.
ANALIZĂ COMPARATIVĂ A SISTEMULUI DE INDICATORI DIN DOMENIULUI SOCIO –
DEMOGRAFIC
Indicatorii evaluaţi se încadrează în axa prioritară de dezvoltare economică şi socială a Programului
de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria.
Probleme generale identificate ale domeniului socio – demografic:
 Reducerea numărului populaţiei
 Niveluri tot mai scazute ale ratei natalităţii, fertilitate scăzută
 Îmbătrânirea populaţiei
 Mari fluxuri migratorii
Studiul fenomenelor şi proceselor socio-demografice este o etapă incipientă şi indispensabilă a
planificării spaţiale. Cunoaşterea numărului şi a repartizării geografice a populaţiei, ca şi a factorilor
care determină modificarea stării populaţiei în timp sunt aspecte indispensabile organizării şi
conducerii economiei şi societăţii în general.
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Analiza socio-demografică trebuie să releve problemele populaţiei situate în teritoriul transfrontalier
–analiza utilizatorilor, care, apoi, să fie rezolvate prin ameliorarea structurii teritoriale. Domeniul
socio - demografic este analizat sub două aspecte: evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic, pe
de o parte, şi resursele umane, pe de altă parte. Ambele trebuie abordate sub aspectul implicaţiilor
spaţiale, de organizare a teritoriului vizat. (vezi tabelul de mai jos)
Studiul populaţiei din punct de vedere al evoluţiei şi potenţialului demografic trebuie să includă
analize cu privire la: volumul populaţiei şi structura acesteia pe sexe, medii, grupe de vârstă,
naţionalităţi, religii; evoluţia populaţiei; mişcarea naturală şi mişcarea migratorie, starea de sănătate
a populaţiei.
În ceea ce priveşte domeniul resurselor umane, indicatorii analizaţi trebuie să reflecte: structura şi
dinamica resurselor de muncă, nivelul de instruire, starea de sănătate, nivelul cheltuielilor şi al
consumului reflectate în nivelul de trai şi gradul de sărăcie.
Implicaţii spaţiale ale studiului socio – demografic
Procese cu relevanţă teritorială - evoluţii

Aspecte teritoriale - delimitări, poziţionări

1. Studiul evoluţiei populaţiei şi al potenţialul Reţeaua de localităţi
demografic, caracterizarea acestora prin următoarele
Poziţionare:
aspecte:
- structura localităţilor - categorii de mărime
- evoluţia populaţiei;
după numărul de locuitori;
- distribuţia spaţială a populaţiei;
- localităţi cu fenomene demografice negative
structuri ale populaţiei pe sexe,
- localităţi cu migraţie
medii, grupe de vârstă, naţionalităţi, etnii;
- accesibilitatea faţă de centrele urbane /
- mişcarea naturală şi mişcarea migratorie,
intercomunale
2. Studiul evoluţiei resurselor umane şi a ocupării Poziţionare:
raportat la nivelul de trai:
- funcţiunile localităţilor după nr. activi ocupaţi
- structura şi dinamica resurselor de muncă
pe domenii de activitate;
- ocuparea resurselor de muncă pe grupe de
activităţi/ şomajul;
- nivelul de instruire al forţei de muncă;
- starea de sănătate a populaţiei;
- starea de sărăcie a populaţiei

- infrastructura
şi
accesul
la
(dimensionare/ distribuţie spaţială);

educaţie

- infrastructura
şi
accesul
la
(dimensionare/ distribuţie spaţială);

sanatate

- infrastructura socio - culturală (dimensionare/
distribuţie spaţială )

În continuare vor fi prezentate comparativ analizele domeniului socio – demografic realizate în
documentaţiile relevante de planificare spaţială existente în cele două ţări (România şi Bulgaria) în
scopul identificării indicatorilor existenţi ce pot fi utilizaţi pentru o analiză socio-demografică
relevantă asupra zonei transfrontaliere vizate, precum şi pentru a semnala eventualele probleme care
pot fi întâmpinate în realizarea acesteia.
Domeniile analizate în capitolul de socio - demografie din documentaţiile celor două ţări sunt
aproximativ similare. Exista totuşi câteva diferenţe de structură. În documentaţiile bulgăreşti, pentru
problematicile serviciilor sociale şi cultură există capitole de sine stătătoare, astfel încât gradul de
detaliere a acestora este mai mare decât în documentaţiile româneşti, unde acestea sunt tratate ca
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subcapitole în cadrul altor domenii. De asemenea, analiza activităţilor pentru tineret şi sport
constituie în documentaţiile româneşti obiectul altui domeniu de expertiză, nu cel socio demografic. În documentaţiile româneşti există întotdeauna un capitol dedicat proiectării populaţiei,
care nu este întâlnit în documentaţiile bulgăreşti.
Prezentare comparativă a structurii studiului socio – demografic în documentaţiile de planificare
teritorială din România şi Bulgaria
Bulgaria

România

Analiza tendinţelelor şi evoluţiilor în sfera
socială

Structura socio – demografica si resursele umane

1. Caracteristici demografice

1.

Caracteristici demografice

2. Somaj

2.

Resurse de muncă

3. Ingrijirea sănătăţii

3.

Starea de sănătate şi accesul la servicii
medicale

4.

Nivelul de instruire şi accesibilitatea la
educaţie a populaţiei

5.

Nivelul de trai al populaţiei – starea de
sărăcie

6.

Estimarea evoluţiei populaţiei

4. Servicii sociale
5. Educaţie
6. Cultura

7. Activităţi de tineret şi sport

Descrierea comparativă detaliată la nivel de indicatori analizaţi relevă bineînţeles şi alte diferenţe şi
asemănări între documentaţiile celor două ţări, care vor fi punctate în continuare şi prezentate în
detaliu în tabelul de mai jos.
Caracteristicile demografice sunt analizate la un nivel mult mai detaliat în documentaţiile
româneşti, utilizănd un număr mai mare şi mai variat de indicatori.
In ceea ce priveşte resursele de muncă, acestea sunt abordate similar fiind analizate prin indicatori
specifici referitori la resursa de munca existentă, populaţia activă, populaţia ocupată şi şomajul.
Documentaţiile din Bulgaria cuprind, pe lângă aceştia, şi indicatori cu privire la nivelul de calificare
al forţei de muncă angajate şi nivelul de calificare al şomerilor existenţi.
Atat documentaţiile româneşti cât şi cele ale părţii bulgare cuprind informaţii amănunţite despre
accesul populaţiei la serviciile medicale şi asigurarea populaţiei cu medici. Specialiştii bulgari pun
accentul pe serviciile sociale disponibile în teritoriu, dar nu analizează starea de sănătate a
populaţiei din zona de studiu.
Nivelul de instruire al populaţiei este cuantificat in documentaţiile româneşti pentru întreaga
populaţie de 10 ani şi peste a zonei de studiu, în timp ce bulgarii se focusează numai pe nivelul de
instruire al persoanelor angajate şi şomere (populaţie activă).
Accesul la educaţie este detaliat în ambele ţări prin indicatori privind distribuţia teritorială a
unităţilor de învăţământ, raportul profesori – elevi, absolvenţi pe niveluri de şcolarizare etc.
Analiza aspectelor sociale în documentaţiile din Bulgaria cuprinde un subcapitol dedicat
domeniului cultural (tradiţii, sărbători, personalităţi, istoricul aşezării). Documentaţiile din România
prezintă aceste aspecte într-un capitol separat de istoric al zonei respective.
104
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Informaţii despre nivelul de trai al populaţiei şi starea de sărăcie regăsim numai în documentaţiile
din România, dar şi aici datele disponibile sunt destul de puţine şi neactualizate.
In documentaţiile româneşti există întotdeauna un capitol de proiectare a populaţiei în profil
teritorial, cel puţin pentru perioada de valabilitate a planului, dacă nu pe termen mai îndelungat.
Activităţile pentru tineret şi baza materială disponibilă pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi
sportive şi recreative constituie un alt subcapitol tratat de partea bulgară în cadrul analizei socio –
demografice. În documentaţiile din România informaţiile cu privire la baza materială disponibilă
pentru desfăşurarea activităţilor culturale, sportive sau de alta natura se regăsesc în capitolul reţeaua
de localităţi la secţiunea Dotări.
Procese
socio –
demografice

Dimensiuni

Evoluţia
populaţiei
şi potenţialul
demografic

evoluţia
populaţiei
distribuţia
spaţială a
populaţiei
structuri ale
populaţiei pe
medii
structuri ale
populaţiei pe
sexe

structuri ale
populaţiei pe
grupe de
vârstă

structura
populaţiei pe
etnii

Indicatori

Populatia totala
Sporul mediu anual
Sporul anual de
creştere
Densitatea generala a
populaţiei
Distribuţia populaţiei
pe medii
Rata de urbanizare
Distribuţia populaţiei
pe sexe
Raportul de
masculinitate
Distribuţia populaţiei
pe grupe principale de
vârstă
Raportul de
dependenţă
demografică
Raportul de
dependenţă al
vârstnicilor
Raportul de
dependenţă al copiilor
Indicele de îmbătrânire
al populaţiei
Piramida vârstelor
Structura populaţiei
după etnie

Romania

Bulgaria

NUTS
1
X
X

NUTS
2
X
X

NUTS
3
X
X

NUTS
1
X
X

NUTS
2
X
X

NUTS
3
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

105
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Procese
socio –
demografice

Dimensiuni

structura
populaţiei pe
religii
structura
populaţiei
după limba
materna

mişcarea
naturală

mişcarea
migratorie
Evoluţia
resurselor
umane

structura şi
dinamica
resurselor de
muncă

ocuparea
resurselor de
muncă pe
grupe de
activităţi

şomajul
nivelul de
instruire al
populaţiei

Indicatori

Romania

Bulgaria

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

Structura populaţiei
după religie

X

X

X

Structura populaţiei
după limba materna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Rata brută de natalitate
Rata generală de
fertilitate
Rata brută de
mortalitate
Rata creşterii naturale
(Sporul natural)
Migraţia netă
Rata de imigrare
Rata de emigrare
Rata neta de migraţie
(sporul migrator)
Indicele resurselor de
muncă
Rata de ocupare a
resurselor de munca
Rata (indice) de
activitate
Rata (indice)ocupării
efective
Structura populaţiei
active pe sectoare
economice
Numar de salariati
Nivelul de educaţie al
angajaţilor
Raportul de
dependenţă economică
Rata şomajului
Nivelul de instruire al
şomerilor
Distribuţia populaţiei
de 10 ani şi peste, după
nivelul instituţiei de
invăţământ absolvite
Raportul profesori –
elevi

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Procese
socio –
demografice

Dimensiuni

starea de
sănătate a
populaţiei

starea de
sărăcie a
populaţiei

Indicatori

Numar studenţi
Distribuţia teritorială a
unităţilor de
învăţământ
Speranţa de viaţă la
naştere (durata medie a
vieţii)
Rata de mortalitate
infantilă
Asigurarea populaţiei
cu medici
Asigurarea populaţiei
cu personal mediu
sanitar
Paturi de spital la 1000
locuitori
Distribuţia teritorială a
unităţilor sanitare
Servicii sociale
Nr mediu de persoane
pe gospodărie
Rata de sărăcie

Romania

Bulgaria

NUTS
1
X

NUTS
2
X

NUTS
3
X

NUTS
1
X

NUTS
2
X

NUTS
3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALIZA COMPARATIVA A SISTEMULUI DE INDICATORI DISPONIBILI IN ROMANIA
SI BULGARIA, PE DOMENIUL INFRASTRUCTURII ENERGETICE
Această analiză are ca scop stabilirea unui set comun de indicatori care să susţină dezvoltarea
sistemelor energetice în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria, în vederea exploatării şi
utilizării eficiente a surselor de energie, şi dezvoltarea cooperării transfrontaliere pentru
valorificarea surselor regenerabile de energie. Indicatorii evaluaţi se încadrează în axa prioritară de
utilizare durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului, din cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria.
Analiza infrastructurii energetice trebuie să prezinte aspecte relevante, pe de-o parte în ceea ce
priveşte producţia şi consumul de energie, iar pe de altă parte, transportul şi distribuţia acesteia la
consumatori. Indicatorii selectaţi în acest scop, oglindesc, în primul rând, situaţia existentă în
teritoriu, prin valori cât mai aproape de momentul efectuării studiului, dar şi evoluţia în serii
cronologice a acestor valori prin care să se poate pune în evidenţă existenţa unor probleme,
disfuncţionalităţi ale sistemelor energetice, sau a discrepanţelor dintre anumite zone. Indicatorii sunt
selectaţi după gradul de reprezentativitate raportat la documentul de planificare spaţială elaborat şi
sunt structuraţi pe următoarele subdomenii:
- alimentare cu energie electrică
- alimentare cu gaze naturale
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- alimentare cu energie termică
- reţele de transport ţiţei şi fluide asociate
Indicatorii privind utilizarea surselor regenerabile de energie se regăsesc în subdomenii, după tipul
de energie produsă, şi anume electrică şi termică.
Informaţiile privind valorile indicatorilor relevanţi în analiza infrastructurii energetice se obţin atât
de la Institutul Naţional de Statistică, cât şi de la operatorii sistemelor de transport şi distribuţie, dar
şi de la autorităţile locale.
Alimentare cu energie electrică
Prin analiza reţelelor de alimentare cu energie electrică se evidenţiază aspecte privind sursele de
producere, consumul de energie, transportul energiei electrice şi reţelele de distribuţie până la
consumator.
Procese cu relevanţă teritorială - evoluţii
Aspecte teritoriale - delimitări, poziţionări
Domeniul IV : Infrastructuri de captare, transport, distribuţie şi evacuare
Caracterizarea capacităţii de producţie, consumul, Poziţionare:
transportul si distribuţia energiei electrice:
centrale electrice
surse de producere a energiei electrice
reţeaua de transport a energiei electrice
consumul de energie electrică
reţeaua de distribuţie a energiei electrice
potenţial/capacităţi surse regenerabile
transportul şi distribuţia energiei electrice

Astfel se evidenţiază zonele cu probleme în alimentarea cu energie electrică, localităţile neracordate
la sistemul de energie electrică sau parţial electrificate. De asemenea se identifică zonele cu
potenţial ridicat de surse regenerabile de energie nevalorificate, pentru producerea de energie
electrică.
Prin analiza sectorului energetic, atât în Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Bulgariei,
cât şi în strategiile de dezvoltare ale regiunilor de nord cuprinse în zona transfrontalieră, se
consideră că infrastructura energetică este bine dezvoltată, iar prin aplicarea politicii energetice în
concordanţă cu cea a Uniunii Europene, se au în vedere reducerea dependenţei energetice a
Bulgariei, dar şi reducerea intensităţii energetice pe economie care are valoarea cea mai mare dintre
ţările est europene.
O problemă deosebită este ridicată de centrala nucleară de la Kozoloduy care, prin dezafectarea mai
multor unităţi a acesteia, va influenţa, într-o oarecare măsură, dezvoltarea economică a regiunii
Nord-Vest.
Există un potenţial ridicat pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, la nivel naţional, sursa
regenerabilă dominantă, utilizată pentru producerea energiei electrice fiind hidroenergia. De
asemenea, este în creştere utilizarea potenţialului eolian, regiunile nordice fiind favorizate în acest
sens. Studiul acestui potenţial prezintă valorile unor indicatori, consideraţi relevanţi, şi anume
puterea instalată a centralelor eoliene în funcţiune, dar şi ponderea energiei electrice produsă din
surse regenerabile din totalul energiei electrice.
În Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României, domeniul energetic este prezentat în
cadrul capitolului de prezentare a capitalului antropic, urmărind aceiaşi indicatori ca şi Strategia
Naţională bulgară, în plus este detaliat consumul de energie pe locuitor care reprezintă consumul
intern brut de energie, respectiv consumul final energetic raportat la numărul locuitorilor.
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O parte dintre indicatorii care oferă informaţii privind producerea şi consumul de energie, din
strategiile naţionale şi regionale, se regăsesc şi în planurile de amenajare a teritoriului şi strategiile
de dezvoltare ale judeţelor, respectiv ale districtelor din Bulgaria. Odată cu dezvoltarea centralelor
de producere a energiei din surse regenerabile, cu precădere eoliene şi microhidrocentrale, existând
un potenţial ridicat în regiunile sudice ale României, au început să fie introduşi, în documentele de
planificare din România, indicatorii care exprimă caracteristicile acestor centrale, aceştia regăsinduse în producţia de energie electrică şi puterea instalată pe categorii de centrale electrice. Zona de
sud a României este caracterizată şi de un potenţial energetic solar ridicat, dar cu toate acestea,
dezvoltarea instalaţiilor care să utilizeze radiaţia solară pentru producerea energiei electrice este,
încă, în stadiu de început.
În ceea ce priveşte sistemele de transport şi distribuţie a energiei electrice, atât pe teritoriul
Bulgariei cât şi al României, în zona transfrontalieră, există linii de transport a energiei electrice,
acestea fiind de înaltă tensiune, de 220, 400 şi 750 kV. De asemenea, pentru distribuţia energiei
electrice din staţiile de sistem, către consumatori, reţeaua electrică prezentă în teritoriul analizat,
este de înaltă tensiune (110kV), şi de medie tensiune care funcţionează la diverse valori, de 6, 10,
20 şi 35 kV. În general, pentru alimentarea consumatorilor, în mediul urban şi rural, se utilizează
tensiunea de 20 kV. Staţiile de transformare, existente în teritoriu, sunt caracterizate de raportul de
transformare de la înaltă la medie tensiune şi de puterea transformatoarelor.
Indicatorii utilizaţi pentru prezentarea staţiilor şi liniilor componente ale sistemului de transport şi
distribuţie exprimă lungimea liniilor electrice şi caracteristicile staţiilor şi posturilor de transformare
şi se regăsesc la nivelul documentelor de planificare spaţială regională şi judeţeană / districtuală,
atât din România cât şi din Bulgaria. În cazul liniilor electrice de medie tensiune, valorile
indicatorilor sunt repartizate după modul de amplasare al reţelelor, aerian şi subteran, cu precizarea
că, în ceea ce priveşte teritoriul României, liniile aeriene se regăsesc cu precădere în mediul rural şi,
parţial, în zonele de la periferia centrelor urbane, iar în localităţile urbane, mai ales în zonele
centrale, liniile electrice sunt poziţionate subteran.
Pentru studiul electrificării în localităţi, se analizează prin indicatori, reţeaua electrică de joasă
tensiune prin care sunt racordaţi consumatorii localităţilor respective, şi anume lungimea acesteia,
repartizată după modul de amplasare, aerian sau subteran. Un indicator semnificativ pentru redarea
nivelului de electrificare al unei localităţi este ponderea locuinţelor racordate la reţeaua de
electricitate, pe medii (urban şi rural). Acest indicator este înlocuit, în unele strategii judeţene, cu
numărul de locuinţe neelectrificate repartizate pe localităţi, considerându-se că acesta este un
indicator mai relevant, întrucât, conform datelor statistice din România, ponderea locuinţelor
electrificate este de peste 90% în aproape toate localităţile, conform datelor preliminare ale
Recensământului Populaţiei şi locuinţelor din 2012. În strategiile de dezvoltare ale districtelor din
regiunile nordice ale Bulgariei nu sunt prezentate valori ale gradului de electrificare al localităţilor,
sau numărul locuinţelor neelectrificate, ci se precizează doar că toate localităţile sunt electrificate.
În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii reprezentativi din strategiile de dezvoltare şi
documentele de planificare spaţială, din România şi Bulgaria, la nivel naţional, regional şi judeţean
/ districtual (corespunzătoare NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3), în selectarea acestora ţinându-se cont
de relevanţa pe care o au pentru regiunea transfrontalieră pentru care se elaborează această analiză.
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Procese cu
relevanţă
teritorială în
alimentarea
cu energie
electrică

Indicator

Producţia şi Intensitatea energetică a
consumul de economiei (tep/1000 euro PIB)
energie
Gradul de dependenţă
energetică (%)
Producţia de energie electrică
pe categorii de centrale
electrice (GWh)
Consumul de energie electrică
pe locuitor (kWh/locuitor)
Consumul final de energie, pe
sectoare, (MWh)
Puterea instalată pe categorii
de centrale electrice (MW)
Ponderea energiei electrice din
surse regenerabile din total
energie electrică (%)
Instalaţii de producere a
energiei electrice din surse
regenerabile (nr.)
Transport şi Lungimea liniilor de transport
distribuţie
energie electrică, pe tensiuni
(km)
Lungimea liniilor de distribuţie
energie electrică, de înalta
tensiune (110 kV) (km)
Lungimea liniilor de distribuţie
energie electrică, de medie
tensiune (1–110 kV), aeriene şi
subterane, (km)
Lungimea liniilor de distribuţie
energie electrică, de joasă
tensiune (0,4 kV), aeriene şi
subterane, (km)
Numărul staţiilor de
transformare
Puterea instalată a staţiilor de
transformare (MVA)
Numărul posturilor de
transformare
Densitatea liniilor electrice de
medie tensiune, (km/kmp)
Densitatea liniilor electrice de
joasă tensiune, (km/kmp)
Ponderea locuinţelor racordate
la reţeaua de electricitate, pe

România

NUTS
1
x

NUTS
2

Bulgaria

NUTS
3

x
x

NUTS
1
x

NUTS
2

NUTS
3

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

110
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Procese cu
relevanţă
teritorială în
alimentarea
cu energie
electrică

Indicator

România

NUTS
1

NUTS
2

Bulgaria

NUTS
3

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

medii (%)
(sau nr. locuinţe neelectrificate
repartizate pe localităţi)

Alimentarea cu energie termică, gaze naturale şi produse petroliere
Relaţionarea studiului proceselor cu relevanţă teritorială cu aspectele lor teritoriale
Procese cu relevanţă teritorială - evoluţii
Domeniul IV: Infrastructuri de captare, transport,
distribuţie şi evacuare
Caracterizarea capacităţii de producţie şi transport a
energiei termice:
capacităţi surse de producere a energiei termice;
potenţial/capacităţi surse alternative.
Caracterizarea capacităţii de transport şi distribuţie
a gazelor naturale
debite disponibile în reţeaua de gaze naturale;
distribuţie de gaze naturale.
3. Caracterizarea capacităţii de extracţie şi transport
produse petroliere

Aspecte teritoriale - delimitări, poziţionări

Infrastructurile tehnice
reţeaua de producţie şi transport a energiei
termice.
reţeaua de transport a gazelor naturale;
localităţi cu distribuţie gaze naturale.
Reţeaua de extracţie, prelucrare şi transport
produse petroliere

Arealul de studiu-tipologia ariei transfrontaliere România-Bulgaria
Probleme generale identificate în România care pot influenţă domeniul Infrastructuri de captare,
transport, distribuţie energie termică şi gaze naturale:
Scăderea producţiei de energie termică ca urmare a restructurării industriale, a scăderii capacităţilor
CET sau CTE;
Scăderea cantităţii de energie termică livrată ca urmare a uzurii fizice şi morale a instalaţiilor de
producere şi distribuţie a energiei termice (cu o vechime în exploatare de 30-40 ani) şi a
debranşărilor consumatorilor de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (şi instalarea/
sistemelor individuale de încălzire: centrale termice individuale, sobe, etc.).
Uzura reţelelor de transport agent termic datorită vechimii lor şi neîntreţinerii corespunzătoare a
acestora;
Desfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;
Existenţa localităţilor neracordate la sistemul naţional de transport gaze naturale, fără reţea de
distribuţie gaze naturale;
Nerespectarea distanţelor/zonelor de protecţie şi de siguranţă a conductelor de transport gaze naturale
poate afecta funcţionarea normală a conductelor şi poate pune în pericol persoanele, bunurile şi mediul
(conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare
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din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006
şi publicate în MO 960 bis / 29.11.2006).
Nerespectarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente obiectivelor Sistemului naţional de
transport prin conducte al produselor petroliere (Conform prevederilor Ordinului 371/2002 al
ministrului industriei şi resurselor) şi nerespectarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (SNTTGCE conform prevederilor Ordinului 196/10 octombrie 2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale) şi de asemenea prelevările ilegale de combustibil – pot crea pericolul unor
explozii devastatoare, şi pot afecta solul şi apele subterane şi de suprafaţă (plante, animale, peşti,
culturi agricole, etc.) prin scurgerile/infiltrările de produse petroliere.
Bulgaria: mediul energetic
Bulgaria este o ţară puternic dependentă energetic, ea importând din Federaţia Rusă mai mult de 70
% din sursele de energie primară: benzină, gaze naturale, cărbune de înaltă calitate şi combustibil
nuclear. Această situaţie crează o stare de îngrijorare asupra securităţii aprovizionării cu energie.
Totodată economia bulgară nu poate fi competitivă cheltuind de 10 ori mai multă energie pe
unitatea de PIB faţă de economiile ţărilor vest-europene şi de 2 – 3 ori mai mult comparativ cu
economiile ţărilor din Europa Centrală. Singura resursă energetică a âării o reprezintă lignitul de
calitate scăzută, cu conţinut ridicat de sulf.
Odată cu realizarea conductelor de transport gaze naturale din Asia Centrală, prin Bulgaria şi mai
departe spre Europa Centrală – ţara se poate transforma într-un coridor est-vest, fapt ce ar crea
posibilitatea diversificării dependenţei de gazele naturale atât pentru Bulgaria cât şi pentru ţările din
Europa de Vest.
În acest sens teritoriul analizat al României şi Bulgariei va fi traversat de conducta de transport
gaze naturale de presiune înaltă NABUCO, conductă care va conecta regiunile cele mai bogate în
resurse de gaze naturale de pe glob - regiunea Mării Caspice, Orientul Mijlociu - cu pieţele
europene de consum. Construcţia conductei este sprijinită prin Acordul Interguvernamental semnat
la Ankara în 2009, care armonizează cadrul legislativ şi oferă condiţii de transport stabile şi egale
tuturor partenerilor şi clienţilor. Conducta Nabucco va traversa teritoriul Turciei, Bulgariei,
României, Ungariei şi Austriei şi va avea o lungime totală de aproximativ 3834 km şi o capacitate
de transport maximă de 31 mld. mc/an. Traseul bulgar se întinde in directia staţiei de comprimare
de la Lozenets, înainte de a traversa lanţul muntos Stara Planina din nordul ţării. Conducta
urmează traseul deja existent de transport al gazelor de la est către vest, înainte de a traversa către
România pe sub Dunăre. Lungimea tronsonului bulgăresc de conductă va fi de 424 km. În România
conducta va fi construită urmând traseul de la graniţa de sud-vest, trecând prin judeţele Dolj,
Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş şi Arad. Lungimea acestui tronson de conductă va fi de 475 km.
În prezent se depun eforturi pentru a creşte ponderea energiei din surse regenerabile în balanţa
energetică naţională, cele mai favorabile regiuni fiind: nord-est, sud-centrală şi cea de sud-est.
Starea reţelelor infrastructurilor tehnice şi stocul de clădiri sunt puternic amortizate, nu se respectă
cerinţele urbane, astfel încât este nevoie de eforturi concertate în acest domeniu pentru executarea
lucrărilor de înlocuire şi reparaţii. Clădirile publice de cultură, educaţie, sănătate sunt într-o stare
precară, mai ales în mediul rural.
O măsură prevăzută în Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Bulgariei este aceea de a
creşte utilizarea combustibililor curaţi – exemplu gazele naturale – pentru încălzirea spaţiilor şi
creşterea cotei gospodăriilor branşate la reţeaua de distribuţie gaze (la 30% până în 2010).
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Exemplu regiunea Vidin:
În sectorul energetic Vidin o mare parte a energiei este obţinută prin utilizarea combustibililor
solizi, fapt ce are un impact negativ asupra mediului şi climei. Activitatea CET Vidin are nevoie de
actualizare, prin implementarea unui proiect de realizarea a termoficării pentru o parte a oraşului; în
prezent aburul de încălzire este evacuat direct în atmosferă din cauza lipsei infrastructurii de
transport a agentului termic.
Este în curs de dezvoltare obţinerea energiei din surse regenerabile de energie, locale: solară, hidro,
geotermală, biomasă – prin implementarea a 15 proiecte, dintre care: un proiect de utilizare a
energiei din sursă geotermală, două proiecte pentru hidrocentrale cu capacitate de până la 10MW,
opt proiecte solar-fotovoltaice şi patru pentru realizarea instalaţiilor termo-solare.
În conformitate cu politica de stat pentru eficienţă energetică şi asigurarea independenţei energetice
s-au luat măsuri pentru alimentarea cu gaze naturale în Vidin, prin realizarea unei conducte de gaz
cu o lungime totală de 95 km.
Printre dificultăţile de implementare a măsurilor de creştere a eficienţei energetice sunt lipsa gazelor
naturale în regiune şi lipsa încălzirii centrale în zonele urbane ale provinciei, sistemele de încălzire
actuale sunt învechite şi mari consumatoare de energie. Prin îmbunătăţirea izolării termice ,
modernizarea instalaţiilor de încălzire şi utilizarea energiei solare în clădirile vechi – se
preconizează o reducere a consumului de energie cu cca. 50%., având în vedere numai faptul că
pereţii exteriori ai clădirilor vechi au de până la cinci ori pierderi de căldură mai mari faţă de cele
prevăzute în standardele pentru construcţii noi.
În general reducerea consumului de combustibil s-a produs datorită diminuării producţiei, din cauza
crizei economice.
Conform analizei efectuată în cadrul „Programului Naţional de Economii de Energie până în 2014”
a reieşit că potenţialul de economisire a energiei este: în industrie de cel puţin 30%, în gospodării şi
servicii de cca. 15% şi în clădiri existente de 50 %.
Procese cu
relevanţă
teritorială în
alimentarea
cu energie
electrică
Producţia şi
consumul de
energie
termică

Indicator

România

NUTS
1
Energia termică distribuită
pe macroregiuni, regiuni de
dezvoltare şi judeţe, (Gcal)
Numărul localităţilor în care
se distribuie energia termică
pe medii, pe macroregiuni,
regiuni de dezvoltare şi
judeţe
Numărul de servicii publice
de termoficare
Ponderea pierderilor de
energie în sisteme de
alimentare centralizată cu
energie termică (%) raportate
la combustibilul consumat,
în funcţie de tehnologiile

NUTS
2

Bulgaria

NUTS
3

x

x

x

x

x

x

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

x
x
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folosite şi gradul de uzură
Numărul locuinţelor
racordate la reţeaua de
încălzire centralizată (mii)
Procentul locuinţelor
racordate la termoficare (%)
la nivel naţional şi pe regiuni
Numărul locuinţelor din
mediul urban racordate la
reţeaua de încălzire
centralizată (mii)
Procentul locuinţelor din
mediul urban racordate la
reţeaua de încălzire din
totalul naţional al locuinţelor
din mediul urban (%)
Procentul locuinţelor din
mediul rural racordate la
reţeaua de încălzire
centralizată (mii)

x
x

x
x

x

x

x

Institutul Naţional de Statistică al Bulgariei oferă Principalii indicatori economici pentru "Producţia
şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă": Numărul de întreprinderi - număr., Cifra
de afaceri - mii leva, Producţie - mii leva, Valoarea adăugată la costul factorilor - mii Leva,
Achiziţii de bunuri şi servicii - mii leva, Costurile de personal - mii leva, Salarii şi indemnizaţii mii leva, Angajat - număr. Indicatorii specifici tehnici au fost identificaţi în Strategia Naţională a
Bulgariei şi în Strategiile de Dezvoltare Regionale. Exemple de indicatori tehnici sunt: lungimea
reţelei de distribuţie gaze naturale, numărul consumatorilor racordaţi la reţeaua de distribuţie gaze,
lungimea reţelei de transport energie termică, numărul unităţilor racordate la încălzire centrală,
numărul staţiilor automate de distribuţie gaze (în România staţii de reglare măsurare - SRM).
După cum se observă din tabelul de mai sus lista indicatorilor utilizaţi în România este mult mai
cuprinzătoare, acoperind mai multe aspecte ale reţelelor din teritoriu, în comparaţie cu situaţia din
Bulgaria.
În România Institutul Naţional de Statistică al României, Strategia Naţională de Dezvoltare
Durabilă a României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi planurile de amenajarea
teritoriilor judeţene oferă o multitudine de indicatori, inclusiv de la administraţiile publice locale şi
operatorii serviciilor de: termoficare, transport şi distribuţie gaze naturale şi produse petroliere din
teritoriu.
ANALIZA COMPARATIVA A SISTEMULUI DE INDICATORI DISPONIBILI IN ROMANIA
SI BULGARIA, PE DOMENIUL TELECOMUNICATIILOR
În cadrul analizei pe domeniul telecomunicaţiilor se stabileşte un set comun de indicatori prin care
se urmăreşte dezvoltarea sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în zona transfrontalieră
România-Bulgaria.
Indicatorii evaluaţi se încadrează în axa prioritară de Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a
accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, din
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria.
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Analiza infrastructurii de telecomunicaţii trebuie să prezinte aspecte relevante, atât în ceea ce
priveşte nivelul de dezvoltare al reţelelor de telefonie fixă şi mobilă, dar şi nivelul de dotare cu
calculatoare, accesul populaţiei la internet si mass-media. Indicatorii selectaţi în acest scop,
oglindesc, în primul rând, situaţia existentă în teritoriu, prin valori cât mai aproape de momentul
efectuării studiului, dar şi evoluţia în timp, prin serii cronologice a acestor valori, care arata ritmul
de dezvoltare al reţelelor de telefonie, dar si al domeniului informaţional.
Astfel se pun in evidenta existenta unor probleme, prin lipsa infrastructurii de baza sau
discrepantele dintre anumite zone privind accesul la anumite servicii din acest domeniu.
Indicatorii sunt selectaţi după gradul de reprezentativitate raportat la documentul de planificare
spaţială elaborat şi sunt structuraţi pe următoarele subdomenii: telefonie fixă, telefonie mobilă,
mass-media, societatea informaţională.
O parte dintre indicatorii privind societatea informaţională sunt grupaţi după activităţi care s-au
dezvoltat în direcţia utilizării mediului electronic, e-guvernare, e-learning, e-health, etc.
Procese cu relevanţă teritorială - evoluţii
Aspecte teritoriale - delimitări, poziţionări
Domeniul IV : Infrastructuri de captare, transport, distribuţie şi evacuare
Telecomunicaţii
Poziţionare:
Telefonie fixă
unităţi poştale
Telefonie mobilă
centrale telefonice, pe tipuri
Mass-media
reţeaua de fibră optică
conexiuni internet
Societatea informaţională

Informaţiile privind valorile indicatorilor relevanţi în analiza domeniului telecomunicaţiilor se obţin
atât de la Institutul Naţional de Statistică, cât şi de la operatorii sistemelor de telefonie fixă şi
mobilă, dar şi de la autorităţile locale.
Analiza reţelelor de telecomunicaţii din cadrul documentelor de planificare spaţială evidenţiază, în
primul rând, aspecte privind accesul populaţiei la servicii de telefonie, fixă şi mobilă, fiind
prezentate traseele reţelelor de telefonie fixă, cablurile de fibră optică, nivelul de dotare cu centrale
telefonice, capacitatea acestora fiind determinată de numărul de linii fixe pe care îl deservesc. Un
indicator relevant, din care rezultă nivelul de asigurare al populaţiei / localităţilor cu posturi
telefonice, este gradul de telefonizare, pe medii, care este reprezentat de numărul de linii telefonice
fixe la 100 locuitori, astfel, fiind puse în evidenţă zonele sau localităţile lipsite de legături
telefonice.
În strategiile de dezvoltare din Bulgaria, la nivel naţional, regional şi districtual, se pune accent pe
dezvoltarea reţelelor fixe digitalizate, fiind utilizaţi indicatori care oferă date privind acoperirea cu
telefonie digitală, şi anume, numărul de centrale telefonice digitale, gradul de digitalizare sau
numărul de linii digitale la 1000 locuitori, repartizat pe medii.
Prin comparaţie, se analizează reţeaua de telefonie mobilă care, ultimii ani, a avut o dezvoltare
dinamică, uneori în detrimentul celei fixe. Indicatorul relevant este rata de penetrare a telefoniei
mobile sau, mai curând, numărul de linii mobile la 100 de locuitori. Cu toate acestea, deşi acest
indicator prezintă o creştere continuă în ultimii ani, în Bulgaria, creşterea nu este atât de
spectaculoasă, considerându-se că există o oarecare reticenţă în renunţarea la telefonia fixă.
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Mass-media este prezentă în analizele documentelor de planificare spaţială, în special prin
indicatorii care arată nivelul de acces al populaţiei la televiziunea prin cablu şi la programele radio,
mai relevanţi fiind numărul de abonaţi la CATV şi numărul posturilor de radio recepţionate în zonă.
Dintre toate mijloacele de comunicare de la ora actuală, se poate spune că impactul cel mai mare, în
aproape toate activităţile, îl are internetul, astfel că, semnificativă pentru conturarea nivelului de
dezvoltare a reţelei informaţionale în zona transfrontalieră, şi nu numai, este exprimarea unor
indicatori referitori, în primul rând, la echipamentul necesar accesării acestei reţele. Astfel,
indicatorii comuni, utilizaţi în documentele de planificare de-o parte şi de alta a Dunării, este
numărul de calculatoare personale (PC) şi ponderea acestora conectate la internet. Alţi indicatori
utilizaţi sunt rata de penetrare a internetului, sau, altfel spus, ponderea utilizatorilor de internet,
ponderea gospodăriilor cu acces la internet sau ponderea conexiunilor broadband din totalul
conexiunilor internet, însă aceşti indicatori sunt disponibili doar la nivel naţional.
Spre deosebire de Bulgaria, în România, mediul informaţional s-a extins în anumite sectoare de
activitate, în administraţia publică, sectorul bancar, învăţământ, sănătate, comerţ, ducând la apariţia
unor indicatori care reflectă nivelul de utilizare a internetului în aceste domenii. Există date, la nivel
naţional, pentru domenii ca e-guvernare, e-procurement, (achiziţii publice), e-banking, e-learning,
e-health sau e-commerce.
Toţi aceşti indicatori sunt centralizaţi în tabelul de mai jos, aceştia fiind utilizaţi în strategiile de
dezvoltare şi documentele de planificare spaţială, din România şi Bulgaria, la nivel naţional,
regional şi judeţean / districtual (corespunzătoare NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3), fiind relevanţi în
subdomeniile stabilite pentru analiza regiunii transfrontaliere.
Procese cu
Indicator
relevanţă
teritorială
în domeniul
telecomunicaţiilor
Telefonie
Nr. unităţilor de poştă, pe
fixă
medii
Nr. abonaţi în reţeaua
telefonică fixă, pe medii
Nr. linii telefonice fixe / 100
loc, pe medii
Nr. centrale telefonice, pe
tipuri
Nr. localităţi fără acces la
reţeaua de telefonie fixă
Posturi telefonice digitale /
1000 loc , pe medii
Gradul de digitalizare (%)
Lungimea totală a reţelei de
telefonie fixă (km)
Telefonie
Nr. abonaţi telefonie mobilă
mobilă
Nr. operatori telefonie mobilă
Nr. linii mobile / 100 locuitori
Mass Media Nr. posturi radio locale
Nr. posturi TV locale

România
NUTS
1

NUT
S2

x

Bulgaria
NUTS
3

NUTS
1

NUTS
2

x

x

x

x

x

x

x

x

NUTS
3
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
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Procese cu
relevanţă
teritorială
în domeniul
telecomunicaţiilor
Societatea
informaţională

Indicator

România
NUTS
1

Nr abonaţi CATV
Nr. operatori reţele CATV
Nr. PC / 100 loc
Ponderea PC conectate la
internet (%)
Nr. utilizatori de internet
Nr. utilizatori internet / 100 loc
Lungime magistrală fibră
optică

x
x
x
x

Bulgaria

NUT
S2

NUTS
3

NUTS
1

NUTS
2

NUTS
3

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

6. DIFERENTE DATE DE SISTEMUL DE PLANIFICARE TERITORIALA LA NIVELUL
ROMANIEI SI BULGARIEI / GRADUL DE ABSORBTIA FONDURILOR EUROPENE
(Sursa: http://www.immromania.ro)
Prin „Memorandumul privind adoptarea masurilor necesare pentru demararea procesului de
regionalizare-descentralizare in Romania” se asuma existenta regiunilor ca unitati administrativteritoriale functionale la sfarsitul anului 2013, vizand in acest sens parcurgerea concomitenta a (1)
revizuirii constitutiei, (2) elaborarii cadrului normativ necesar organizarii si functionarii regiunilor
si (3) elaborarii cadrului normativ necesar descentralizarii competentelor catre regiuni, judete,
municipii, orase si comune.
Dezvoltarea regionala si descentralizarea sunt convergente cu abordarea strategica de la nivelul UE
privind cresterea coeziunii si in special cu modalitatea de infaptuire a acesteia – fondurile europene.
Astfel, sporirea coeziunii (atenuarea decalajelor din cadrul Uniunii Europene) si absorbtia
fondurilor europene sunt principalele doua obiective care valideaza necesitatea accelerarii
procesului de regionalizare-descentralizare in Romania.
Analizele efectuate, conţin următoarele componente majore:
•

Absobţia fondurilor structurale în România comparativ cu celelalte ţări;

•

Descentralizarea în contextul UE;

•

Calitatea guvernarii în România comparativ cu ţările UE;

•

Impactul descentralizarii şi calităţii guvernării asupra ratei de absorbţie a fondurilor
europene.

Sinteza principalelor constatari
•

Din punct de vedere a absorbţiei fondurilor europene, Romania ocupa ultimul loc din cele
27 de state membre ale Uniunii Europene. Nivelul de 20,70% fiind cu cca. 25 p.p. mai mic
decat media la nivel european, si cu 39,8 p.p. mai mic decat rata de absorbtie a Lituaniei –
60,50% (locul 1).

•

Nivelul descentralizarii în România se situeaza uşor sub media UE, din punct de vedere
structural înregistrând o descentralizare superioară mediei în sferele politică şi funcţională,
şi inferioară în zona administrativă, financiară şi verticală. (Statul european cu cel mai mare
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nivel al descentralizarii este Germania (66))
•

Nivelul cel mai redus al descentralizarii îl înregistreză Bulgaria (25),

•

Procesele de sincronizare şi convergenţa către modelul de societate vest-european –
România şi Bulgaria încă nu au internalizat complet bunele practici şi tradiţiile în materie
de guvenare şi administraţie publică.

•

Exista o corelaţie pozitivă consistentă între calitatea guvernării şi rata absorţiei fondurilor
europene. Actul de guvernare reprezinta unul dintre determinantii majori ai proiectarii şi
managementului arhitecturii institutionale şi functionale în domeniul fondurilor europene.
Din perspectiva absorbţiei fondurilor europene, importanţa relativă a calitatii guvernării este
mai mare în statele mai slab dezvoltate din UE (Bulgaria şi România).

Rata de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune în România şi Bulgaria
(http://www.fonduri-structurale.ro)
Potrivit unui raport al Comisiei Europene menţionat de site-ul EU Observer, în România, a doua cea
mai săracă ţară din Uniunea Europeana (după Bulgaria), se înregistrează cea mai scăzută rata de
absorbţie a fondurilor europene.
In bugetul european din perioada 2007-2013, României i-au fost alocate 19,7 miliarde de euro şi
Bulgariei 6,9 miliarde. Însă România a reuşit să absoarbă doar 4% din aceste fonduri, până în
ianuarie 2012, în vreme ce Bulgaria a reuşit să acceseze 19% din bani. Exista multe deficiente în
cele două ţări şi fondurile europene nu sunt utilizate corect pentru a ajuta economiile naţionale să
ajungă din urma celelalte state ale Uniunii.
Specialiştii apreciază că fondurile structurale şi de coeziune alocate Bulgariei ar fi trebuit să
mărească PIB-ul ţării cu 9%, dacă erau complet utilizate până în 2015. În cazul României, ar fi
vorba despre 3,8% din PIB.
La începutul anului 2011, gradul de absorbţie a fost de nici 9%, totalul sumelor virate către
beneficiari ajungând la 7,4 miliarde de lei (aproximativ 1,74 mld.euro).
Romania este depăşită la rata de absorbţie de Bulgaria, care la final de 2010, cheltuise 10,2% din
alocarea totală de 6,67 de miliarde de euro disponibila până în 2013.
POS Transport a înregistrat cea mai mica rata de absorbţie a fondurilor europene. Cu doar 202,8
milioane de euro cheltuite (circa 1% din alocarea totală pe 2007-2013), acest program operaţional
stârneşte cele mai mari discuţii privind incapacitatea Romaniei de a valorifica banii de la UE.
Bulgaria a reuşit să consume până la finele lui 2010, 5,81% din suma totală disponibilă (circa 94 de
milioane euro) pentru infrastructura de transport.
POR şi POSDRU înregistrează rate mai mari în absorbţia de fonduri structurale în România. Cu
plăţi de 2,52 miliade lei, respectiv 2,039 miliarde lei, acestea înregistrează grade de absorbţie de
14,89% şi 13,36%.
La aceste capitole România a depăşit Bulgaria, care a absorbit doar 11,58% din fondurile
disponibile în cadrul Programului Operaţional Dezvoltare Regională şi doar 8,91% din cele alocate
în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane.
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7. POZIŢIA ROMÂNIEI ŞI BULGARIEI PRIVIND PRIORITĂŢILE POLITICII
EUROPENE DE COEZIUNE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI „CONVERGENŢĂ”
REZULTATE DIN STRATEGIILE NATIONALE
Politica de Coeziune, alături de alte politici şi programe comunitare şi naţionale reprezintă un set
eficient de instrumente care promovează cooperarea atât în interiorul regiunilor şi între regiunile
Europei, precum şi cu regiuni din afara spaţiului comunitar. Caracterul cooperativ este dat de
necesitatea soluţionării anumitor probleme de interes comun, precum şi de necesitatea urmăririi
intereselor proprii de dezvoltare a unei anumite zone sau regiuni şi valorificarea oportunităţilor
existente.
România
Documentele strategice naţionale scot în evidenţă importanţa Politicii de Coeziune pentru economia
românească, propunând priorităţi de dezvoltare, precum şi măsuri de îmbunătăţire a sistemului de
implementare. Astfel principalele direcţii prioritare, relevante pentru Politica de Coeziune, sunt:
-

Dezvoltarea infrastructurii de bază din toate sectoarele
Creşterea competitivităţii economiei româneşti, în special prin punerea în practică a
rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi dezvoltarea mediului de afaceri, inclusiv
prin încurajarea întreprinderilor mici şi mijlocii
- Dezvoltarea capitalului uman, prin modernizarea infrastructurii şi sistemului educaţional,
adaptarea programelor educaţionale la cerinţele pieţei, sprijinirea acţiunilor de promovare a
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
- Asigurarea dezvoltării durabile prin: promovarea metodelor de producţie, servicii şi consum
durabile, diminuând la maxim impactul negativ asupra mediului şi sănătăţii umane,
exploatarea eficientă a resurselor naturale, diminuarea efectelor schimbărilor climatice
- Dezvoltarea avantajelor competitive ale regiunilor
- Implementarea Politicii de Coeziune complementar cu celelalte politici naţionale şi europene
- Simplificarea mecanismului de implementare a politicii
O primă direcţie de acţiune la nivelul strategiilor regiunilor de dezvoltare constă în restructurarea
reţelelor policentrice de localităţi pentru a-şi dezvolta şi consolida avantajele competitive şi a
contribui la competitivitatea naţională prin cea regională.
Ca răspuns la provocările pieţei, regiunile trebuie să-şi modernizeze şi să-şi diversifice economiile,
prin creşterea ponderii sectoarelor cu valoare adăugată ridicată şi prin crearea de condiţii favorabile
pentru afaceri, în special pentru IMM-uri, prin adoptarea şi adaptarea produselor şi proceselor
inovative.
Este necesară conştientizarea rolului pe care entităţile care activează în domeniul cercetaredezvoltare îl pot juca în asigurarea unei reacţii adecvate la presiunile de restructurare, în acest sens
fiind importantă încurajarea legăturilor interactive dintre institutele de cercetare şi reprezentanţii
mediului de afaceri.
Participarea activă în cadrul unor reţele şi asociaţii regionale, naţionale şi la nivel european care
promovează schimbul de experienţă reprezintă o altă modalitate prin care regiunile pot recupera
dezechilibrele în dezvoltare şi utiliza potenţialul în atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare.
În ceea ce priveşte resursele umane, adaptarea la forţele concurenţiale necesită promovarea
adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinderilor, adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei.
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Importanţa îmbunătăţirii capacităţii administrative şi reducerii birocraţiei, constituie factori
esenţiali în confruntarea cu presiunile de restructurare şi în asigurarea cadrului juridic şi
instituţional necesar susţinerii competitivităţii.
Managementul la nivel local al efectelor impactului schimbărilor demografice este esenţial pentru
realizarea unei economii dinamice şi bazate pe cunoaştere.
Măsuri la nivelul sistemelor de educaţie si formare profesională, în vederea dezvoltării unei pieţe a
muncii dinamice, flexibile şi incluzive şi la nivelul sistemelor de asistenţă socială, prin atenţie
sporită acordată construcţiei de locuinţe sociale şi sprijinului financiar pentru persoanele aparţinând
grupurilor dezavantajate, în vederea integrării acestora pe piaţa muncii.
O importanţă majoră o are integrarea masurilor de prevenire a schimbărilor climatice şi de
diminuare sau adaptare a activităţilor economice acestor cerinţe, precum şi intervenţiile de adaptare
a peisajului pentru a face faţă efectelor acestui fenomen global. Punerea în practică a direcţiilor de
acţiune menţionate mai sus necesită şi o campanie de conştientizare a factorilor de decizie, a
mediului socio-economic şi a populaţiei privind efectele pe care schimbările climatice le pot avea
asupra activităţilor economice şi asupra peisajului, precum şi privind tipurile de acţiuni care pot fi
realizate de către fiecare pentru a contribui la diminuarea acestor efecte şi la prevenirea riscurilor
naturale.
Pentru asigurarea în continuare a unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile este necesar ca
măsurile din cadrul politicii de Coeziune să fie fundamentate pornind de la analiza cauzelor
rămânerii in urma a anumitor regiuni (izolare teritoriala, declin al unor activităţi economice
tradiţionale) şi de la identificarea potenţialului real de dezvoltare al regiunilor respective.
În funcţie de factorii specifici care determină diferenţele de dezvoltare între regiuni, măsurile
necesare, în vederea unei dezvoltări echilibrate, armonioase şi durabile, vizeaza:
•

Reducerea izolării fizice a regiunilor, prin crearea de noi rute de transport, precum si
promovarea şi valorificarea potenţialului acestora la nivel naţional si european.

•

În regiunile în care predomină activităţi industriale aflate în declin trebuie sprijinite
iniţiativele de restructurare economică, trebuie stimulate noile întreprinderi care
promovează inovarea şi realizează produse competitive, care au la bază tehnologii înalte.

•

Revitalizarea zonelor urbane, reabilitarea infrastructurii urbane învechite trebuie avute în
vedere pentru creşterea atractivităţii unor oraşe si aglomerări urbane, care în prezent se afla
într-un declin accentuat. Totodată în vederea reducerii presiunilor asupra marilor aglomerări
urbane, promovarea polilor de creştere este esenţială pentru asigurarea unui potenţial de
creştere mai înalt în ansamblu.

•

Încurajarea cooperării între regiuni cu nivele diferite de dezvoltare trebuie avută în vedere
nu numai la nivelul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, ci şi în cadrul
Obiectivelor de Convergenţă şi Competitivitate regională. În acest sens, trebuie urmărită
realizarea de proiecte cu impact major cel puţin la nivel regional, spre beneficiul cât mai
multor parteneri din numeroase regiuni.

•

Trebuie în acelaşi timp menţinut echilibrul între politicile care vizează reducerea
decalajului între regiunile rămase în urmă şi regiunile mai dinamice şi politicile care se
adresează regiunilor mai competitive.

Deşi resursele naturale materiale şi umane de care dispun regiunile stau la baza dezvoltării acestora,
competitivitatea depinde în cea mai mare măsură de capacitatea de a dezvolta şi implementa
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strategiile cele mai adecvate, pe baza cărora regiunile să câştige în timp un avantaj competitiv
atunci când concurează pe piaţa globală. Este esenţială în acest sens valorificarea avantajelor
regionale, astfel încât acestea să fie transformate în elemente cheie ale dezvoltării şi concurenţei pe
piaţă.
Pornind de la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o regiune pentru a fi competitivă pe o
piaţă concurenţială (un climat de afaceri favorabil, forţă de muncă înalt calificată şi adaptabilă,
infrastructură adecvată, mediu inovativ propice şi un management macroeconomic de calitate),
competenţele fundamentale la nivel regional ar trebui să vizeze:
• Planificarea strategică pe baza analizei avantajelor şi dezavantajelor;
• Cultura parteneriatului: abordarea strategică şi cu implicarea comunităţii şi a celor mai
relevanţi actori la nivel naţional, regional şi local ajută la adaptarea activităţilor la condiţiile
regionale şi locale şi la găsirea celor mai adecvate soluţii pentru succesul acestora în
contextul în care concurează;
• Capacitate administrativă: existenţa unui personal competent la nivelul structurilor
administrative centrale şi locale, a unei cooperări eficiente cu sectorul privat dar şi cu alte
grupuri interesate; reducerea birocraţiei prin simplificarea procedurilor administrative şi
utilizarea mijloacelor informatice moderne;
• Capacitate de inovare sau, acolo unde este cazul, dezvoltarea infrastructurii necesare
cercetării şi inovării;
• Adaptarea calificărilor resurselor umane la cerinţele pieţei (prin adaptarea curriculei
şcolare).
Evaluarea sistemului de management al politicii de Coeziune pentru perioada 2007 - 2013
Respectarea principiului subsidiarităţii (distribuţia optima a responsabilităţii între nivelurile
implicate), prin păstrarea competenţelor la nivelul la care pot fi cel mai bine soluţionate, prin
promovarea unei aplicări cât mai eficiente a autonomiei locale.
Rolul nivelului comunitar şi al celui naţional este acela de a stabili cadrul general în care se vor
derula intervenţiile, conform Strategiei de dezvoltare definite cu respectarea Principiului
parteneriatului. Totodată, la acest nivel vor trebui create condiţiile pentru aplicarea eficientă a unei
abordări de tip ”de jos în sus”, care să încurajeze implicarea tuturor celor interesaţi.
Transparenţa în procesul de acordare a fondurilor, alături de simplificarea administrativă şi
facilitarea astfel a accesului potenţialilor beneficiari de fonduri la informaţie.
Promovarea unei dinamici teritoriale echilibrate care va avea în vedere atât promovarea creşterii
zonelor mai dezvoltate şi care pot acţiona ca poli de creştere de importanţă regională sau naţională,
cât şi stimularea dezvoltării în zonele rămase în urmă.
Pentru zonele mai puţin dezvoltate, întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor (nu numai a celor
comunitare) prin toate instrumentele disponibile, precum şi orientarea resurselor disponibile către
sectoarele cu potenţial de creştere reprezintă premise esenţiale în vederea promovării unei
dezvoltări sustenabile a acestora.
În contextul unei economii globalizate, a caracterului limitat al resurselor disponibile, întărirea
cooperării prin programe transfrontaliere sau de vecinătate este esenţială. Totodată, cooperarea
poate avea loc la orice nivel şi pe orice tematică şi trebuie să urmărească valorificarea la maxim a
oportunităţilor şi a potenţialului existent. Cercetarea-dezvoltarea, protecţia mediului şi prevenirea
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riscurilor, îmbunătăţirea legăturilor transfrontaliere pentru promovarea unei dezvoltări durabile,
schimburile comerciale sunt câteva domenii în care întărirea cooperării este benefică.
Consolidarea capacităţii de cooperare şi de absorbţie eficace a fondurilor disponibile prin toate
mijloacele disponibile – precum schimburi de bună practică, acţiuni comune, schimburi de noi
tehnologii, dezvoltarea parteneriatelor, crearea de reţele tematice etc va crea premizele dezvoltării
de noi parteneriate de cooperare, inclusiv cu state mai îndepărtate din afara Uniunii.
Bulgaria
În conformitate cu strategia de la Lisabona, Bulgaria doreşte să îşi reducă dependenţa de sectoarele
care au o valoare adăugată mică prin:
• susţinerea investiţiilor în cercetare-dezvoltare,
• susţinerea inovaţiilor şi tehnologiilor informaţionale şi de comunicare,
• îmbunătăţirea sistemelor de management,
• promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii,
• modernizarea tehnologiilor şi
• realizarea de investiţii pentru economisirea energiei şi protejarea mediului.
În acelaşi timp se consideră că atenţia acordată dezvoltării tehnologice trebuie echilibrată cu
menţinerea investiţiilor în politicile tradiţionale de dezvoltare.
Noua Politică de Coeziune trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a permite UE să facă faţă
noilor provocări cu care se confruntă Europa unită prin obţinerea unui echilibru între acestea şi
sferele tradiţionale de intervenţie. Efectul presiunii economice în creştere generat de către
competitorii globali, problemele demografice, dezvoltarea pieţei de energie, schimbările climatice şi
polarizarea socială reprezintă provocări şi oportunităţi pentru Comunitate şi hotărăsc viitorul
politicii regionale europene.
Poziţia Bulgariei este că pentru obţinerea unui proces solid de convergenţă reală, eforturile şi
resursele trebuie să fie în continuare direcţionate către investiţii în principalii factori care
reprezintă premise pentru o creştere economică sustenabilă şi competitivitate:
• investiţii pentru creşterea calităţii infrastructurii fizice,
• investiţii în capitalul uman şi creşterea ocupării forţei de muncă,
• investiţii pentru încurajarea antreprenoriatului, crearea unui climat favorabil dezvoltării
afacerilor şi o mai bună reglementare şi
• investiţii pentru menţinerea unei cooperări teritoriale echilibrate.
Bulgaria, prin strategiile ei urmareste ca Politica de Coeziune sa contribuie şi în continuare la
realizarea unei convergenţe reale a ţării cu celelalte State Membre, prin sprijinirea menţinerii
principiilor de alocare a fondurilor între regiuni. De asemenea, se consideră că alocarea adiţională
de fonduri pentru regiunile rămase în urmă ar trebui să persiste în viitor.
Bulgaria susţine cea de-a treia dimensiune a Politicii de Coeziune – Coeziunea teritorială – ca şi
element esenţial care va contribui la realizarea pe mai departe a convergenţei şi prosperităţii
regiunilor UE. Totodată, Bulgaria consideră că dimensiunea economică şi socială a Politicii de
Coeziune nu trebuie subestimată, având în vedere că unul dintre obiectivele Politicii de Coeziune
este de a reduce disparităţile sociale şi economice dintre regiuni.
122
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria”
AUDIT AL SISTEMULUI DE PLANIFICARE TERITORIALĂ CU APLICABILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Evaluarea sistemului de management al Politicii de Coeziune pentru perioada 2007 - 2013
Bulgaria consideră că abordarea strategică are o importanţă esenţială pentru formularea noii Politici
de Coeziune. În scopul garantării unui impact real pozitiv, ar trebui asigurată sinergia cu celelalte
politici, naţionale şi europene precum şi cu strategiile de dezvoltare ale diverselor regiuni.
Simplificarea de o manieră consistentă a mecanismelor de aplicare are o importanţă semnificativă
pentru implementarea efectivă a Politicii de Coeziune.
Bulgaria susţine abordarea privind întărirea procedurilor de monitorizare şi evaluare a Programelor
Operaţionale, prin intermediul cărora cheltuirea fondurilor europene va fi mai bine controlată.
Transparenţa în absorbţia fondurilor UE, sistemul naţional de management şi control şi cerinţele de
auditare sunt premise esenţiale pentru realizarea cu succes a Politicii de Coeziune şi de aceea se
regăsesc printre priorităţile Guvernului bulgar.
Totodată, Bulgaria are în vedere importanţa asigurării unei puternice capacităţi de management si
întărire a capacităţii administrative pentru asigurarea unui proces eficient de absorbţie a fondurilor
europene. De asemenea, măsurile de publicitate şi transparenţă reprezintă un instrument eficace de a
prezenta publicului rezultatele obţinute.

8. ORIENTĂRILE COMUNITARE
TRANSFRONTALIERĂ

STRATEGICE

PRIVIND

COOPERAREA

Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de
coeziune (2006/702/CE) prin care se adoptă orientările strategice comunitare în materie de coeziune
economică, socială şi teritorială serveşte drept cadru orientativ statelor membre UE în vederea
pregătirii cadrelor naţionale de referinţă şi a programelor operaţionale pentru perioada 2007-2013.
Orientările comunitare strategice pentru politica de coeziune de după 2007 au două obiective:
•

•

consolidarea dimensiunii strategice a politicii de coeziune, priorităţile comunitare fiind
astfel, mai bine integrate în programele de dezvoltare naţionale şi regionale;
asigurarea unei mai mari adaptări a politicii de coeziune la situaţia din teren. Aceasta se
traduce printr-un dialog intensificat în cadrul parteneriatelor formate de Comisie, statele
membre şi regiuni. În plus, se implementează o distribuţie mai transparentă a
responsabilităţilor între Comisie, statele membre şi regiuni.

Orientările strategice se concentrează în jurul a trei priorităţi:
•

ameliorarea atractivităţii regiunilor şi oraşelor din statele membre;

•

încurajarea inovaţiei, spiritului antreprenorial şi creşterii economiei cunoaşterii;

•

crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de o mai bună calitate.

Pornind de la aceste priorităţi, orientările vizează:
•

transformarea Europei şi a regiunilor sale într-o locaţie mai atractivă pentru investiţii şi
crearea de locuri de muncă;

•

ameliorarea cunoaşterii şi inovaţiei;

•

crearea unor locuri de muncă mai numeroase şi de mai bună calitate;

•

luarea în considerare a dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune.
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Politica de coeziune teritorială şi cooperare se adaptează la nevoile şi caracteristicile specifice din
teritorii, în funcţie de problemele sau oportunităţile care rezultă din poziţia geografică a acestora.
Dimensiunea teritorială se axează în principal pe temele următoare:
•

contribuţia oraşelor (zonelor urbane) la creşterea şi ocuparea a forţei de muncă (în scopul
promovării antreprenoriatului, creării de locuri de muncă locale şi a dezvoltării locale, de
exemplu);

•

susţinerea diversificării economice în zonele rurale (de exemplu, sinergia între politicile
structurale, de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare rurală);

•

cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, punând totodată accentul pe
obiectivele de creştere şi ocupare a forţei de muncă.

Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune
Luarea în considerare a dimensiunii teritoriale va contribui la dezvoltarea unor comunităţi durabile
şi la evitarea unei dezvoltări regionale inegale care să reducă potenţialul general de creştere. Un
asemenea demers necesită şi examinarea problemelor şi posibilităţilor specifice zonelor urbane şi
rurale, precum şi a celor specifice unor teritorii aparte, cum ar fi zonele transfrontaliere şi
transnaţionale sau regiunile care suferă de alte handicapuri din cauza insularităţii sau depărtării.
Pentru realizarea cu succes a acţiunilor în favoarea coeziunii teritoriale, trebuie să se dispună de
mecanisme de execuţie care să poată contribui la garantarea unui tratament echitabil al tuturor
teritoriilor pe baza capacităţilor individuale ale acestora, ca factor de competitivitate. Este
importantă o bună guvernare în vederea abordării cu succes a dimensiunii teritoriale.
De asemenea, este important să se dezvolte parteneriate de înaltă calitate care să reunească
participanţii la toate nivelurile – naţional, regional, urban, rural şi local.
Cooperarea transfrontalieră
In privinta cooperarii transfrontaliere orientările comunitare recomanda adoptarea de măsuri care să
favorizeze cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, inclusiv cooperarea
maritimă, acolo unde este cazul. O cooperare mai strânsă între regiunile din UE ar trebui să
contribuie la accelerarea dezvoltării economice şi să genereze o creştere mai susţinută. Frontierele
naţionale constituie frecvent un obstacol în calea dezvoltării teritoriului european în ansamblu şi ar
putea frâna dezvoltarea deplină a potenţialului în materie de competitivitate. În acest cadru
transfrontalier şi transnaţional, domeniul transportului, gestionării apei şi protecţiei mediului
reprezintă o ilustrare clară a provocărilor care necesită o abordare centrată şi integrată, depăşind
frontierele naţionale..
Scopul cooperării transfrontaliere în Europa este integrarea zonelor separate prin frontiere naţionale
care se confruntă cu probleme comune necesitând soluţii comune. Provocările respective, cu care se
confruntă toate regiunile frontaliere ale Uniunii, sunt generate de fragmentarea pieţelor muncii şi a
pieţelor de capitaluri, a reţelelor de infrastructură, a capacităţilor bugetare şi a instituţiilor.
Cu toate că programele de cooperare ar trebui elaborate în funcţie de situaţia specifică a fiecărei
regiuni frontaliere, este important să se depună un efort în vederea concentrării asistenţei pe
principalele priorităţi pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă.
Ţinând seama de obstacolele create de frontiere, îmbunătăţirea infrastructurilor de transport şi de
comunicaţii existente şi dezvoltarea, după caz, de noi legături, reprezintă un punct de plecare util
pentru o viitoare cooperare transfrontalieră.
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Cooperarea transfrontalieră trebuie să acorde prioritate creşterii competitivităţii regiunilor
frontaliere. În afară de aceasta, ar trebui să contribuie la integrarea economică şi socială, mai ales
atunci când există mari disparităţi economice între zone frontaliere alăturate. Printre acţiunile care
pot fi avute în vedere se pot menţiona cele care stimulează transferurile de cunoştinţe şi de knowhow, dezvoltarea de activităţi economice transfrontaliere, exploatarea potenţialelor transfrontaliere
în domeniul educaţiei/formării şi al îngrijirii sănătăţii, integrarea pieţei transfrontaliere a muncii şi
gestionarea comună a mediului şi a ameninţărilor comune.
Acolo unde există deja condiţiile de bază pentru cooperarea transfrontalieră, politica de coeziune
trebuie să-şi concentreze asistenţa asupra priorităţilor care conferă o valoare adăugată activităţilor
transfrontaliere: creşterea competitivităţii transfrontaliere prin inovare, cercetare şi dezvoltare,
conectarea reţelelor imateriale (servicii) sau a reţelelor fizice (transporturi) în vederea consolidării
identităţii transfrontaliere ca trăsătură a cetăţeniei europene, promovarea integrării pieţei
transfrontaliere a muncii, încurajarea gestionării transfrontaliere a cursurilor de apă şi controlul
transfrontalier al riscurilor de inundaţii sau gestionarea comună a riscurilor naturale şi tehnologice.

9. PREVEDERI LEGALE PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE
COOPERARE TRANSFRONTALIERA AFERENTE OBIECTIVULUI “COOPERARE
TERITORIALA EUROPEANA” COFINANTATE DIN FONDURILE STRUCTURALE
Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană a înlocuit Iniţiativa Comunitară INTERREG pentru
perioada 2007-2013, consolidând astfel importanţa promovării cooperării teritoriale, ca parte
integrantă a Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
În conformitate cu articolului 3 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 (ce stipulează
prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune), în contextul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană
finanţarea din FEDR este acordată cu precădere următoarelor domenii de cooperare:
• Dezvoltarea de activităţi transfrontaliere economice, sociale şi legate de mediu prin strategii
comune pentru dezvoltare teritorială durabilă
• Întărirea cooperării transnaţionale prin acţiuni aferente priorităţilor comunicate şi care
promovează dezvoltarea teritorială durabilă
• Consolidarea eficienţei politicii regionale prin promovarea cooperării interregionale, prin
schimburi de experienţă la nivelul teritorial adecvat
Axa transfrontalieră a Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană este implementată in Romania
si Bulgaria prin intermediul programelor operaţionale axate pe graniţele interne ale Uniunii
Europene, ce acoperă în principal următoarele domenii:
• Încurajarea antreprenoriatului, în special dezvoltarea IMM-urilor, turismului, culturii şi
comerţului transfrontalier.
• Încurajarea şi îmbunătăţirea protecţiei şi managementului în comun al mediului, precum şi
prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice.
• Sprijinirea legăturilor dintre zonele urbane şi rurale.
• Reducerea izolării prin îmbunătăţirea accesului la transport, reţele şi servicii de informaţii şi
comunicaţii şi la sisteme şi utilităţi transfrontaliere de apă şi energie.
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• Dezvoltarea colaborării, a capacităţii şi utilizării în comun a infrastructurii, în special în
sectoare precum sănătatea, cultura, turismul şi educaţia.
Cooperarea Teritorială Europeană
În perioada 2007-2013, România este eligibilă pentru Obiectivele Convergenţă şi Cooperare
Teritorială Europeană (CTE) al Politicii de Coeziune.
Specificul Programelor de cooperare teritorială europeană presupune cooperarea regiunilor din
România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării transfrontaliere), cu regiunile dintr-un
anumit spaţiu geografic (în cadrul cooperării transnaţionale), precum şi cu regiuni din orice stat
membru al UE (în cadrul cooperării inter-regionale), prin intermediul unor proiecte gestionate şi
administrate în comun de partenerii din statele participante.
Programele de Cooperare Teritorială Europeană reprezintă un forum pentru identificarea de soluţii
comune şi dezvoltarea de strategii pentru problemele ce transcend graniţele naţionale. În contextul
participării României şi în cadrul obiectivului Convergenţă al politicii de coeziune, programele de
cooperare teritorială pot juca un rol important în susţinerea programelor sectoriale şi a programului
operaţional regional în sensul sprijinirii unor acţiuni inovatoare, care ulterior ar putea fi finanţate în
cadrul acestor programe. Nu în ultimul rând, participarea beneficiarilor români în cât mai multe
proiecte de cooperare teritorială va stimula dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile de la nivel
regional şi local din statele partenere.
Programele de cooperare transfrontalieră finanţează proiecte de accesibilitate (transport şi
tehnologia Informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni
„people to people". Sunt finanţate proiecte de investiţii şi proiecte soft între cel puţin doi beneficiari
de pe o parte şi alta a graniţei, cu menţiunea ca pentru programele la graniţele externe trebuie să
existe cel puţin un beneficiar dintr-un stat membru şi dintr-un stat ne-membru.
Cooperarea transnaţională are ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele
care să ducă la dezvoltare teritorială integrată intr-un anumit spaţiu geografic (Sud Estul Europei),
in domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbana. Sunt finanţate proiecte
pilot şi proiecte soft între minim trei parteneri din minim două state eligibile în program, din care
minim un stat membru.
Cooperarea interregională reprezintă cooperarea între autorităţile publice (autorităţi regionale sau
locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici
între regiunile Uniunii Europene (în cadrul programului INTERREG IVC), precum şi prin
constituirea de reţele între oraşele UE (în cadrul Programului URBACT II). Deşi proiectele de
cooperare interregională sunt de natură soft (studii, schimb de experienţă), valoarea adăugată a
cooperării interregionale constă în valorificarea cunoştinţelor astfel dobândite în pregătirea unor
proiecte de investiţii în cadrului obiectivului Convergenţă.
Specificul programelor de cooperare teritorială
Principiile de implementare ale acestor programe sunt cooperarea între statele participante în
programe (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea
deschisă (în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune) şi selecţia proiectelor în cadrul
Comitetelor de Monitorizare/Selecţie, din care fac parte reprezentanţi din toate statele participante
la program.
Ca regulă generală, rata de co-finanţare pentru programele finanţate din FEDR şi IPA este 85% din
fonduri comunitare şi 15% din fonduri naţionale, iar pentru programele finanţate din ENPI este 90%
din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naţionale.
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Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorităţi publice locale şi regionale, ONG-uri, universităţi şi
institute de cercetare din zona de graniţă (pentru programele de cooperare trans-frontalieră) şi de la
nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare transnaţională şi interregională).
Programele de cooperare teritorială în România
MDRL gestionează toate cele 11 programe de cooperare teritorială la care participă România în
perioada 2007-2013, având astfel acces la un buget total de 1,586 miliarde euro. Pentru fiecare
dintre programele de cooperare teritorială europeană există un buget unic, constituit din
contribuţiile tuturor statelor participante în cadrul acestor programe. România beneficiază efectiv
într-o proporţie mai mare sau mai mica de aceste fonduri, în funcţie de capacitatea pro-activa a
potenţialilor săi beneficiari şi de participarea într-un număr cat mai mare la proiecte de cooperare
teritorială europeană
În ceea ce priveşte cooperarea la graniţele interne, România participă la programele de cooperare
finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
10. ELEMENTE CARE CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA UNUI TERITORIU
TRANSFRONTALIER
Dezvoltarea unui teritoriu transfrontalier este condiţionata de elementele de nivel atat european cât
şi naţional.
Fluviul Dunărea reprezintă linia de frontieră dintre cele două ţări, pe o întindere de 470 de km.
Dunărea reprezintă o adevărată axa a Europei Centrale, pe care o conecteaza cu Marea Neagră şi cu
zonele mai îndepărtate ale Asiei Centrale. Reprezintă elementul de legătură pentru 10 ţări ale
Europei: Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, Serbia, Ungaria, Romania, Bulgaria, Moldova şi
Ucraina; şi pentru 4 capitale ale acestora Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.
Zona transfrontalieră mai cuprinde 200 de km de zona de coasta la Marea Neagră (120km în
România şi 80 în Bulgaria), determinand un mare potenţial pentru dezvoltarea economică (din
perspectiva transporturilor-hub între Europa şi Asia; din perspectiva turismului; energiei sau
pescuitului).
Existenta celor 7 perechi de orase amplasate în lungul Dunării (Calafat-Vidin, Bechet-Rahova, Tr.
Măgurele-Nicolpole, Zimnicea-Svishtov, Giurgiu-Ruse, Olteniţa-Tutrakan, Calaraşi-Silistra)
prezintă de asemenea un mare potenţial de cooperare transfrontalieră.
Elemente de nivel european:
Odată cu aderarea la UE a României şi Bulgariei au crescut dispartiăţile regionale, accentuând
dezechilibrul între fostul est comunist şi vestul Europei. În noile condiţii s-a adăugat obiectivul de
coeziune teritorială la conceptul de coeziune economică şi socială, întărind astfel dimensiunea
teritorială a politicii regionale şi rolul autorităţilor locale în concordanţă cu principiul subsidiarităţii.
Acest deziderat a fost inclus în cadrul art. 3 al Tratatului constituţional de la Roma (2004) sub
forma explicită de promovarea coeziunii economice sociale şi teritoriale şi a solidarităţii între
statele membre.
Obiectivele politici de dezvoltare regională promovate la nivel European în ultimii 15-20 ani s-au
axat pe combinarea politicilor regionale şi structurale, prin granturi pentru investiţii şi stimulente
fiscale, creşterea mobilităţii forţei de muncă, controlul dezvoltării şi sprijin acordat intreprinderilor
mici, reducerea stimulentelor indirecte şi încurajarea dezvoltării reţelelor de coperare. Aceste
politici au folosit ca instrument financiar. Fondurile structurale, formate din contribuţia financiară a
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statelor membre, în concordanţă cu nivelul lor de dezvoltare economică şi redistribuite către acele
state şi regiuni din UE rămase în urmă din punct de vedere economic şi social
Efecte cu caracter general:
• o mai mare rigurozitate în implementarea unor politici generale de dezvoltare economică,
socială, de mediu şi culturală;
• existenţa unor fonduri şi posibilitatea accesării lor în vederea promovării unor politici
specifice la nivelul regiunilor de dezvoltare;
• posibilitatea depăşirii mai rapide a rămânerilor în urmă, înregistrate între diferitele regiuni
de dezvoltare şi comunităţi rurale;
• politici mai stimulative în conservarea mediului şi a biodivesităţii naturale;
Pentru zona aria transfrontaliera Romania - Bulgaria aceste politici induc aspecte din cele mai
diferite:
a). Aspecte favorabile:
• interesul sporit pentru protejarea, conservarea, dezvoltarea şi cunoaşterea patrimoniului
natural şi cultural;
• dezvoltarea turismului diversificarea şi extinderea pieţei în acest sector;
• libertatea de mişcare a capitalului şi a forţei de muncă;
• premisele creşterii investiţiilor străine şi autohtone în zonă;
• capacităţi sporite de refacere a infrastructurii de transport.
b). Aspecte nefavorabile
• declinul industriilor tradiţionale şi schimbările survenite în modul de viaţă tradiţional,
datorate influenţelor şi presiunii factorilor externi;
• îngustarea pieţelor de export ale produselor industriei uşoare, sub efectul presiunulor tot mai
puternice ale forţelor concurenţionale manifestat la nivel european şi global;
• situarea periferică şi accesibilitatea relativ redusă a zonei în contextual teritorial continental;
• necesitatea schimbării atitudinii faţă de mediul natural.
Elemente de nivel naţional;
Problematica principală a politicilor de dezvoltare în zona transfrontaliera este reflectata de:
• necesitatea îmbinării necesităţilor de dezvoltare economică şi social cu conservarea mediului
natural;
• valorificarea durabilă a resurselor naturale şi umane, în concordanţă cu conservarea căt mai
largă a ecosistemelor naturale;
• dezvoltarea unui nou tip de activităţi economice noi în zonă (turism);
• necesitatea unei valorificari superioare a patrimoniului natural şi cultural existent
A). Aspecte favorabile:
-

nivelul ridicat de antropizare şi peisajul antropic specific;
cadru natural deosebit, cu un potenţial turistic uriaş;
un patrimoniu cultural şi arhitectural, tradiţional valoros;
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-

posibilitatea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor investiţii de
infrastructură, indispensabile unei dezvoltări durabile şi a creşterii nivelului de trai al
populaţiei.
B). Aspecte nefavorabile
-

procesul de migraţie externă ridicat;
starea infrastructurii de acces;
condiţiile grele de viaţă;

11. PROIECTE STRATEGICE DE PREGATIRE A VIITORULUI PROGRAM DE
COOPERARE ROMANIA – BULGARIA 2014 – 2020
In perioada 2009 – 2012 au fost elaborate proiecte de cercetare finanţate din FEDR (Fondul
European de Dezvoltarea Regională) prin Programul de Cooperarea Transnaţională Sud Estul
Europei (SEE), proiecte ce promovează relatia de cooperare transnaţională si transfrontalieră de-a
lungul Dunării.
Prioritatile programului SEE s-au concentrat pe direcţia dezvoltării sinergiilor transnaţionale ale
zonelor cu potenţial si promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în
ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora. Aceste prioritati se concretizeaza in
proiecte transnationale şi transfrontaliere majore, precum DATOURWAY sau
DONAUREGIONEN.
“Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area
with special regard to Tourism” (Strategie transnationala de dezvoltare teritoriala durabila a
zonei riverane Dunarii cu accent pe turism) – DATOURWAY
Proiectul “Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area
with special regard to Tourism - DATOURWAY” a fost derulat in perioada 2009 - 2012 printr-un
parteneriat care a inclus 16 parteneri din 7 ţări: Ungaria, România, Bulgaria, Italia, Slovacia,
Croaţia, Serbia. Lider de proiect a fost institutul VÁTI - Organizaţie neguvernamentală pentru
Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană, Ungaria
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Din partea Romaniei a participat Ministerul Turismului si Dezvoltarii Regionale (MDRT), Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Durabila "URBANINCERC" si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism.
Proiectul a promovat implementarea programelor operationale regionale în Ungaria, România,
Bulgaria, Slovacia şi Italia concentrându-se pe dezvoltarea turismului ca mijloc pentru
diversificarea economiei rurale. Zona de studiu cuprinde judetele dunarene Brăila, Caraş-Severin,
Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Tulcea şi
Bucureşti-Ilfov. Scopul proiectului face referire la elaborarea unei strategii comune de dezvoltare a
turismului a ţărilor partenere de-a lungul Dunării, dar şi dezvoltarea de strategii şi proiecte pilot în
arii de interes distincte, cu potenţial turistic important.
Proiectul DATOURWAY contribuie la dezvoltarea teritoriala durabilă a zonei riverane Dunarii si
reflecta un interes strategic comun in domeniul dezvoltarii turismului cu in prioritate zonele rurale
prin elaborarea unei strategii transnationale, prin implementarea unor proiecte pilot specifice pentru
diferite arii si prin elaborarea unor recomandari politice transnationale comune.
Proiectul Datourway s-a axat pe sprijinirea unor proiecte destinate zonelor rurale sarace si si-a
propus sa contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in localitatile dunarene, protectia mediului,
valorificarea potentialului turistic si dezvoltarea infrastructurii, promovarea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate şi durabile a regiunii vizate, îmbunătăţirea situaţiei economice prin activităţi
de turism în special în zonele rurale,
La faza de elaborare a proiectelor pilot pentru ariile transnaţionale strategice (4 proiecte pe arii
transfrontaliere şi unul pentru întregul curs al Dunării), Romania si Bulgaria au participat prin
elaborarea unui proiect pilot privind legăturile turistice urban-rural in zona Calafat - Vidin si prin
proiectul pilot comun între toţi partenerii proiectului care prevede implementarea unor actiuni de
tip greenways - coridor verde de-a lungul Dunări. Prin proiectele pilot au fost prezentate solutii
concrete pentru exploatarea zonelor cu potential turistic de pe malurile Dunarii, indeosebi in Delta
si in zona Calafat-Vidin.
La nivel local, obiectivele şi rezultatele scontate ale proiectului pot fi incluse în planurile de
dezvoltare locala, municipala, micro-regionala in ceea ce priveste relaţiile urban-rural, armonizarea
aspectelor ecologice şi economice, parteneriatul inter-municipalitati inclusiv in domeniul cooperarii
transfrontaliere,. De asemenea proiectele pilot pot furniza informaţii şi directii orientative pentru
politicile locale.
„The spatial development concept of interregional co-operation in the Danube space”
(“Conceptul cooperării interregionale în spaţiul dunărean”), - DONAUREGIONEN+
Un alt proiect ce a impulsionat relaţia/cooperarea dintre România şi Bulgaria a fost cel cunoscut sub
acronimul de « DONAUREGIONEN+ ». Acesta reprezintă o continuitate a altor proiecte ce au
vizat aceeaşi arie geografică, dintre care menţionăm proiectul DONAUREGIONEN. Dacă acesta
din urmă a reprezentat partea de analiză a zonelor prin care trece partea de mijloc a Dunării, în
cadrul proiectului DONAUREGIONEN+ s-a elaborat strategia acestor regiuni dunărene, urmând
ca, pe viitor, un alt proiect ce se va numi DONAUREGIONEN++ să se ocupe cu implementarea
strategiilor elaborate.
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Proiectul DONAUREGIONEN+, finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul
Europei 2007-2013, a fost finalizat printr-o strategie numită „Strategia Donauregionen+”. Aceasta a
fost rezultatul cooperării specialiştilor în amenajarea teritoriului din ţările implicate în proiect,
printr-o combinaţie de abordări: de jos în sus, bazată pe identificarea şi evaluarea strategiilor
existente ale regiunilor dunărene la nivel NUTS3, şi la nivel de euroregiuni şi oraşe dunărene şi cea
de sus în jos, şi aici proiectul se referă la identificarea şi evaluarea politicilor şi documentelor de
planificare spaţială la nivel naţional şi european.
Proiectul DONAUREGIONEN+ a încercat să integreze strategiile de dezvoltare la nivel local cu
cele de nivel european, naţional şi regional, în vederea sprijinirii dezvoltării regiunilor, oraşelor şi
porturilor dunărene ce se află într-o situaţie dificilă, având însă potenţial de dezvoltare.
În ceea ce priveşte cooperarea interregională dintre România şi Bulgaria, proiectul a produs ca
rezultate analize, strategii NUTS3 şi strategii trans-dunărene.
În cadrul părţii analitice a proiectului, a fost descrisă zona de interes comun, la nivel NUTS3: cele
13 judeţe dunărene din România, în care au fost incluse municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,
precum şi 8 districte din Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Velikp Tarnovo, Ruse, Razgrad
şi Silistra. Analiza a fost efectuată pe 4 mari scheme generale: condiţii naturale, populaţie şi reţeaua
de localităţi, transport şi infrastructura tehnică, economie – sub formă de text, tabele şi date GIS.
Pentru fiecare din regiunile NUTS3 de mai sus şi pentru fiecare schemă generală au fost identificate
şi specificate obiectivele strategice, priorităţile şi planurile de dezvoltare. Pe baza unui program
soft, s-au putut face prognoze de dezvoltare (până în anul 2020) pentru fiecare regiune NUTS3 şi
pentru toţi indicatorii relevanţi aparţinând celor 4 scheme generale.
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Strategiile trans-dunărene
În proiectul anterior DONAUREGIOEN au fost deja identificate un număr de 6 regiuni transdunărene în care România şi Bulgaria participă. Acestea au fost numite astfel:
1. Negotin - Vidin - Calafat – Lom,
2. Bechet – Orjahovo
3. Turnu Magurele – Svishtov
4. Bucuresti - Giurgiu - Ruse – Razgrad
5. Calarasi – Silistra, şi
6. Moldova Noua - Golubac - Kladovo - Drobeta - Turnu Severin, dn care fac parte şi regiuni
din Serbia.
Pentru fiecare din aceste regiuni trans-dunărene proiectul DONAUREGIONEN+ a presupus
efectuarea de analize, inclusiv cea SWOT, prognoze de dezvoltare până în anul 2020 şi identificarea
de strategii de dezvoltare pentru fiecare schemă generală, identificându-se un obiectiv
general/global, apoi obiective individuale, fiecăruia ataşându-i-se priorităţi de dezvoltare şi măsurile
ce trebuie luate pentru îndeplinirea acestora.
Proiectul a însemnat un prilej de discuţii bi/trilaterale, în funcţie de fiecare regiune trans-dunăreană
în parte prin întâlnirile de lucru ce au avut loc pe parcursul proiectului. Pentru zonele de studiu
comune româno-bulgare, acest lucru a presupus alegerea responsabililor pentru fiecare regiune
trans-dunăreană, precum şi cunoaşterea situaţiei de o parte şi de alta a Dunării pentru a ca regiunea
să poată fi studiată ca un tot unitar.
Rezultatele proiectului, cu aplicabilitate pe zona România-Bulgaria, pot fi găsite la adresa
http://gis.donauregionen.net/dplus/.
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ANEXE
ANEXA NR:1
ORAŞELE-PERECHE1 DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMANIA – BULGARIA –
scurta descriere a oraselor bulgaresti si exemple de cooperare transfrontalieră
In regiunea dunăreana transfrontalieră exista un element aparte pentru reţeaua de localitaţi a zonei cele 7 oraşe pereche din Romania şi Bulgaria – Calafat-Vidin, Bechet- Oryahovo, Tr. MagureleNicolpole, Zimnicea-Svishtov, Giurgiu-Ruse, Olteniţa-Tutrakan, Calaraşi-Silistra, sisteme urbane
dezvoltate din timpul perioada medievală in vederea facilitarii conexiunilor economice din teritoriul
dunarean. Lipsa podurilor care sa traverseze Dunarea a limitat posibilitaţile de cooperare dintre
aceste localitaţi.

Orasele dunărene din Bulgaria care au corespondeţă cu orasele din Romania sunt următoarele:
Oraş Bulgaria
Vidin
Oryahovo
Nicopole
Sviştov
Ruse
Tutrakan
Silistra

Km Dunăre
793
678
597
554
489
433
375

Corespondenţă România
Calafat
Bechet
Turnu Măgurele
Zimnicea
Giurgiu
Olteniţa
Călăraşi

1 Informaţii, hărţi şi date preluate şi prelucrate din proiectul SEE/246/4.2/X “The Spatial Development
Concept of Interregional Co-operation in the Danube Space”, derulat de URBANPROIECT în perioada 20092012. Informaţiile se găsesc şi pe http://gis.donauregionen.net/dplus/
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1. Vidin, Lom - Calafat
Oraşul Vidin
aparţine districtului Vidin respectiv
municipalităţii Vidin (NUTS4). Oraşul Vidin ocupă un rol
principal în ierarhia localităţilor din regiune, reprezentând
principalul centru administrativ, cultural şi economic al
regiunii de nord-vest din Bulgaria, nod principal de transport,
aflat la intersecţia a 2 coridoare paneuropene de transport –
coridorul nr.4 (Europa Centrală – porturile de la Marea Egee)
şi coridorul nr.7 (Dunărea).
Prin oraşul Vidin trece coridorul paneuropean nr.4 legând
centre importante urbane din România (Craiova) cu Bulgaria
(Vidin-Montana-Vratsa).
Până la construirea noului pod, tranzitul peste Dunăre a fost
asigurat de bacuri cu trecere regulată la Vidin-Calafat pentru
maşini şi camioane. Construcţia podului Vidin-Calafat va
înlesni cooperarea trilaterală Bulgaria-Serbia-România.
În cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au fost
implementate sau sunt în curs de implementare un număr de proiecte în domeniul protecţiei
mediului şi al dezvoltării durabile, promovându-se oportunităţile de dezvoltare regională pentru
antreprenori străini, sprijinindu-se întreprinderile mici şi mijlocii, turismul transfrontalier, viticol şi
cultural, penetrarea ITC în sectorul educaţiei. Majoritatea proiectelor implică implementarea
dialogului cultural, cele mai active organizaţii beneficiare ale acestui program fiind ONG-uri sau
organizaţii profesionale, cum sunt: „Camera de Comerţ şi Industrie Vidin”, Asociaţia „Dezvoltarea
parteneriatului durabil regional - Vidin”, „Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri Vidin”.
Pe Dunăre există potenţial pentru implementarea de proiecte comune Bulgaria-România sub forma
unor pachete turistice care să includă atracţiile de pe ambele maluri. Malurile Dunării constituie o
premisă obligatorie pentru dezvoltarea turismului de croazieră şi de excursii. O posibilă
îmbunătăţire a accesibilităţii transfrontaliere ar putea accelera fluxul turiştilor români în locurile
turistice din restul regiunilor din districtul Vidin, mai ales al celor dedicaţi turismului ecologic şi
sporturilor de natură sezonieră.
2.Oryahovo – Bechet
Municipalităţile Oryahovo şi Kozloduy aparţin districtului Vratsa (NUTS3).
Trecerea de frontieră Oryahovo-Bechet şi terminalul de bac, reprezintă o bază pentru îmbunătăţirea
cooperării, a legăturilor transfrontaliere şi pentru dezvoltarea structurii localităţilor, organizate în
jurul trecerii frontierei.
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Oraşul Oryahovo a fost inundat în
2006, odată cu oraşul românesc
Bechet, inundaţii care au produs
pagube materiale.
În zona celor 2 oraşe există
conexiuni interregionale dificile.
Dunărea, coridorul paneuropean de
transport nr.7, în stadiul curent al
infrastructurii şi al lipsei de iniţiative
comune suficiente, reprezintă mai
degrabă un obstacol în cooperarea
transfrontalieră decât o oportunitate
pentru o relaţie de vecinătate mai
apropiată. Transportul peste Dunăre
este asigurat de singura trecere
transfrontalieră regulată cu bacul
pentru autoturisme şi autocamioane.
În cadrul Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013 au fost şi sunt implementate câteva
proiecte în domeniul schimbului de experienţă între firmele mici şi mijlocii de pe ambele maluri ale
Dunării, ca şi în domeniul protecţiei mediului şi prevenirii riscurilor..
La Oryahovo există oportunitatea construirii unui pod Oryahovo-Bechet, a reconstruirii portului
existent, a construirii conductei de gaz Chiren-Oryahovo şi Kozloduy şi a dezvoltării localităţilor
de-a lungul legăturii de transport Oryahovo-Vratsa-Sofia.
3.Nicopole, Somovit - Turnu Măgurele

în

Oraşul Nicopole este un element major în
structura
reţelei
de
localităţi
a
municipalităţii, având o foarte slabă influenţă
afara sa. Influenţa pe care o are în
dezvoltarea regiunii se datorează numai
datorită legăturii fluviale pe care o are cu
oraşul Turnu Măgurele (cu bacul). Reţeaua
rutieră nu are legătură directă cu reţeaua de
transport din România. Noul bac NicopoleTurnu Măgurele se află în partea de vest a
oraşului Nicopole.
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4.Sviştov, Belene - Zimnicea
Oraşul Sviştov este un important centru economic, social şi
cultural, deţinând o mare concentrare de instituţii
educaţionale, nu numai pe plan regional, dar şi naţional în
Bulgaria. Sviştov este considerat a fi un centru cu funcţii
turistice, în care se poate face turism cognitiv.
Datorită legăturii sale fluviale pe care o are cu oraşul
Zimnicea (cu bacul), Sviştov este de asemenea un nod
important în reţeaua transfrontalieră de localităţi de pe
ambele părţi ale Dunării.
Portul Sviştov, port de importanţă naţională, este cel mai
sudic punct al sectorului bulgăresc al Dunării. Bacul de la
Sviştov – Zimnicea scurtează drumul Turcia – Bulgaria –
România – Europa centrală şi vestică cu 140 km, comparativ cu podul peste Dunăre Ruse – Giurgiu.
În ceea ce priveşte oportunităţile de realizare a legăturilor inter-regionale, deşi este situat periferic
pe teritorul Bulgariei, oraşul Sviştov este un centru industrial important, iar trecerea transfrontalieră
cu bacul la Sviştov favorizează cooperarea cu oraşele româneşti. Euroregiunea „Dunărea de Sud”,
creată în 2001 şi având centrul la Sviştov, cu parteneri din România (Alexandria, Turnu Măgurele,
Roşiorii de Vede şi Zimnicea din jud.Teleorman) şi Bulgaria (Asociaţia „Evroregion Duav Jug”) are
activităţi de cooperare destul de limitate.
Ruse - Giurgiu
Oraşul Ruse este cel mai mare oraş dunărean din Bulgaria.
Coridorul de transport nr.9 reprezintă o axă cu infrastructură de transport foarte dezvoltată, printr-o
linie de cale ferată şi un drum european (E85). Această direcţie este una din cele mai importante
rute culturale şi turistice din Balcanii de Est, legând Transilvania şi Munţii Carpaţi cu Mănăstirile
de piatră de la Ivanovo, cu Velikovo Târnovo, Valea Regilor Traci, Rodopii de Est şi ruta egeeană.
O axă de dezvoltare ce trece prin oraşul Ruse este direcţia Ruse-Razgrad-Varna, o rută istorică, axă
de importanţă naţională, reprezentată atât rutier cât şi feroviar. Această direcţie are potenţial să
devină axă de dezvoltare semnificativă pentru regiunea dunăreană şi transfrontalieră, legând 2 mari
centre urbane: Varna şi Bucureşti, prin oraşul Ruse.
Staţia de cale ferată Ruse are un rol strategic pentru implementarea transportului combinat în
coridoarele de transport nr.9 şi nr.7. Cea mai importantă legătură feroviară în relaţia cu România
este Ruse (linia principală IV) – Stara Zagora – Podkove trecând prin zona centrală a zonei
dunărene. Este singura posibilitate de a ajunge în România prin podul de la Ruse.
Cel mai apropiat aeroport de oraşul Ruse este cel din Bucureşti, situat la 70 km de oraş (aeroportul
de la Varna este la 180 km, cel de la Sofia la 320 km).
Experţii consideră că la Ruse este un loc excelent pentru a se construi un aeroport regional, cu
potenţial de cooperare transfrontalieră.
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Prezenţa podului Giurgiu-Ruse oferă
posibilitatea
contactelor
transfrontaliere. Infrastructura rutieră şi
feroviară a oraşului Ruse este bine
dezvoltată,
prin
posibilitatea
transportului transfrontalier direct de
persoane, bunuri şi mărfuri prin podul
combinat.
Oraşul Ruse este deservit de
infrastructură de transport de importanţă
naţională
şi
internaţională,
cu
posibilitatea combinării transportului
rutier, feroviar şi fluvial. Complexul
portuar cu terminal Ro-Ro, staţia de cale ferată din Ruse şi podul combinat pentru transportul rutier
şi feroviar Ruse-Giurgiu oferă funcţii de joncţiune multimodală la intersecţia a 3 coridoare
internaţionale de transport. În plus, prezenţa bacului sprijină contactele transfrontaliere directe între
Bulgaria şi România. Perspectiva dezvoltării aeroportului Ruse ca aeroport regional creşte
oportunităţile de comunicare/cooperare transfrontalieră.
În ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră, se poate afirma că localizarea geografică strategică a
oraşului Ruse, centru administrativ al regiunii Central-Nordice din Bulgaria, reprezintă o condiţie a
dezvoltării inter-regionale şi transfrontaliere cu România.
În cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, începând cu 2007 au fost
implementate multiple proiecte având tematici diferite, urmate de iniţiative comune de îmbunătăţire
a capacităţii administraive, de produse turistice comune, de diseminare a patrimoniului culturalistoric şi alte iniţiative, cum ar fi cele de tipul „people to people”.
Majoritatea proiectelor mai recente sunt orientate către protecţia mediului, prevenirea riscurilor şi
cercetarea comună în scop inovativ sau al creării de reţele de afaceri în regiunea Giurgiu-Ruse.
Proiectele comune de cercetare se concentrează pe utilizarea durabilă a resurselor existente şi în
special a celor oferite de Dunăre, cu accentul pus pe producerea de energie electrică din surse
regenerabile. Trebuie menţionate proiectele cu impact asupra dezvoltării reţelei de localităţi, cum
sunt managementul general al traficului, îmbunătăţirea accesibilităţii generale, proiecte socioeconomice comune şi analize GIS, în special privind Euroregiunea Giurgiu-Ruse.
În afară de administraţia locală Ruse, extrem de active în dezvoltarea de proiecte comune sunt şi
Universitatea din Ruse „Angel Kancev”, Camera de Comerţ şi Industrie din Ruse şi Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Bulgară.
La Ruse funcţionează Centrul Universitar Bulgaro-Român „Europa” (BRIE), ce a fost înfiinţat
printr-o iniţiativă a Conferinţei Rectorilor Germani la sfârşitul anului 2000, ca proiect în cadrul
Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei. BRIE a fost creat printr-un acord între Guvernele
din Bulgaria şi România pentru cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii. Structura
administrativă a BRIE este împărţită printr-un contract bilateral între universităţi din România şi
Bulgaria, ca parteneri. Înfiinţarea BRIE se datorează sprijinului financiar al unui număr de instituţii
guvernamentale şi private: Conferinţa Rectorilor Germani, Fundaţia Herti (Frankfurt am Main),
diferite universităţi germane, municipiul Giurgiu, ASE Bucureşti, Colegiul Economic Giurgiu,
Ministerul Educaţiei şi al Ştiinţei din Bulgaria, Universitatea „Anghel Kancev” din Giurgiu (care
administrează întreaga funcţionare a BRIE), adminsitraţia districtului Ruse, Institutul European de
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Educaţie Superioară UNESCO (UNESCO-CEPES, Bucureşti) etc. Obiectivul principal al BRIE este
sprijinirea cooperării transfrontaliere.
Graţie existenţei instituţiilor superioare de educaţie, a capitalului uman calificat, a legăturii
transfrontaliere directe prin podul peste Dunăre şi a apropierii de Bucureşti, Ruse este unul din
nucleele structurii urbane din Bulgaria, cu un mare potenţial de dezvoltare şi creştere.
6. Silistra - Călăraşi
Oraşul Silistra, important centru administrativ, economic, de servicii şi de transport atât în trecut
cât şi în prezent are o semnificativă importanţă regională în structura localităţilor, fiind unul din
pilonii de bază din regiune.
Cooperarea transfrontalieră româno-bulgară a
fost încurajată de Programul EU – PHARE ce
a debutat în 1998. Acest program a adus unele
mici îmbunătăţiri reţelei de transport, mediului
şi tipului de cooperare „people-to-people”. În
cadrul acestui program a fost construit punctul
de trecere a frontierei de la Silistra.
În continuare, Programul CBC RomâniaBulgaria
2007-2013
tratează
regiunea
dunăreană Româno-Bulgară ca fiind graniţă
internă a Uniunii Europene, rezultat al aderării
ambelor ţări la UE în 2007. Este primul
program ce tratează regiunea transfrontalieră ca
fiind o singură regiune şi nu divizată în ţări
vecine. În cadrul acestui program sunt finalizate sau în curs de derulare proiecte ce vizează
îmbunăţirea legăturilor dintre operatorii economici, ONG-uri şi organizaţii culturale de pe ambele
părţi ale graniţei, în domeniul protecţiei mediului şi prevenirii riscurilor. Nu există proiecte care să
vizeze dezvoltarea structurii localităţilor şi dezvoltarea spaţială integrată a regiunii, agreate de
comun acord.
Legăturile transfrontaliere funcţionale sunt foarte limitate în zonă. Ele se realizează: 1) rutier prin
punctul de trecere a frontierei Ostrov-Silistra ce leagă direct cele 2 oraşe dunărene şi 2) de-a lungul
Dunării prin bacul Silistra-Călăraşi. Cele 2 oraşe continuă să funcţioneze izolat unul de celălalt.
Bacul Călăraşi-Silistra este un punct major pentru transport, permiţând accesul la şi de la părţile
sudice ale Bulgariei, iar terminalul ro-ro „Silistra-Reni” (Ucraina) oferă cea mai scurtă rută de
transport pentru pasageri şi bunuri prin Bulgaria, din Turcia şi Orientul Mijlociu către România,
Moldova, Ucraina, Rusia şi Scandinavia.
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ANEXA NR. 2
EXEMPLU DE BUNA PRACTICA IN COOPERAREA TRANSFRONTALIERA A
ORASELOR PERECHE CALAFAT – VIDIN – Elaborarea Strategiei comune de dezvoltare
regională transfrontalieră Dolj-Vidin, Montana, Vratsa
„Strategia comună de dezvoltare regională transfrontalieră Dolj-Vidin, Montana, Vratsa” a fost
elaborată în cadrul proiectului „Împreună în UE 27 – Priorităţi comune de dezvoltare”, finanţat în
cadrul programului Phare 2004 pentru Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, al cărui
beneficiar este Consiliul Judeţen Dolj.
Obiectivul acestui proiect a fost creşterea capacităţii administraţiei publice locale şi regionale din
regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin, Vratsa, Montana de a planifica, programa, dezvolta, coordona
şi implementa în comun programele şi proiectele de dezvoltare cu impact regional transfrontalier în
vederea dezvoltării coeziunii economice şi sociale a zonei. Structura partenerială a proiectului a fost
urmatoarea:
•

Parteneri: Municipalităţile Vidin, Lom şi Vratsa

 Asociaţi: Administraţia Districtuală Montană, Administraţia Districtuală Vidin, Administraţia
Districtuală Vratsa, Camera de Comerţ şi Industrie Montana, Camera de Comerţ şi Industrie
Oltenia, Camera de Comerţ şi Industrie Vidin, Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa, Consiliul
Local al IMM-urilor Craiova, Consiliul Local Bechet, Consiliul Local Calafat, Consiliul Local
Dabuleni, Patronatul Regional-Oltenia
Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2006 –noiembrie 2007, şi a avut drept rezultate:
 strategia comună de dezvoltare regională transfrontalieră 2007-2013
 o bază de proiecte (project pipeline) comune
 2000 de broşuri „Priorităţi de dezvoltare ale zonei transfrontaliere Dolj-Vidin, Montana,
Vratsa”
 portalul web al proiectului: www.cjdolj.ro/portal
Prin Strategia comună de dezvoltare regională transfrontalieră Dolj-Vidin, Montana, Vratsa
au fost identificate următoarele priorităţi şi domenii comune de cooperare între partenerii şi asociaţii
romani şi bulgari:
 Axa prioritară 1 – Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de transport, informaţii şi
comunicaţii
Obiectiv general: Creşterea mobilităţii transfrontaliere a persoanelor, bunurilor, afacerilor şi
serviciilor prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea condiţiilor de transport şi de schimb de informaţii în
zona ţintă.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier, feroviar şi fluvial cu impact transfrontalier în
zona ţintă
 Îmbunătăţirea/ reabilitarea/ construirea drumurilor transfrontaliere
 Îmbunătăţirea/ reabilitarea/ construirea punctelor de trecere cu feribotul şi a infrastructurii şi
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echipamentelor şi facilităţilor specifice
 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport multimodal (fluvial/ rutier/ feroviar) de interes pentru
zona transfrontalieră
Stimularea mobilităţii transfrontaliere
 Îmbunătăţirea serviciilor transfrontaliere de transport public rutier şi fluvial
 Îmbunătăţirea serviciilor adiacente reţelei ferate transfrontaliere
 Dezvoltarea sistemelor de transport multimodal
 Dezvoltarea sistemelor logistice transfrontaliere
Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră
 Sprijinirea dezvoltării resurselor, cooperării şi reţelelor transfrontaliere bazate pe tehnologia
informaţiilor şi comunicaţiilor
 Extinderea accesului comunităţii la informaţii şi comunicaţii cu caracter transfrontalier
 Axa prioritară 2 – Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
Obiectiv general: Promovarea dezvoltării durabile a regiunii transfrontaliere formate din judeţul
Dolj şi districtele Vidin, Montana şi Vratsa prin creşterea cooperării transfrontaliere şi acţiunilor
comune în domeniul protecţiei şi managementului mediului.
Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului
 Îmbunătăţirea măsurilor de protejare a naturii şi de conservare a mediului din regiunea
transfrontalieră
 Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte managementul şi
protejarea mediului
 Protejarea peisajului tradiţional, a biodiversităţii şi a patrimoniului natural, inclusiv a
zonelor naturale protejate şi siturilor Natura 2000
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor
tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă
 Prevenirea comună a riscurilor naturale şi tehnologice
 Activităţi comune de avertizare şi răspuns la situaţii de urgenţă
Dezvoltarea spaţială
 Promovarea dezvoltării integrate a zonelor de coastă, insulelor şi altor zone transfrontaliere
specifice
 Dezvoltarea integrată a zonelor degradate
 Dezvoltarea integrată a zonelor rurale
Dezvoltarea de utilităţi şi servicii publice comune
 Dezvoltarea infrastructurii pentru alimentarea cu gaz
 Dezvoltarea unui management comun integrat al deşeurilor
 Dezvoltarea unui management comun integrat al apelor uzate în scopul prevenirii poluării
Dunării
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 Axa prioritară 3 – Dezvoltare economică
Obiectiv general: Dezvoltarea cooperării în afaceri şi a infrastructurii de afaceri, inclusiv acţiuni de
informare în afaceri şi acţiuni de marketing ale IMM-urilor şi activităţi de turism.
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de afaceri cu impact transfrontalier
 Sprijinirea dezvoltării centrelor logistice transfrontaliere
 Sprijinirea dezvoltării sistemelor de cargo multimodale
 Sprijinirea dezvoltării parcurilor industriale, centrelor de afaceri, centrelor expoziţionale,
burselor de mărfuri transfrontaliere
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi
identităţi regionale
 Relaţionarea generală în vederea promovării investiţiilor străine şi a unei identităţi şi imagini
regionale pozitive
 Promovarea cooperării între universităţi, institute de cercetare şi mediul de afaceri, în
domeniul cercetării şi dezvoltării, precum şi în cel al inovaţiei
 Marketingul şi promovare în comun a produselor transfrontaliere
 Stimularea utilizării TIC în mediul de afaceri transfrontalier
Dezvoltarea infrastructurii şi a produselor turistice
 Promovarea reţelelor turistice transfrontaliere
 Diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere existente
 Sprijinirea dezvoltării de infrastructuri turistice cu impact transfrontalier
 Integrarea infrastructurii şi produselor turistice transfrontaliere în circuite europene
 Axa prioritară 4 – Coeziune socială
Obiectiv general: Creşterea coeziunii sociale a zonei transfrontaliere Dolj-Vidin, Montana, Vratsa
în vederea armonizării tendinţelor de dezvoltare şi facilitării legăturilor şi schimburilor la nivel de
societate civilă şi indivizi
Dezvoltarea resurselor umane – educaţie şi formare
 Sprijinirea schimburilor transfrontaliere de informaţii privind oportunităţile de angajare
 Dezvoltarea serviciilor transfrontaliere de instruire pentru angajare, în strănsă corelare cu
nevoile integrate ale pieţei muncii
 Dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de educaţie/
instruire
 Dezvoltarea şi diversificarea pieţei muncii transfrontaliere
 Stimularea mobilităţii forţei de muncă
Promovarea identităţii culturale
 Îmbunătăţirea marketingului identităţii culturale transfrontaliere şi a ofertelor culturale
comune
 Intensificarea schimburilor în domeniile: educaţiei, culturii, sănătăţii, tineretului şi sportului
 Dezvoltarea de reţele şi infrastructuri transfrontaliere culturale
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Sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi a comunităţilor locale
 Îmbunătăţirea guvernării locale
 Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor regionale şi locale, a structurilor şi
instituţiilor transfrontaliere
 Sprijinirea acţiunilor comune în domeniul integrării sociale
 Sprijinirea dezvoltării mediului asociativ
Proiecte comune derulate in cadrul Strategiei
transfrontalieră Dolj-Vidin, Montana, Vratsa:

comune

de

dezvoltare

regională

Axa - Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii
Proiect

Parteneri

Îmbunătăţirea drumului de legătură între judeţele Vidin Administraţia Districtuală Vidin,
şi Dolj prin reabilitarea drumului de acces Vidin- Judeţean Dolj, Primăria Calafat
Mezdra-Botevgrad (sectorul Dimovo-Ruzinci)

Consiliul

Îmbunătăţirea infrastructurii de acces către punctul de Administraţia Districtuală Vidin,
frontieră Vidin – Calafat, Port-Vidin
Judeţean Dolj, Primăria Calafat

Consiliul

Construirea unui nou drum către satul Archar, ce va Administraţia Districtuală Vidin,
ocoli zonele inundate, cu un detur al E-79 prin satul Judeţean Dolj, Primăria Calafat
Gaitanci

Consiliul

Îmbunătăţirea accesibilităţii în Vidin şi Calafat prin Primăria Vidin, Primăria Calafat, Consiliul
modernizarea infrastructurii portuare
Judeţean Dolj, Administraţia Districtuală Vidin
Îmbunătăţirea modalităţilor de transport dintre Rast şi Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Local Rast,
Lom prin achiziţionarea unui bac de trafic uşor pentru a Administraţia Districtuală Montana
deservi viitorul port din Rast
Îmbunătăţirea accesibilităţii în Bechet şi Oriahovo prin Primăria
Bechet,
Primăria
modernizarea infrastructurii portuare
Administraţia Districtuală Vratsa

Oriahovo,

Comunicarea subterană de transport între drumul E79 şi Primăria Vratsa, Consiliul Judeţean Dolj
drumul de categoria IV Beli-Izvor
Reabilitarea drumului Vidin – Lom - Sofia

Administraţia Districtuală Vidin, Administraţia
Districtuală Montana, Municipalităţile Vidin şi
Lom

Reabilitarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Consiliul
Judeţean
Dolj,
Administraţiile
Craiova
Districtuale Vidin, Vratsa, Montana
Reabilitarea şoselei de centură Calafat şi a drumului Primăria Calafat, Consiliul Judeţean
judeţean Calafat – Ciuperceni - Desa
Administraţia Districtuală Vidin

Dolj,

Tunel pentru transport situat sub pasajul „Petrokhan” în Administraţia
Districtuală
Montana,
Munţii Stara planina şi reabilitarea a 18 km din drumul Municipalitatea Lom, Consiliul Judeţean Dolj
II-81 Lom-Sofia
Construirea unui
Gabrovnitsa

terminal

cargo

la

Aeroportul Consiliul local Gabrovnitsa, Consiliul Judeţean
Dolj, Administraţia districtuală Montana

Studiu privind potenţialul de creare a unui sistem de Consiliul Judeţean Dolj, Municipalităţile Vidin,
transport multimodal în vederea asigurării legăturilor Lom, Calafat, Bechet, Administraţiile Districtelor
între coridoarele 4 şi 7
Vidin şi Montana
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Armonizarea sistemelor informaţionale pentru traficul Administraţia districtuală – Vidin, Municipalitatea
de mărfuri şi persoane în zona de trecere a graniţei Calafat, Consiliul Judeţean Dolj
Vidin-Calafat
Baza de date logistică web – informaţii despre Camera de Comerţ Vratsa, Camera de Comerţ şi
trasportatori din Ro şi Bg
Industrie Oltenia
Regiunea Vratsa-Dolj în varianta electronică: o hartă
interactivă ce prezintă informaţii de interes public
(administraţia locală, transport, infrastructura de turism
şi atracţii etc.)

Administraţia Districtuală Vratsa, Consiliul
Judeţean Dolj, Primăria Vratsa, Camera de
Comerţ Vratsa, Camera de Comerţ şi Industrie
Oltenia

Axa - Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
Proiecte

Parteneri

Măsuri de protecţie împotriva eroziunii ţărmului în Primăria Bechet, Consiliul Judeţean Dolj, Primaria
zona Bechet - Oriahov
Oriahovo
Soluţii ecologice industriale pentru diminuarea Consiliul Local al IMM-urilor, Camera de Comerţ
degradării mediului
Oltenia, Camerele de Comerţ Vidin, Vratsa, Montana,
Asociaţii ecologice, ONG-uri etc. din Bulgaria şi
România
Campania de sensibilizare a publicului în privinţa Consiliul Local al IMM-urilor, Consiliul Judeţena
protecţiei mediului şi dezvoltării sustenabile din Dolj, Administraţiile Districtuale Vratsa, Vidin,
zona de frontieră
Montana, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului
Dolj, Asociaţii ecologice, ONG-uri etc. din Bulgaria şi
România
Studiu despre factori de risc ai bio-diversităţii în Camera de Comerţ Vratsa, Agenţia de Protecţie a
zona Dunării (Vratsa-Dolj)
Mediului Dolj, Facultatea de Agronomie/ Universitatea
din Craiova
Laborator mobil pentru măsurarea poluării Dunării Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii
(achiziţionarea unei nave echipate cu aparatură de Urgenţă Dolj, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia
pentru controlul poluării)
Mediului, ANAR – Direcţia Ape Jiu Regională Dolj,
Administraţiile Districtuale Montana, Vidin, Vratsa
Studii despre managementul riscului de inundaţii în Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii
zona de frontieră
de Urgenţă Dolj, Administraţia Districtuală Vratsa,
Vidin, Montana
Studii despre factorii de risc natural în zona de Administraţia
Districtuală
Vidin,
CJ
Dolj,
frontieră – planuri şi măsuri pentru prevenire şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Agenţia
intervenţie
de protecţie a mediului Dolj, Administraţiile
Districtuale Montana, Vratsa, Vidin
Sistem comun de intervenţie în caz de urgenţe Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii
medicale (cooperarea între furnizorii de servicii de Urgenţă Dolj, Spitalul Dăbuleni, Spitalul Calafat,
medicale şi achiziţionarea de echipament medical)
Administraţia Districtuală Vratsa, Administraţia
Districtuală Vidin
Elaborarea studiilor şi planurilor pentru avertizarea Administraţia Districtuală Montana, Inspectoratul
în comun a posibilelor pericole şi managementul de pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Consiliul Judeţean
urgenţă, punând accentul de împărţirea celor mai Dolj
bune practici
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Hărţi bilingve ale factorilor de risc natural şi CJ Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj,
tehnologic din zona de frontieră
Agenţia
pentru
Protecţia
Mediului
Dolj,
Administraţiile Districtuale Vratsa, Vidin
Reabilitarea digurilor şi realizarea de activităţi de Autoritatea Naţională pentru îmbunătăţiri funciare
rezistenţă şi siguranţă împotriva inundaţiilor
Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Administraţia
Districtuală Vidin, ANAR – Direcţia Apelor Jiu
Centru inter-regional pentru monitorizarea calităţii CJ Dolj, Administraţiile Districtelor Vidin, Vratsa,
apei şi inundaţiilor
Montana, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului
Dolj, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Dolj
Elaborarea comună de studii de fezabilitate, planuri Administraţia Districtuală Montana, Consiliul Judeţean
tehnice, documente de planificare, planuri Dolj
arhitecturale, evaluarea impactului asupra mediului
în legătură cu dezvoltarea transportului rural/
riveran
Reţea de transport şi distribuţie a gazului Craiova – CJ Dolj, Consiliile locale ale judeţului Dolj,
Segarcea – Băileşti - Calafat
Municipalitatea Vidin, Administraţia Districtuală
Vidin

Axa - Dezvoltare economică
Proiecte

Parteneri

Incubator de afaceri pentru societăţi mixte româno- Camera de Comerţ Vidin, Camera de Comerţ şi
bulgare
Industrie Oltenia, Primăria Lom
Bursa de mărfuri România - Bulgaria

Camera de Comerţ Vidin, Camera de Comerţ şi
Industrie Oltenia

Centre
transfrontaliere
pentru
colectarea, CJ Dolj, Administraţia Districtului Vidin, Primăria
procesarea şi distribuirea legumelor şi fructelor
Vidin, Administraţia Districtului Montana, Primăria
Lom
Centre comerciale permanente pentru schimb de Consiliul Local Bechet, Primaria
bunuri tradiţionale – alimente şi artizanat
Administraţia Districtului Vratsa

Oriahovo,

Centru de afaceri şi investiţii străine Româno- Camera de Comerţ Vidin, Camera de Comerţ şi
Bulgar
Industrie Oltenia
Parc industrial pentru întreprinderile mici şi Consiliul Local Calafat, Consiliul Judeţean Dolj,
mijlocii Vidin/ Calafat cu un nod multi-modal de Municipalitatea Vidin, Administraţia districtului Vidin
transport (cale ferată, rutier şi fluvial) şi un centru
logistic
Dezvoltarea unui parc industrial în Montana

Municipalitatea Montana, Administraţia Districtuală
Montana, Consiliul Judeţean Dolj

Centru pentru sprijin inter-regional al mediului de Consiliul Local Calafat, Municipalităţile Montana,
afaceri
Vidin, Camera de comerţ şi industrie Oltenia
Centru expoziţional pentru mediul de afaceri inter- Consiliul Judeţean Dolj, Municipalităţile Montana,
regional
Vidin, Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia
Târg/ expoziţie de produse artizanale tradiţionale Consiliul Local al IMM-urilor, CJ Dolj, Primăriile
Bechet, Dăbuleni, Calafat, Administraţiile Districtuală
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(Dolj, Vidin, Montana, Vratsa)

Vidin, Montana, Vratsa, Primăriile Vidin, Montana,
Vratsa

Catalog al companiilor Româneşti şi Bulgare

Consiliul Local al IMM-urilor, Camera de Comerţ
Oltenia, Camerele de Comerţ Vidin, Vratsa, Montana

Iniţiative Bulgaro-Române pentru dezvoltarea şi Camera de Comerţ Vratsa, Primăria Mizia, Camera de
creşterea întreprinderilor
Comerţ Vidin, Camera de Industrie şi Comerţ Oltenia
Studii despre trenduri şi oportunităţi în dezvoltarea Administraţia Districtuală Montana, Consiliul Judeţean
şi exploatarea lor pentru beneficii comune
Dolj
Crearea unei asociaţii de întreprinderi mici şi Administraţia Districtuală Vidin, Consiliul Judeţean
mijlocii din zona transfrontalieră în domeniul Dolj, Municipalităţile Vidin, Calafat, CLIMM Craiova
industriei alimentare, modernizării şi dotării
tehnologice
Consolidarea mediului de afaceri şi asociativ din Consiliul Local al IMM-urilor, Camerele de Comerţ
zona de frontieră Română-Bulgară
Vidin, Vratsa, Montana
Dezvoltarea unei reţele comune de transfer Administraţia Districtuală Vidin, Consiliul Judeţean
tehnologic şi pregătire în domeniul agriculturii în Dolj, Camera de Comerţ Oltenia, Patronatul Regional
zonele de frontieră Vidin şi Dolj
Oltenia
IMM-uri – stimulent pentru dezvoltarea economică Administraţia Districtuală Vidin, Camera de Comerţ
şi baza pentru implementarea tehnologiilor Oltenia, Camera de Comerţ Vidin
inovative în regiunile de frontieră
Sprijinirea companiilor „start up” mixte româno- CJ Dolj, Administraţiile Districtelor Vidin, Montana,
bulgare
Vratsa, Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, Camera
de Comerţ Montana
Complex balnear şi hotelier la Gighera

CJ Dolj, Consiliul Local Gighera, Consiliul Local
Gighera, Operatori de turism din Bulgaria,
Administraţia Districtuală Vratsa

Studiu asupra potenţialului dezvoltării turismului Administraţia Districtuală Vidin, Consiliul Judeţean
sustenabil în localităţile din regiunile Vidin şi Dolj Dolj, Administraţia Districtuală Vratsa
Dezvoltarea turismului în zona de frontieră – Administraţia Districtuală Vidin, Administraţia
regiunile Vidin, Vratsa, Montana, Republica Districtuală Vratsa, Montana şi Consiliul Judeţean Dolj
Bulgară şi Judeţul Dolj, România
Centru de informaţii pentru turişti Dolj, Vratsa, CJ Dolj, Primăriile Calafat, Bechet, Dăbuleni, Camera
Vidin, Montana
de Comerţ Oltenia, Administraţia Districtuală Vidin,
Montana, Vratsa, Primăriile Vidin, Montana, Vratsa
Rute istorice şi culturale europene din zona Consiliul Local al IMM-urilor Craiova, Consiliul
frontalieră Dolj, Vidin, Vratsa, Montana, o cale Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta
spre dezvoltare economică
Craiova
Harta rutieră bilingva a zonei transfrontaliere Dolj, Administraţia Districtuală Vratsa, Consiliul Judeţean
Vidin, Vratsa, Montana
Dolj
Amenajarea în scop turistic a insulei dintre Rast şi Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Local Rast, Primăria
Lom
Lom, Administraţia Districtuală Montana
Îmbunătăţirea atractivităţii zonei Dăbuleni – Bechet Consiliile locale Bechet şi Dăbuleni, Primăria
– Oriahovo prin amenajarea de facilităţi pentru Oriahovo, Administraţia Districtuală Vratsa, Camerele
practicarea de sporturi riverane
de Comerţ Vidin, Vratsa, Montana
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Amenajarea turistică a insulei „Esperanto” dintre Primăria Bechet, Consiliul Judeţean Dolj, Camera de
Vratsa şi Bechet
Comerţ şi Industrie Vratsa, Primăria Vratsa, Primăria
Oriahovo, Administraţia Districtuală Vratsa
Atracţii arheologice în zona Oriahovo - Bechet

Primăria Oriahovo, Primăria Bechet

Dunărea – factor important în conectarea regiunilor Administraţia Districtuală Vidin, Consiliul Judeţean
şi potenţial de dezvoltare pentru economie şi turism Dolj
în regiune
Parc transfrontalier Balcanii de Vest

Administraţia Districtuală Vidin, Consiliul Judeţean
Dolj

Stabilirea unor trasee cu nave turistice pentru Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Local Calafat,
pasageri pe fluviul Dunărea pentru valorizarea Municipalitatea Vidin, Consiliul Local Rast,
resurselor turistice
Municipalitatea Lom, Consiliul Local Bechet
Pregătirea
strategiei
turismului
Euroregiunii Dunărea de Mijloc

în

zona Consiliul Judeţean Dolj, Administraţiile Districtuale
Vidin, Vratsa, Montana

Axa - Coeziune socială
Proiecte

Parteneri

Reţea transfrontalieră pentru tineri antreprenori Patronatul Regional Oltenia, Inspectoratul Şcolar Dolj,
(web-site, practica de lucru, schimb de experienţă)
Camera de Comerţ Vratsa, Camera de Comerţ Vidin,
Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Regională
Vratsa
Centru de pregătire pentru promovarea profesiilor Consiliul Local al IMM-urilor Craiova, Camerele de
specifice în zona transfrontalieră Româno-Bulgară
Comerţ Vidin, Vratsa, Montana
Sistem informaţional modern – instrument de Primăria Lom, Patronatul Regional Oltenia, CLIMM
pregătire profesională în zona transfrontalieră
Craiova
Simulator de afaceri pentru studenţi şi tinerii Patronatul Regional Oltenia, Camerele de Comerţ
şomeri
Vidin, Vratsa, Montana
Program inter-regional de învăţare la distanţă

Centrul Regional pentru Formare Continuă a
Administraţiei publice locale, Municipalităţile Vidin,
Montana

Centru transfrontalier pentru copii supradotaţi

Patronatul Regional Oltenia, Inspectoratul Şcolar Dolj,
Licee din Vratsa, Vidin, Montana

Studiu inter-regional privind sistemul educaţional

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Licee din Montana,
Vidin, Vratsa

Centru de comunicare Roman-Bulgar (servicii de Primăria Calafat, Primăria Vidin
traducere, comunicaţii IT)
Comunicare fără frontiere (abilităţi de comunicare Primăria Vratsa, Primăria Bechet, Primăria Dăbuleni,
şi limba)
Consiliul Judeţean Dolj
Sat-muzeu multicultural Bulgaria-România

CJ Dolj, Administraţiile Districtuale Vidin, Vratsa,
Montana, Muzeul Olteniei Craiova

Centru sportiv şi de recreere Vidin-Calafat

Municipalităţile Vidin şi Calafat, Consiliul Judeţean
Dolj
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Târg/ expoziţie de obiecte culturale (Dolj, Vidin, Consiliul Local al IMM-urilor Craiova, Muzeul
Montana, Vratsa)
Olteniei Craiova, Muzeul de Artă, Primăriile Craiova,
Calafat şi Dăbuleni, Administraţia Districtuală Vidin,
Montana, Vratsa, Primăriile Vidin, Montana, Vratsa
Proiect de informare în domeniul protecţiei Consiliul Judeţean Dolj, Administraţiile Districtuale
consumatorilor
Vidin, Vratsa
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