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STRUCTURA GHIDULUI METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI
TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA
I – GENERALITĂŢI
Ghidul de faţa reprezintă propunerea de aplicare a Metodologiei de elaborare a Strategiei comună
de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere. Procesul de elaborare este un ciclu de
activităţi care se desfăşoară în vederea analizei, evaluării şi selecţiei unor obiective comune de
dezvoltare şi a unor măsuri, care aplicate în practică, vor imprima cursuri optime de evoluţie
fenomenelor şi proceselor specifice din spaţiul transfrontalier al celor două ţări.
Obiectivele ghidului
Obiectivul principal al prezentului ghid este să asigure un cadru unitar activităţilor de elaborare a
Strategiei comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria, prin
descrierea elementelor, principiilor şi metodelor uzuale întrebuinţate de planificatori.
Prezentul ghid îşi propune să constituie un cadru normativ de îndrumare a activităţilor de iniţiere
elaborare a documentaţiilor şi de implementare a planuluiui strategic de amenajare a teritoriului
transfrontalier, cu scopul de a preciza şi a explicita, tuturor participanţilor implicaţi, natura şi sensul
acestor activităţi.
Cadrul legal - Corelarea cu alte acte normative
Ghidul dezvoltă prevederile referitoare la elaborarea strategiei transfrontaliere din :
-

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul in România, cu
modificările ulterioare;

-

Legea nr. SG. 1/2 Jan 2001 privind amenajarea teritoriului în Bulgaria

-

Metodologia privind cadrul conţinut al documentaţiilor de amenajarea teritoriului în
concordanţă cu legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

-

Ghidul metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului,
aprobat prin ordinul comun nr. 214/RT/1999 al MAPPM şi nr. 16/NN/1999 al MLPAT;

-

Hotărârea nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe din 5 august 2004;

-

Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22/12/2005;

-

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice şi Lista
Monumentelor Istorice actualizată în 2010
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II - ROLUL ADMINISTRAŢIILOR ŞI A ALTOR CATEGORII DE ACTORI
INTERESAŢI ÎN CICLUL DE PLANIFICARE
Această secţiune se adresează administraţiilor şi altor categorii de actori interesaţi în iniţierea,
derularea, aplicarea şi monitorizarea efectelor planului cum sunt:
-

administraţile publice, prin serviciile lor competente, vor avea o imagine de ansamblu a
procesului de elaborare, concentrându-şi atenţia asupra rezultatelor şi asupra momentelor în
care îşi pot aduce contribuţia la elaborarea planului;

-

actori implicaţi în deciziile planurilor de amenajare prin activitatea şi responsabilităţile care
le au în diverse domenii din teritoriul transfrontalier. Aceştia îşi vor putea defini mai bine
scopurile şi atitudinea în ansamblul viziunii planului.

-

populaţia şi alte categorii de actori interesaţi

Acest capitol a fost conceput pentru a compensa decalajul dintre datele tehnice (apanaj al
planificatorilor) şi dimensiunile politicilor de amenajare a teritoriului, promovate de administraţii,
de a le ajuta pe acestea să comunice mai bine cu serviciile de planificare şi să pună corect
problemele.
În multe ocazii planificarea a fost deconectată de la realităţile cotidiene şi nevoile cetăţenilor. Acest
capitol oferă îndrumare şi arată modul în care liderii pot avea succes în stimularea capacităţilor şi
know -how-ului comunităţilor, profesioniştilor şi sectorului privat, în abordarea nevoilor urgente de
dezvoltare teritorială.
Liderii administrativi şi profesioniştii din domeniul planificării spaţiale sunt actori complementari
în procesul de gestionarea spaţială a teritoriului, care utilizează limbaje diferite, dar care trebuie să
conlucreze pentru a rezolva problemele comunităţilor pe care le reprezintă.
Procesul de planificare este iniţiat de administraţii, care cunosc problemele dintr-un teritoriu sub
forma unor simptome resimţite în diverse domenii. Liderii vor trebui să inventarieze cât mai
complet şi cu acurateţe aceste probleme într-o fază de stabilire a necesităţilor comunităţilor. Pe
baza acestor constatări liderii îşi vor stabili o viziune asupra stării viitoare a teritoriului administrat,
care urmăreşte pe de-o parte rezolvarea problemelor şi pe de altă parte utilizarea atuurilor existente
pentru dezvoltare, formulându-se obiective generale pentru fiecare domeniu vizat.
În acest stadiu se iniţiază procesul de planificare a teritoriului prin comunicarea care se stabileşte
între administrator şi planificator, în care primul îi transmite celuilalt problemele identificate,
care au dus la decizia de a schimba starea actuală, precum şi viziunea sa asupra stării viitoare a
teritoriului, din punctul de vedere al liderilor locali.
Ciclul de planificare utilizează date tehnice, care definesc procesele relevante spaţial, pentru a
analiza problemele şi a face prognoze de dezvoltare, care sunt folosite în formularea unei strategii,
implementate în continuare în teritoriu. Strategia de dezvoltare teritorială va trebui să corespundă
cât mai deplin cerinţelor formulate prin viziunea administratorului, eliminând sau reducând
disfuncţiile semnalate şi utilizând optim resursele disponibile.
Implementarea strategiei planului este monitorizată de administrator, direct sau printr-un organism
de management şi va duce la îndeplinirea, totală sau parţială a obiectivelor teritoriale formulate.
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În concluzie, rolul administratorilor în procesul de gestionarea spaţială a teritoriului este
determinant în faza de iniţiere a planului (inventarierea problemelor şi viziune) şi în cea de
implementare a planului, când vor trebui puse în practică obiectivele de dezvoltare în acord cu
viziunea propusă.
În acest sens, prezentul capitol este structurat în două părţi, care îşi propun să îndrume liderii
administrativi mai întâi în formularea problemelor şi necesităţilor comunităţilor locale şi în
continuare, în stabilirea viziunii de dezvoltare a teritoriului administrat.
De ce este necesară gestionarea spaţială teritoriului?
Gestionarea spaţială a teritoriului nu se referă doar la imagine ci este şi o modalitate de a face
schimbări în viaţa comunităţilor, este un cadru care ajută liderii să transforme o viziune in
realitate, folosind spaţiul ca resursă cheie pentru dezvoltare, implicând toţi factorii interesaţi în
acest proces.
Gestionarea spaţială se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi urbanismului, activităţi
ce contribuie la dezvoltarea echilibrată, la protecţia mediului natural şi construit, la îmbunătăţirea
condiţiilor de viata ale populaţiei, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional,
naţional şi european. Gestionarea teritoriului este o acţiune continuă a administraţiilor centrale şi
locale, de distribuţie spaţială a resurselor şi a dezvoltării în scopul unei utilizări echitabile,
responsabile şi eficiente a teritoriului (L 350/2001).
Zece motive pentru planificarea teritorială:
- Teritoriile prospere posedă un cadru managerial pentru creştere
- Necesitatea anticipării în prezent a beneficiilor viitoare
- Planificarea ajută liderii să producă un impact, pas cu pas
- Un peisaj plăcut şi un mediu nepoluat fac o diferenţă
- O direcţie de acţiune, asumată prin plan, creează un impact pozitiv asupra economiei teritoriale
- Un plan asumat de o colectivitate creează sinergii durabile
- O perspectivă spaţială mai largă ajută teritoriul să atingă economii de scară
- Continuitatea generează credibilitate
- Anticiparea este mai rentabilă decât reacţia la probleme
- O strategie de dezvoltare teritorială dă consistenţă mesajelor liderilor
De ce este necesară planificarea strategică?
În ultima perioadă, s-a manifestat un interes crescut al administraţiilor publice locale şi centrale
pentru ideea de planificare teritorială care sa promoveze planificarea strategică drept instrument
şi metodă de lucru, prin care să se asigure proceselor de dezvoltare spaţială, un cadru funcţional şi
durabil de desfăşurare, la nivel local, metropolitan, judeţean, regional.
Importanţa pe care instituţiile UE o acordă planificării şi programării financiare a impus
deschiderea unor dezbateri care să clarifice sensurile "noi" ale acestor termeni în contextul
economiei libere de piaţă şi societăţii democratice de după 1990.
Planificarea strategică reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici, subordonate unor principii
general acceptate, prin care se pot pune în aplicare în mod eficient strategii şi programe de
dezvoltare.
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Legislaţia în vigoare prevede ca administraţiile locale şi judeţene să exercite actul de conducere a
activităţilor din comunităţile respective pe baza unor "strategii, prognoze şi programe de
dezvoltare socio-economică" (Legea nr. 215/2001), aprobate de organele reprezentative, la nivelul
comunităţilor. Aceste strategii au rolul unor instrumente de conducere, care asigură rezolvarea
problemelor complexe ale dezvoltării spaţiale, sociale şi economice, sau de protecţie şi reabilitare
a mediului, cu care se confruntă autorităţile locale.
Dezvoltarea aşezărilor /regiunilor /teritoriilor se realizează în general printr-o eficientă conjugare a
procesului de planificare spaţială cu cel de planificare strategică.

Integrarea procesului de planificare spaţială cu cel de planificare strategică
Principiile generale ale planificării strategice sunt:
planificare strategica are caracter cuprinzător, global, dar şi de specificitate /de unicat
(procesul fiind valabil pentru o anumită structură, într-o anumită conjunctură şi pe o anumită
perioadă de timp);
stabileşte obiective fundamentale şi direcţii de acţiune care vor ghida o structură
activitatea sa în urma unui efort disciplinat;

în

este un proces prin care se alocă resursele necesare în vederea atingerii obiectivelor
asumate;
cuprinde un set de concepte, proceduri şi instrumente, care ajută structura să lucreze într-un
mediu dinamic şi în continuă schimbare;
este un proces care orientează şi susţine dezvoltarea şi schimbarea, ca răspuns la nevoile
mediului intern şi la cerinţele dinamicii mediului extern.
Cum se corelează planificarea strategică cu planificarea teritorială?
Planificarea strategica reprezintă mecanismul prin care sunt mobilizate resurse şi sunt implicaţi
"actori", care concură şi realizează obiective fundamentate de analize – diagnoze care sunt
relaţionate cu aspectele lor spaţiale în cadrul cu planificării teritoriale.
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Corelarea planificării strategice cu planificarea teritorială
Aşadar, gestionarea spaţială a teritoriului se înfăptuieşte prin managementul teritorial care este
activitatea prin care se încearcă mobilizarea diverselor resurse pentru a le face să acţioneze într-o
manieră cooperantă în domeniul planificării, programării, întocmirii bugetelor şi implementării, dar
şi domeniul exploatării şi întreţinerii, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a teritoriului.
Instrumentele managementului teritorial sunt marketingul teritorial, planificarea strategică şi
finanţarea avansată.
De ce este necesară planificarea teritoriului zonei transfrontaliere ?
Ca activitate de gestionare spaţială a teritoriului, amenajarea teritoriului zonelor transfrontaliere
trebuie să contribuie la dezvoltarea echilibrată a zonelor periferice (în general, mai slab dezvoltate
decât restul teritoriului naţional), adiacente frontierelor de stat, faţă de restul teritoriului naţional.
În plus, amenajarea teritoriului zonelor transfrontaliere dintr-un stat trebuie să se armonizeze cu
dezvoltarea zonelor limitrofe din statele vecine, mai ales în contextul formării şi întăririi coeziunii
teritoriale, ca obiectiv prioritar al integrării în UE.
În cazul României şi Bulgariei au fost întreprinse o serie de iniţiative de colaborare în zona
transfrontalieră:
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării reprezintă un instrument de cooperare
macro - regională, din cadrul Uniunii Europene, aprobată în cadrul Consiliului European din
octombrie 2009,
Programul de Cooperare Transfrontaliera România - Bulgaria 2007-2013,
Cooperarea în Euroregiuni in care România este partener, implicând relaţia cu Bulgaria:
,,Dunărea 21“, ,,Giurgiu – Ruse”, ,,Dunărea de Sud” , ,,Danubius”.
Frontierele de stat sunt în general delimitate de elemente de cadru natural (relief, ape) fapt ce
determină o anumită specificitate planificării şi dezvoltării teritoriale a acestor zone. În zonele
transfrontaliere situate de-a lungul unor văi (bazine hidrografice) se află amplasate numeroase
localităţi, proporţionale ca număr şi mărime cu importanţa cursului de apă, aşa cum este cazul zonei
transfrontaliere România - Bulgaria..
Existenţa fluviului pe o mare parte a liniei de graniţă dintre cele două ţări este privită în primul rând
ca o barieră importantă în dezvoltarea unor schimburi apreciabile în zona transfrontalieră. Din acest
motiv, importanţa infrastructurilor de transport, dezvoltate transversal pe această axă, este de prim
ordin în planificarea teritorială a zonei.
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Dezvoltarea teritoriului transfrontalier România - Bulgaria este condiţionată de aspecte care se
manifestă la nivel european:
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.
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 presiunilor tot mai puternice ale forţelor
concurenţiale manifestate la nivel european şi global; situarea periferică şi accesibilitatea
relativ redusă a zonei în contextul teritorial continental; necesitatea schimbării atitudinii faţă
de mediul natural.
şi la nivel naţional:
Aspecte favorabile: nivelul ridicat de antropizare şi peisajul antropic specific; cadru natural
deosebit, cu un potenţial turistic important; un patrimoniu cultural şi arhitectural, tradiţional
valoros; posibilitatea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor investiţii de
infrastructură, indispensabile unei dezvoltări durabile şi a creşterii nivelului de trai al
populaţiei.
Aspecte nefavorabile: procesul de migraţie externă ridicat; starea necorespunzatoare a
infrastructurii de acces.
Cum este abordată planificarea teritoriului zonei transfrontaliere România - Bulgaria?
Ca prim pas în abordarea planificarea teritoriului zonei transfrontaliere România - Bulgaria a fost
elaborată o metodologie comună de planificare teritorială pentru această arie. Metodologia a fost
gândita pornind de la un ansamblu de principii directoare, schemă conceptuală şi paşi metodologici,
având componente analitice şi strategice, aceasta îşi propune să definească un proces specific
planificării strategice, care poate deveni un factor de orientare în activitatea celor implicaţi în
domeniu, fie ei specialişti sau utilizatori.
Următoarea etapă în planificarea teritoriului zonei transfrontaliere România - Bulgaria este
elaborarea şi adoptarea unei strategii comune de dezvoltare teritorială a acestei zone.
Într-o etapă ulterioară, obiectivele strategiei comune de dezvoltare teritorială vor fi implementate,
prin măsuri concertate în zona transfrontalieră, care vor fi monitorizate şi eventual ameliorate, în
relaţie cu o bază comună de indicatori.
Cine iniţiază planul de dezvoltare strategică a teritoriului zonei transfrontaliere România Bulgaria?
Planificarea teritorială strategică este în general iniţiată de actori publici sau privaţi care
conştientizează necesitatea elaborării unui plan ca urmare a unor probleme majore care afectează
teritoriul zonei transfrontaliere.
În cazul de faţă procesul de planificare teritorială strategică a zonei transfrontaliere România Bulgaria este iniţiată Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice din România.
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Care sunt problemele majore care afectează teritoriul zonei transfrontaliere?
Problemele majore care afectează teritoriul zonei transfrontaliere se înscriu în prezent în cele patru
grupe de provocări-cheie definite de UNECE în ,,Strategia de calităţii durabile a vieţii în aşezările
umane din secolul XXI” (UNECE, 2000): globalizarea, dezvoltarea durabilă, integrarea europeană
cu reformele economiei de piaţă şi schimbările demografice.
Globalizarea a schimbat profund perspectivele de dezvoltare politică, economică şi socială ale
statelor UE. Aceste schimbări includ:
• Creşterea numărului instituţiilor democratice şi a sistemelor economice bazate pe piaţă;
• Liberalizarea comerţului şi a fluxurilor internaţionale de capital;
• Creşterea numărului şi influenţei corporaţiilor transnaţionale;
• Inovaţii tehnologice, în special în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.
Dezvoltarea durabilă întăreşte nevoia de:
• Tehnologii şi proiecte de construcţie adecvate din punct de vedere ecologic;
• Consum redus de energie şi promovarea surselor regenerabile de energie;
• Utilizarea selectivă şi eficientă a resurselor, reciclare;
• Principii ecologice pentru dezvoltarea localităţilor şi utilizarea terenurilor;
• Participarea publicului la procesul de luare a deciziilor.
Integrarea europeană - există încă un decalaj economic şi social notabil între vechile şi noile state
membre ale UE. În general, nivelul de creştere economică a fost recent mai mare în noile state
membre decât în cele vechi, deşi între ele există o diferenţă considerabilă
Industria, agricultura şi sectorul serviciilor au fost restructurate masiv în multe ţări în tranziţie.
Tendinţa generală a fost de creştere a ocupării forţei de muncă din servicii, în detrimentul
sectoarelor agricole şi industriale. Acest lucru a dus la schimbări ale locurilor de muncă, tipurile de
locuri de muncă disponibile pentru locuitorii din zonă, fluxurile de navetism ale salariaţilor, precum
şi infrastructura aferentă s-a adaptat la noile centre activitate.
Trendul demografic important actualmente în ţările UE şi în Europa este urbanizarea în creştere,
care va spori şi în perioada următoare. În cazul Europei Centrale şi de Est, 68 % din populaţie trăia
în zonele urbane în anul 2000, până în 2030, proporţia de locuitorii din mediul urban se estimează a
fi 74 %.
Un alt trend demografic remarcabil în multe ţări UE în tranziţie este declinul general al populaţiei,
care a avut efecte profunde atât asupra zonelor urbane cât şi rurale. Pentru mediul urban, chiar dacă
numărul total de locuitori poate să nu fie în scădere, tot mai mulţi oameni trăiesc în suburbii şi mai
puţini în centrele oraşelor.
În raport cu aceste probleme majore autorităţile iniţiatoare a le planurilor strategice de dezvoltare
teritorială pot stabili obiective generale de care se va ţine seama în formularea viziunii strategice de
dezvoltare.
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Cum să planifici pentru a aborda provocările-cheie de dezvoltare teritorială?
Pentru a aborda corect procesul de planificare teritorială şi formarea viziunii strategice este necesar
să se respecte următoarele reguli:
1. Gândiţi implementarea din timp:
- Faceţi planificarea cât mai simplă. Planificarea strategică va cuprinde un număr de paşi simpli,
obligatorii, realizaţi intr-o succesiune cronologică:
-

Pasul 1: iniţierea procesului de către autorităţile competente

-

Pasul 2: stabilirea unei structuri parteneriale de către iniţiator şi a unei structuri de
coordonare (comitet) cu atribuţii bine definite (statut); comitetul de coordonare poate stabili
structuri operative şi consultative

-

Pasul 3: stabilirea unui calendar de lucru

-

Pasul 4: identificarea problemelor sectoriale /spaţiale;

-

Pasul 5: identificarea opţiunilor actorilor şi comunităţii locale

-

Pasul 6: diagnosticul problemelor sectoriale (SWOT) şi fundamentarea opţiunilor strategice

-

Pasul 7: stabilirea viziunii în raport cu misiunea organizaţiei

-

Pasul 8: formularea obiectivelor strategice/sectoriale /priorităţi/politici şi măsuri

-

Pasul 9: consultarea comunităţii şi feed-back /revenire la pasul 8

-

Pasul 10: stabilirea responsabilităţilor de implementare (angajamente instituţionale)

-

Pasul 11: adoptarea strategiei, corelarea obiectivelor cu resursele, stabilirea programelor
prioritare şi planurilor de acţiune, etc.

-

Pasul 12: stabilirea structurilor de monitorizare şi implementarea planului, revizuirea
priorităţilor şi politicilor şi reluarea procesului.

- Creaţi o echipă inter-disciplinară.
Planificarea teritorială strategica are caracter cuprinzător, global, dar şi de specificitate /de unicat
(procesul fiind valabil pentru o anumită structură, într-o anumită conjunctură şi pe o anumită
perioadă de timp). Este astfel necesară formarea unei echipe inter-disciplinare care să colaboreze la
elaborarea planului strategic, prin abordarea cu competenţa necesară a tuturor domeniilor specifice
implicate în dezvoltarea teritoriului. Această echipă va dialoga eficient cu planificatorul în vederea
elaborării cât mai adecvate situaţiei din teritoriu a prevederilor planului.
- Fiţi strategici: planul va cuprinde obiective strategice pe: termen scurt: între 1-3 ani, termen
mediu: între 5 -10 ani şi termen lung: peste 15 - 20 ani. Formularea politicilor de dezvoltare are ca
scop îmbunătăţirea pe termen lung a situaţiei existente, eliminarea disfuncţionalităţilor, echilibrarea
unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii actuale de dezvoltare. Politicile de dezvoltare
sunt chemate să rezolve clase identificabile de probleme existente şi viitoare în cadrul zonei
transfrontaliere.
Politicile de dezvoltare reprezintă o expresie a activităţii curente, continue, a structurilor de
administrare.
În funcţie de situaţia specifică fiecărei zone, plecând de la rezultatele analizei SWOT, aceste politici
pot fi formulate pe baza următoarelor combinaţii:
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politici bazate pe oportunităţi ce susţin punctele tari
politici bazate pe oportunităţi ce permit contracararea puntelor slabe;
politici bazate pe puncte slabe şi ameninţări
politici bazate pe punctele tari şi ameninţări.
- Identificaţi responsabilităţile şi stabiliţi indicatorii de performanţă.
Procesul de planificare presupune analiza şi determinarea în mod necesar şi a unor structuri
instituţionale cu responsabilităţi în:
punerea în aplicare a strategiei şi programului de măsuri
controlul şi evaluarea modului de aplicare a strategiei, a programelor şi proiectelor
dezvoltare preconizate.

de

Prima componentă reprezintă mecanismul de implementare a planului. A doua componentă care
asigură monitorizarea implementării, permite 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.

- Cercetaţi din timp dimensiunea legală.
Este necesară consultarea din timp a bazei legale şi de acte normative din domeniul amenajării
teritoriului sau complementare, care face referiri la activitatea de amenajare a teritoriului. În ultimii
ani a fost iniţiat, dezvoltat, perfecţionat şi adaptat, la cerinţele procesului de integrare europeană un
nou cadru legislativ şi instituţional în domeniul gestiunii aşezărilor şi teritoriului. Crearea
structurilor regionale şi amplificarea sprijinului extern (UE, Banca Mondială, etc.) au contribuit la
completarea cadrului normativ şi procedural, la definirea mai precisă a responsabilităţilor diferitelor
niveluri de administrare şi la necesitatea unei mai bune coordonări între acestea.
- Obţineţi din timp aprobarea actorilor implicaţi pentru a creşte probabilitatea unui impact
pozitiv.
Informarea şi consultarea actorilor implicaţi în legătură cu realizarea unei strategii comune,
reprezintă prima fază în angajarea acestora, a părţilor interesate şi a populaţiei în acest proces.
Aceasta fază constă în prezentarea şi discutarea propunerilor planului cu reprezentanţii
administraţiilor publice şi cu actorii implicaţi în deciziile strategice în vederea confirmării acestora
şi asigurarea unui impact pozitiv al strategiei teritoriale.
- Calculaţi capitalul planului şi costurile de funcţionare precum şi impactul acestora asupra
veniturilor zonei.
Administraţiile pot reduce costurile pentru investitori şi creşterea valorii activelor prin planificarea
strategică a teritoriului.
Raţionalizarea investiţiilor în resursele publice şi controlul fluxurilor de terenuri pe piaţa funciară
creează condiţii favorabile pentru o rentabilizare a investiţiilor şi pentru asigurarea menţinerii
valorii activelor. Politicile de utilizare a terenurilor trebuie să asigure desfăşurarea eficientă a
activităţilor economice, locuinţe şi dotări la preţuri accesibile, precum şi infrastructuri care să
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permită accesul la serviciile publice şi la locurile de muncă. Acestea vor îmbunătăţi capitalul social,
vor promova coeziunea şi vor reduce riscul crizelor economice şi sociale. În schimb, lipsa de
planificare poate duce la congestii şi neglijarea spaţiului public, ceea ce poate duce la scăderea
valori terenurilor, deteriorarea infrastructurii, diminuarea impozitului pe venit şi decapitalizare.
- Programaţi implementarea în termeni de spaţiu şi resurse.
La definirea direcţiilor strategice de acţiune şi a măsurilor de dezvoltare trebuie să se ţină cont de
faptul că în etapa elaborării componentei bugetare, programele bugetare vor fi subordonate acestora.
Un program bugetar poate avea mai multe subprograme (corespunzătoare măsurilor), în funcţie de
situaţie, dar nu pot exista programe bugetare care să aibă mai multe direcţii de acţiune. De
asemenea, unei direcţi de acţiune (set de măsuri) trebuie să-i corespundă obligatoriu un program
bugetar.
Măsurile de dezvoltare/amenajare a teritoriului au dimensiune spaţială şi caracter director, din
care decurg implicaţii cu caracter economic, social şi de protecţia mediului, susţinute organizatoric
şi juridic, structurate pe etape cu o durată determinată – termen scurt, termen mediu şi termen lung.
2. Cum să alegi structura spaţială care poate servi cel mai bine teritoriul transfrontalier?
În general, structura spaţială este alcătuită din:
a) suprafeţe - utilizarea terenurilor - zonare - densitate
b) reţele - configuraţia localităţilor (noduri) - trasee (drumuri) - concentrarea

resurselor

c) calitate - valoare ecologică şi culturală
Sarcini cheie pentru corelarea viziunii şi structurii spaţiale:
1. Conduceţi şi facilitaţi procesul de formare a viziunii strategice
Scopul formulării viziunii dezvoltării zonale este să ofere teritoriului transfrontalier un sens al
dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. Viziunea asigură
coerenţa strategiei şi a programelor de dezvoltare.
Pentru stabilirea viziunii teritoriale trebuie parcurse următoarele etape metodologice:
-

Identificarea valorilor enunţate în “Programul de cooperare Romania - Bulgaria”

-

Precizarea condiţiilor şi a conţinutului viziunii de dezvoltare.

-

Stabilirea viziunii teritoriale de dezvoltare a teritoriului transfrontalier

-

Formularea obiectivelor strategice generale componente ale viziunii

2. Furnizaţi date privitoare la priorităţile de intervenţie spaţiale (mediu, socio-demografie,
infrastructura, etc) pentru formarea viziunii
Prin evidenţierea disparităţilor şi priorităţilor, se precizează stările problematice şi oportunităţile de
dezvoltare, identificate în teritoriul transfrontalier, precum priorităţile de intervenţie care decurg din
acestea.
Priorităţile de intervenţie se stabilesc în cadrul fiecăruia din domeniile analizate, pe baza
problemelor şi oportunităţilor identificate, caracterizate prin diferite grade de complexitate şi
amploare (puncte slabe), urmând ca pe baza lor să se formuleze obiectivele dezvoltare a zonei
transfrontaliere.
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3. Angajaţi toate părţile interesate
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implică factorii de
decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul
comunităţii respective. Fiind un proces participativ, metoda de lucru cuprinde chestionare şi/sau
interviuri, cu formularea unor întrebări legate de valorile şi viitorul comunităţii, dar şi organizare de
mese rotunde/ateliere de lucru, pentru diverse grupuri de populaţie.
4. Documentaţi viziunea strategică preferată
Diagnosticul general, care se derulează prin construcţia şi evaluarea scenariilor strategice de
dezvoltare şi care se întemeiază pe prognozele elaborate în cadrul diagnosticului prospectiv,
stabileşte reperele ce vor trebui atinse în orizontul de timp stabilit pentru viziunea strategică optimă.
5. Obţineţi acordul cu privire la obiectivele strategice care trebuiesc atinse
Elaborarea şi finalizarea Strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere implică
participarea nivelurilor de autoritate şi de decizie guvernamentale şi locale.
Consultarea actorilor implicaţi în legătură cu realizarea obiectivelor strategiei comune, reprezintă
prima fază în angajarea actorilor implicaţi în planul de dezvoltare. Aceasta constă în prezentarea şi
discutarea viziunii şi obiectivelor generale de dezvoltare cu reprezentanţii administraţiilor publice şi
cu actorii implicaţi.
6. Elaboraţi un cadru de dezvoltare teritorială şi un buget pentru realizarea viziunii
Pentru implementarea viziunii şi realizarea obiectivelor generale propuse de administraţii este
necesară stabilirea unui set de masuri prin care activitatea acesteia să fie orientată /canalizată pe
direcţiile majore /prioritare de dezvoltare a teritoriului.
Programul de măsuri este cadrul de dezvoltare coerent şi corelat de acţiuni de
dezvoltare/organizare spaţială a teritoriului transfrontalier, structurat pe etape şi responsabilităţi, în
condiţiile legii, care duc la realizarea viziunii strategice teritoriale şi având arii specifice de
intervenţie în spaţiul transfrontalier.
7. Alocaţi resurse prin bugetul anual al administraţiilor
Proiectele pot fi finanţate prin intermediul fondurilor europene deja existente - Fondurile structurale
şi de coeziune, Fondul de solidaritate al UE, Programul FP7, instrumentul LIFE+, Fondul european
de Garantare în Agricultură şi cel pentru Dezvoltare Rurală, precum şi prin intermediul fondurilor
puse la dispoziţie de către instituţiile financiare internaţionale (Banca Europeană pentru Investiţii,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), al parteneriatelor public-private, al
contribuţiilor de la bugetul naţional sau al bugetelor locale.
8. Obţineţi angajamentul părţilor interesate care să îşi dezvolte propriile planuri pentru
atingerea viziunii
Posibilităţile de aprobare şi asumare a strategiei comune de dezvoltare de către autorităţile din cele
două ţări rezidă în existenţa atribuţiilor legale şi intereselor comune pe care actorii publici le au
relativ la dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere. Procesul de aprobare este interactiv,
presupunând un mod de negociere care are ca finalitate găsirea unei soluţii amiabile pentru toţi
actorii implicaţi în deciziile planului strategic
9. Stabiliţi indicatori de performanţă care urmează să fie măsuraţi în timpul implementării
Indicatorii sunt instrumente specifice de lucru care alcatuiesc un sistem de informaţii utilizat în
planificarea şi aplicarea politicilor de amenajarea teritoriului pentru descrierea stărilor şi evoluţiilor
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în unităţile teritoriale de referinţă. Cu ajutorul indicatorilor spaţiali sunt reprezentate aspectele şi
procesele structurilor teritoriale, care datorită complexităţii factorilor teritoriali, au un număr şi o
diversitate mare.
Sistemul de indicatori acoperă întreg teritoriul studiat fiind indicatori de caracterizare a situaţiei
existente şi indicatori de monitorizare a evoluţiei în timp – pentru determinarea elementelor pozitive
sau negative intervenite şi pentru a surprinde tendinţele care se manifestă, asigurându-se astfel
posibilitatea unor intervenţii în timp util a organismelor competente.
10. Raportaţi comunităţii realizările obţinute.
Consultarea actorilor implicaţi în legătură cu realizarea unei unui plan de dezvoltare strategică a
teritoriului, reprezintă o prima fază în angajarea actorilor implicaţi, părţilor interesate şi populaţiei
în acest proces. Aceasta constă în prezentarea şi discutarea rezultatelor procesului de planificare de
către reprezentanţii administraţiilor publice cu actorii implicaţi în deciziile strategice şi cu
populaţia, în vederea confirmării acestora.
Principii pentru o corectă planificare a structurii spaţiale:
a) suprafeţele de teren
- Obţineţi densităţi (populaţie, activităţi, infrastructuri) corecte în teritoriu
- Promovaţi o utilizare mixtă a terenurilor:
- terenurile cu unică folosinţă pot induce fragmentarea economică, socială şi ecologică
- utilizarea mixtă a terenurilor aduce mai multe avantaje decât cele cu unică folosinţă
- Anticipaţi nevoile de teren la scară teritorială (agricultură, silvicultura, protecţia mediului,
suprafeţe intravilane, s.a.)
b) reţele
- Reţineţi avantajele modelelor compacte de localităţi
- Infrastructura de reţele rutiere direcţionează dezvoltarea teritoriului:
- O reţea bine conectată suportă transportul public şi reduce congestia traficului
- Drumurile mai largi nu sunt soluţia la congestia traficului, ci o densitate mai mare a
drumurilor
- Înţelegeţi implicaţiile opţiunilor de transport (moduri)
- Furnizaţi infrastructura şi serviciile edilitare ca etapă cheie în procesul de urbanizare:
- Amenajarea teritoriului ajută la definirea investiţiilor în infrastructura edilitară
- Costurile operaţionale trebuie să fie accesibile pentru utilizatorii finali şi viabile pentru
furnizori.
Legătura între planificarea utilizării terenurilor şi a infrastructurilor se va realiza prin:
- Conectarea locaţiei cu nevoile de transport creşte eficienţa utilizării terenului
- O reţea rutieră densă, adiacentă unui nod, prezintă numeroase avantaje
- Coridoarele extind dezvoltarea de-a lungul axelor dintre nodurile de transport
- Infrastructura edilitară determină bunăstarea localităţilor şi impulsionează dezvoltarea
economică
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c) calitatea terenurilor
- Zonele verzi contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a peisajelor
- Caracteristicile atrăgătoare ale peisajului măresc beneficiile teritoriale, sociale şi economice
- Patrimoniul cultural aduce numeroase beneficii comunităţilor locale
- Reducerea, reutilizarea, reciclarea şi recuperarea deşeurilor sunt obiectivele cele majorităţii
strategiilor de minimizare a poluării:
- Reducerea emisiilor începe cu cunoaşterea modului prin care se produc
- Deşeurile pot genera până la un sfert din emisiile poluatoare
- Salubritatea este cheia pentru ape curate şi o sursă de energie
- Localizarea infrastructurii şi localităţile trebuie să fie adaptate la factorii de risc locali

III – COMPONENTELE PROCESULUI DE ELABORARE
Categorii de utilizatori ai ghidului de elaborare
Ghidul se adresează tuturor categoriilor de specialişti implicaţi în elaborarea, planurilor de
amenajare a teritoriului:
-

specialiştii cu activitate în domeniul amenajării teritoriului - elaboratorii planului şi ai
studiilor de fundamentare – care îşi vor coordona, pe baza acestui cadru, activităţile,
gestiunea resurselor şi responsabilităţile, pe parcursul etapelor de elaborare.

Aceştia vor acoperi toate domeniile şi subdomeniile planului prin analizele şi evaluările care vor
duce în final la formulare strategiei planului, cum sunt: sociologi, economişti, urbanişti, geografi,
ingineri, s.a. Specializarea elaboratorilor va fi obligatorie pentru participarea la activităţile de
elaborare a planului
Structura procesului de elaborare
Ghidul explicitează Metodologia comună de planificare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere
România - Bulgaria, pe etape, faze şi activităţi, care reprezintă desfăşurarea în timp a procesului de
planificare, dezvoltând totodată şi principalele domenii ţintă, care constituie componentele de
conţinut ale planurilor strategice.
Subdivizarea procesului de elaborare şi asigurarea condiţiilor de aplicare s-a făcut în etape şi faze,
după cum urmează:
Etapa I - Etapa preliminară
Faza I.a: Introducere în problematica studiului
Faza I.b: Colectarea datelor şi fundamentarea planului strategic
Etapa II - Elemente care condiţionează dezvoltarea, analiza comună a problemelor şi
disfuncţionalităţilor celor 2 zone aparţinând României şi Bulgariei
Faza II.a Analiza multicriterială a structurii teritoriului
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Faza II.b: Structura socio-demografică
Faza II.c: Determinarea intensităţii şi diversităţii activităţilor economice (conform
clasificării CAEN) din zona transfrontalieră
Faza II.d: Infrastructuri tehnice
Faza II.e: Contextul suprateritorial
Etapa III - Diagnostic şi priorităţi
Faza III.a: Diagnostic pe domenii
Faza III.b: Diagnostic prospectiv
Faza III.c: Diagnostic general
Faza III.c.1: Formularea scenariilor de dezvoltare
Faza III.c.2: Evaluarea scenariilor
Etapa IV- Formularea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei transfrontaliere
Faza IV.a: Formularea viziunii strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal
Faza IV.b: Formularea obiectivelor strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal şi a
direcţiilor de acţiune necesare îndeplinirii obiectivelor
Faza IV.c: Identificarea politicilor (măsurilor) de realizare a obiectivelor strategiei de
dezvoltare a teritoriului zonal - formularea programului de măsuri
Faza IV.d: Evaluarea strategică de mediu a planului de dezvoltare a teritoriului zonal
Etapa V - Analiză şi propuneri privind cadrul instituţional de monitorizare a implementării şi
de informare/consultare a populaţiei şi a actorilor relevanţi pe perioada de
implementare a planului
Faza V.a: Analiza actorilor implicaţi în realizarea unei strategii comune de dezvoltare
teritorială a zonei transfrontaliere
Faza V.b: Consultarea actorilor implicaţi şi a populaţiei, stabilirea cadrului instituţional de
monitorizare a implementării planului strategic.
Derularea procesului de elaborare se va face prin studii ale evoluţiilor intensităţii proceselor
relevante spaţial cât şi prin studii ale aspectelor spaţiale ale acestor procese (suprafaţă, distanţe,
amplasare).

IV - DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE
ETAPA I: ETAPA PRELIMINARĂ
Etapa are ca scop pregătirea materialelor care vor face obiectul analizelor, prin studiul cerinţelor
temei program, a amplorii resurselor necesare derulării activităţilor, precum şi organizarea lucrării.
Activităţile propuse pentru această etapă se derulează pe parcursul a două faze:
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Faza I.a: Introducere în problematica studiului
Activităţi:
1.

analiza temei-program; clarificarea problemelor principale care au declanşat
elaborarea studiului, stabilirea temelor de analiză,

2. localizarea geografică a subiectului temei, cadrul administrativ teritorial,
3. programul elaborării lucrării, perioada vizată, etapizare, agenda propusă pentru
procedura evaluării de mediu a documentaţiei şi pentru consultarea publicului şi a
beneficiarilor,
4. stabilirea relaţiilor cu alte planuri de amenajare a teritoriului şi strategii de
dezvoltare economico-socială durabilă;
5.

studierea de exemple (studii de caz) de planificare strategică a zonelor
transfrontaliere, relevante pentru prezentul studiu

Rezultatele fazei: harta de bază, program elaborare, materiale privitoare la bune practici în domeniu
Faza I.b: Colectarea datelor şi fundamentarea planului strategic (dacă este cazul)
Activităţi:
1- Colectarea datelor pentru nivelul unităţilor administrative de bază;
Următoarele tipuri generale şi formate de date vor fi colectate:
a) - Date spaţiale - orice format GIS interoperabil, se sugerează o gamă de scări de la
1:200 000 la 1:1000 000; subiecte selectate pentru descrierea mediului/fenomenelor
cu extinderea spaţială importanta (de exemplu, regional, zonal) vor putea fi
reprezentate prin date la scara mare.
b) - Date statistice - fişiere de baze de date statistice (sau orice fişier compatibil). File
individuale de preferinţă în format *. xls sau *. doc.
c) - Datele descriptive - formate grafice comune de tip raster, cum sunt *tif, *pdf
*jpg - pentru fişiere grafice). *. xls * doc (pentru tabele non-statistice).
Datele primare pentru majoritatea indicatorilor necesari analizelor pot fi extrase din publicaţiile
globale ale INS (Anuarul statistic) sit-ul INS, sau din publicaţiile tematice (Recensământul din
1992, 2002, 2011; Populaţia pe municipii, oraşe, comune; Recensământul agricol din 2002, Analize
demografice; Activităţi economice; Calitatea vieţii; etc.).
2- Studiul bazei documentare şi al bibliografiei - Asigurarea bazei de date şi
informaţii
Obţinerea datelor şi informaţiilor necesare revine elaboratorului, care va fi sprijinit în acest sens de
beneficiar. Ministerele şi organismele lor teritoriale, autorităţile administraţiei publice judeţene şi
locale trebuie să furnizeze elaboratorului informaţii din domeniul lor de activitate, referitoare la
dezvoltarea socio-economică şi urbanistică a teritoriului şi localităţilor.
Având în vedere că documentaţia se referă la un teritoriu frontalier, pentru fundamentarea
perspectivelor de dezvoltare şi cooperare, este necesară cunoaşterea unor elemente care
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caracterizează situaţia din teritoriul aflat de cealaltă parte a graniţei. Obţinerea acestor date se
poate realiza prin acordul comun al celor două state implicate.
Baza de date şi informaţii constă în:
studii de fundamentare întocmite în vederea aprofundării unor domenii sau aspecte
relevante. Acestea pot fi întocmite de către elaborator sau de persoane fizice / juridice competente.
Studiile de fundamentare sunt lucrări de analiză şi prognoză pentru sectoare de activitate din cadrul
teritoriului transfrontalier (de exemplu: domeniul economic, demografic, impact asupra mediului,
patrimoniul natural şi cultural etc.). Se pot utiliza studii de fundamentare anterioare cu condiţia ca
informaţiile furnizate de acestea să nu fie depăşite.
studii de fundamentare a căror necesitate este determinată de specificul teritoriului,
respectiv frontalier:
- studii de trafic în vederea optimizării configuraţiei căilor rutiere şi feroviare şi a
amplasării punctelor de control şi trecere a frontierei, astfel încât să se asigure o
accesibilitate sporită şi legături eficiente în şi între zonele frontaliere;
- studiu economic pentru evaluarea oportunităţilor de dezvoltare economică prin
cooperare transfrontalieră;
- studiu în domeniul turismului pentru stabilirea posibilităţilor de promovare a unor
circuite turistice tematice integrate, la nivelul întregului teritoriu transfrontalier;
- studiu de impact asupra mediului cu analizarea implicaţiilor transfrontaliere ale
poluărilor;
- studiu privind protejarea peisajelor culturale care se desfăşoară în continuitate, de o
parte şi de alta a frontierei;
- alte studii considerate necesare pentru clarificarea unor aspecte specifice teritoriului
frontalier;
date şi informaţii diverse care corespund momentului elaborării documentaţiei:
- strategii de dezvoltare locale, naţionale, sectoriale;
- programe şi proiecte de dezvoltare cu impact major asupra teritoriului frontalier;
- date statistice din sistemul statistic naţional;
- date şi informaţii gestionate de organismele centrale şi serviciile descentaralizate ale
acestora, organisme neguvernamentale, agenţi economici etc.;
- documentaţii de amenajare a teritoriului aprobate, referitoare la niveluri teritoriale
superioare şi inferioare,
- studii europene specifice pentru zone transfrontaliere şi pentru euroregiuni;
- legislaţie.
3 - Efectuarea studiilor de fundamentare (dacă este cazul);
Rezultatele fazei: baze de date pentru fiecare din domeniile şi subdomeniile planului, în serii de
timp, extrase bibliografice, studii de fundamentare pentru domenii cheie ale dezvoltării.
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ETAPA II ELEMENTE CARE CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA, ANALIZA
COMUNĂ A PROBLEMELOR ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR CELOR 2 ZONE
APARŢINÂND ROMÂNIEI ŞI BULGARIEI
Cu etapa II debutează elaborarea propriu-zisă a planului strategic de dezvoltare teritorială.
Scopul acestei etape este de a analiza prin intermediul indicatorilor colectaţi pe serii de timp a
domeniilor şi subdomeniilor planului în vederea observării evoluţiilor acestora din ultimele
perioade. Cu această ocazie vor fi extrase principalele probleme, disfuncţii şi elemente favorabile
dezvoltării domeniilor studiate, în raport cu indicatori standard (medii naţionale, regionale,
standarde prestabilite).
Analizele se vor face prin studiul desfăşurării în timp a proceselor (prin tabele şi grafice) precum şi
prin examinarea aspectelor lor spaţiale (prin materiale grafice).
Instrumentul cel mai comun de studiere a evoluţiilor în timp proceselor este tabelul, în care pe
rânduri sunt înscrise datele indicatorilor specifici procesului analizat, iar pe coloane datele
înregistrate în diferite momente ale evoluţiei acestora.
Trecut

Prezent
Anul înregistrarii

Indicatori

T-n

T-2

T -1

Tn

I1
I2
In

Pentru studiul aspectelor lor spaţiale se vor alcătui tabele conţinând pe rânduri unităţile
administrativ teritoriale (u.a.t.), cuprinse în teritoriul zonei, iar pe coloane vor prezenta indicatorii
specifici ai proceselor analizate.
Indicatori
Unităţi

I1

I2

In

administrativ teritoriale
u.a.t. 1
u.a.t.2
u.a.t.n
Total

Aceste tabele se vor transpune pe cartograme sau hărţi conţinând diviziunile administrative
respective, analizându-se disparităţile teritoriale ale fiecărui indicator sau grup de indicatori
agregaţi.
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Disparităţile sunt aspecte funcţionale negative ale proceselor şi fenomenelor analizate, localizate în
plan teritorial prin zone sau localităţi şi evidenţiate prin contrast cu standarde considerate a fi
corespunzătoare cerinţelor sau nivelului de dezvoltare.
FAZA II.A ANALIZA MULTICRITERIALĂ A STRUCTURII TERITORIULUI (MEDIUL,
LOCALITĂŢI, ZONIFICARE)
În această fază va fi analizată structura teritoriului văzută ca ansamblu al efectelor spaţiale
determinate de intervenţiile umane, reprezentate prin aspectele spaţiale generale: caracteristici
calitative ale elementelor de mediu, reţelele de localităţi şi zonificarea teritoriului.
Analiza empirică a acestor efecte se va face prin înscrierea în clase de
calitate,
concentrarea
dezvoltării în localităţi, distribuţia dezvoltării pe marile suprafeţe de teren. Astfel, se vor pune în
evidenţă disparităţi cum ar fi de exemplu:
-

repartiţia inegală a populaţiei în teritoriu; disproporţii în repartiţia teritoriala a populaţiei;

-

diversitatea structurilor socio-profesionale
complexitatea funcţională a acestor aşezări;

-

zone sau localităţi cu nivel scăzut al resurselor umane (număr, instruire profesională)

-

condiţii de viaţă ale populaţiei sub norme, evidenţiate prin aspecte ca: accesibilitatea
locuinţelor, dotărilor, echipării, etc.

-

zone cu potenţial agricol ineficient valorificat: numeroase exploataţii, slab dotate tehnic,
slab echipate cu servicii, cu excedent de forţa de muncă fără posibilităţi de ocupare
permanentă

din

anumite

localităţi,

care

reflectă

MEDIUL, PATRIMONIU NATURAL; PATRIMONIUL CONSTRUIT
În acest capitol se vor analiza aspecte generale privind obiectivul şi structura domeniului de analiză
a calităţii mediului, patrimoniului natural şi construit. În finalul acestei părţi sunt prezentate sintetic
recomandări privind modul de reprezentare a valorilor indicatorilor de mediu şi patrimoniu, precum
şi sursa datelor specifice. Indicatorii de mediu reprezintă un instrument de măsurare şi evaluează
dacă obiectivele şi ţintele de mediu au fost atinse, precum şi dacă aceste rezultate îmbunătăţesc
viaţa comunităţii.
Pentru zona transfrontalieră româno-bulgară s-a avut în vedere viabilitatea indicatorilor de mediu
care trebuie să fie măsurabili şi posibil de obţinut pentru ambele sisteme de planificare.
Obiectivul evaluării calităţii mediului şi patrimoniului este axat pe analiza:
1) rolului factorilor geografici asupra diferenţierilor regionale biogeografice şi ecologice;
2) particularităţilor cantitative şi calitative ale factorilor de mediu;
3) gradului de implementare a prevederilor europene privind protecţia mediului natural şi construit;
4) riscurilor geografice grefate pe teritoriul transfrontalier. Analiza fenomenelor şi proceselor
geografice au drept finalitate formularea de propuneri cu privire la evoluţia viitoare a teritoriului.
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Domeniul cadrul natural va cuprinde evaluarea spaţială din perspectiva calităţii factorilor de suport
natural şi a celor inhibatori ai dezvoltării şi trebuie să includă analize cu privire la: suprafaţa
fondului funciar după modul de folosinţă, procentul acoperirii cu păduri şi evaluări asupra tăierilor
anuale ale pădurilor.
Domeniul calitatea mediului natural va include în primul rând analiza calităţii aerului la nivelul
tipurilor de emisii şi a cantităţii acestora şi va cuprinde raportări la nivelul european, stabilit prin
Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;
analiza calităţii resurselor de apă se va axa pe indicatorii comuni identificaţi, cu accent pe cei care
relevă situaţia racordării populaţiei la sistemul public de alimentare cu apă şi la cel de canalizare şi
epurare a apelor uzate.
Domeniul gestiunea deşeurilor va cuprinde raportări la cantitatea de deşeuri muncipale colectate şi
ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor municipale, precum şi
evaluări ale depozitelor conforme şi neconforme de deşeuri, în concordaţă cu definiţia dată
diferitelor categorii de deşeuri (municipale, periculoase, nepericuloase, inerte) în cadrul Directivei
1999/31/CE privind depozitele de deşeuri.
Domeniul zonele de risc natural şi tehnologic prezintă o importanţă semnificativă în analiza calităţii
mediului, prin localizarea arealelor delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de
producere a unor fenomene natural distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul
natural şi pe cel construit, putând produce pagube şi victime umane.
Domeniul conservarea resurselor naturale urmăreşte prevederile Directivei 92/43/CE referitoare la
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, şi ale Directivei 79/409/CE privind
conservarea păsărilor sălbatice.
Domeniul protejarea patrimoniului construit se prezintă prin indicatori cantitativi şi calitativi,
precum şi prin dispersia în teritoriu a valorilor de patrimoniu cultural, în vederea identificării
zonelor cu resurse deosebite din teritoriul transfrontalier.

1. MEDIUL
Prima etapă de analiză şi evaluare a factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea teritoriului
zonei transfrontaliere Romania – Bulgaria reprezintă o etapă de evaluare a relaţiilor spaţiale care
sunt stabilite între componentele de mediu. Este o analiză orientată spre evidenţierea problemelor şi
disfuncţionalităţilor de mediu existente în teritoriu. Identificarea şi analiza componentelor ce stau la
baza proceselor geografice se va face în scopul 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.
Cadrul natural
Suport natural al dezvoltării zonei
Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă – indică structura anuală a fondului funciar la
nivel de judeţ/district. Este recomandată compararea cu nivelul suprateritorial (regional şi
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transfrontalier) şi analiza schimbării modului de folosinţă a terenului care va cuprinde un interval de
minim cinci ani, exprimând astfel ponderea suprafeţei de teren căreia i s-a schimbat destinaţia într-o
perioadă recentă de timp.
Procentul acoperirii cu păduri – indică gradul de împădurire la nivel de judeţ/district, exprimând
procentul de teren împădurit din suprafaţa totală de teren. Este relevantă compararea cu nivelul
suprateritorial (regional şi transfrontalier).
Principalele trepte de relief - indică facilitatea sau dificultatea realizării dezvoltării zonei relativ la
altitudinea relativă a teritoriului din aria transfrontalieră.
Procese de inhibare a dezvoltării zonei
Tăieri anuale ale pădurilor – indică suprafaţa de pădure (mii ha.) exploatată anual de pe teritoriul
analizat. Se vor evidenţia judeţele/districtele care au înregistrat scăderi extreme ale suprafeţei
ocupate de păduri. Combaterea defrişării pentru a menţine calitatea solurilor şi a apei, precum şi
diversitatea biologică este considerată în mod explicit în Agenda 21, acest indicator putând fi
corelat cu alţi indicatori de mediu (structura fondului funciar) sau socio-economici (numărul
populaţiei; evoluţia numărului de întreprinderi din activităţile agricole şi silvice).

Exemplu: Tăieri anuale ale pădurilor în zona transfrontalieră româno-bulgară (mii ha.)
2007

2008

2009

2007

2008

2009

România

84276.0

85740.0

92377.0

Bulgaria

16105

12147

11005

Constanţa

39.0

39.0

38.9

Vidin

206

175

178

Călăraşi

21.9

21.9

22.0

Montana

148

105

128

Giurgiu

38.1

38.2

38.9

Vratsa

200

106

94

Teleorman

28.9

28.9

28.9

Pleven

1327

536

469

Dolj

86.2

86.5

86.4

Veliko Tarnovo

126

84

103

Mehedinţi

147.8

148.0

148.0

Ruse

511

473

420

Olt

53.7

54.4

53.6

Razgrad

153

171

116

Silistra

725

630

625

Dobrich

200

175

183

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică România; Institutul Naţional de Statistică Bulgaria

Sursa datelor
Suportul principal al cercetării direcţiilor propuse în cadrul subdomeniilor specifice îl constituie
fondul diversificat de date geospaţiale (extras din materiale cartografice, statistice, rapoarte şi
sinteze), care este prelucrat şi analizat cu tehnici SIG. Aşezarea geografică a zonei de studiu redă o
particularitate a delimitării acesteia care impune o îmbinare de metode şi care va configura, în final,
limitele atât externe, cât şi pe cele interne ale zonei transfrontaliere.
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Evaluarea şi ameliorarea calităţii mediului natural
Identificarea impacturilor induse de dinamica funcţiei şi structurii aşezărilor care intră în
componenţa teritorială a zonei transfrontaliere asupra calităţii mediului reprezintă un element
important atât pentru calitatea locuirii, calitatea mediului, dar şi în procesele de luare a deciziilor de
planificare şi dezvoltare la nivel local şi regional. Dezvoltarea suprafeţelor construite are numeroase
implicaţii reflectate în calitatea mediului, evidente fiind schimbarea modului de utilizare a terenului,
creşterea necesarului de bunuri şi produse, creşterea consumului de energie şi apă, creşterea
cantităţii de deşeuri sau modificarea parametrilor de transport.
Indicator de mediu - un parametru sau o valoare derivată din parametrii care oferă informaţii asupra
stării mediului. Scopul unui indicator este să ofere o prezentare simplificată a stării mediului, prin
reducerea cantităţii de date măsurate şi a parametrilor necesari în mod normal pentru a obţine o
evaluare corectă a stării mediului.

Calitatea aerului
Emisii anuale de CO2 – indică emisiile anuale (exprimate în tone) de CO2 cu efecte de seră care
cauzează creşterea temperaturii aerului la suprafaţa pământului, conducând la schimbări climatice.
Perioada recomandată pentru analiză este ultimii cinci ani, reflectând gradul de implementare a
prevederilor europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, dintre care concentraţia
de CO2 din atmosferă este responsabilă de creşterea temperaturii medii globale cu 1.5 - 4.5ºC.
Emisii anuale de Nox – indică emisiile anuale (exprimate în tone) de gaze de oxizi de azot cu efect
acidifiant, proveniţi din traficul rutier, industrie şi arderile din instalaţiile neindustriale. Se
inventariază pe baza metodologiei Corinair şi se prezintă sub formă tabelară şi grafică, pe ultimii
cinci ani disponibili.
Emisii anuale de SO2 – indică cantitatea (în tone) de dioxid de sulf emisă în aer într-un an,
provenită din sistemele de încălzire a populaţiei care nu utilizează gaz metan, centralele
termoelectrice, procesele industriale. În perspectiva evaluării gradului de reducere progresivă a
emisiilor anuale de dioxid de sulf, se vor avea în vedere valorile înregistrate într-un interval de cinci
ani.
Emisii anuale de NH3 – indică emisiile anuale (în tone) de amoniac în aer care provin din
agricultură, zootehnie, din combustia rezidenţială (arderea lemnului şi cărbunelui). Evoluţia
cantităţii de amoniac este prezentată sub formă tabelară şi grafică, pe ultimii cinci ani disponibili.
Emisii anuale de pulberi în suspensie PM10 – indică cantitatea anuală (în tone) a emisiilor de
particule în suspensie cu diametrul de <10µm în aer, formate prin emisiile de oxizi de azot, bioxid
de sulf şi amoniac din transporturi. Prin acest indicator este evaluat gradul de îndeplinire a
obligaţiilor prevăzute în Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii şi ale
Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi şi ale protocoalelor
subsecvente.
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Sursa datelor
Pentru domeniul evaluarea şi ameliorarea calităţii mediului natural, datele privind calitatea
aerului sunt culese şi gestionate de către agenţiile judeţene pentru Protecţia Mediului (România);
Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Executivă de Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi
Apelor (Bulgaria). Informaţia primară privind emisiile este colectată şi estimată conform metodelor
CORINAIR, dezvoltate de Uniunea Europeană.
Managementul resurselor de apă
Lungimea principalelor cursuri de apă – indică lungimea cursurilor principale de apă (în km) care
sunt măsurate de la vărsare spre izvor, pe ultimul an statistic. Acest indicator este util în stabilirea
traseelor căilor de comunicaţie şi în elaborarea proiectelor de amenajare a teritoriului.
Este recomandată şi folosirea indicatorului calitatea apelor de suprafaţă, pe clase de calitate care
indică lungimea râurilor supravegheate, pe clase de calitate care sunt definite în funcţie de
parametrii biologici, hidromorfologici, fizico-chimici şi de poluanţii evacuaţi în apele de suprafaţă.
Nivelul de agregare al indicatorului este naţional şi cel al bazinului hidrografic, fiind utilă
compararea valorilor înregistrate în ultimii cinci ani.
Densitatea reţelei hidrografice – indică raportul dintre lungimea reţelei de râuri şi suprafaţa de
referinţă, exprimată în km/km2. Este un parametru hidrografic de bază în definirea caracteristicilor
geografice ale unui teritoriu care indică posibilităţile de drenaj a apelor provenite din precipitaţii.
Ponderea populaţiei racordate la sistemul public de alimentare cu apă – indică procentul
populaţiei racordate la sistemul de alimentare cu apă dulce prelevată din sursele de suprafaţă şi
subterane, în regim natural şi amenajat, în cursul unui an. Este recomandată compararea valorilor
înregistrate în ultimii cinci ani statistici. Sistemul public de alimentare cu apă se referă la reţeaua
publică de distribuţie centralizată, operată de unităţi specializate în captarea, tratarea şi distribuţia
apei.
Ponderea populaţiei racordate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate – indică gradul
de colectare şi tratare a apelor uzate (tipurile de epurare sunt: primară/mecanică,
secundară/biologică, terţiară/chimică), prin prisma numărului de locuitori, în cursul unui an. Se va
prezenta dinamica acestui indicator în ultimii cinci ani.
Sursa datelor
Datele pentru subdomeniul managementul resurselor de apă: datele privind lungimea şi calitatea
apelor de suprafaţă sunt colectate de institutele de statistică din cele două ţări, de Administraţia
Naţională „Apele Române” şi de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.
Deşeuri muncipale
Cantitatea de deşeuri muncipale colectate – indică cantitatea anuală de deşeuri municipale (mii
tone) colectate din gospodării, agenţi economici, insitituţii, prin operatori specializaţi. Măsoară
cantitatea colectată de deşeuri municipale conform cerinţelor prevăzute de Regulamentul (U.E.) nr.
849/2010 al Comisiei Europene din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului nr.
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2150/2002 al Parlamentului European referitor la statisticile privind deşeurile. Se va prezenta
dinamica valorilor indicatorului în ultimii cinci ani.
Ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor municipale – indică
procentul de locuitori deserviţi de servicii de colectare a deşeurilor, prestate de operatori economici
specializaţi. Deşeurile municipale includ următoarele categorii de deşeuri: hârtie, carton, sticlă,
metal, textile, deşeuri alimentare, deşeuri din parcuri şi grădini. Se exclud deşeurile din construcţii
şi demolări. Se va prezenta dinamica valorilor indicatorului în ultimii cinci ani.

Exemplu: Ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor municipale
2007
District

2008

2009

2010

2011

%

Bulgaria
Vidin

81

81,1

83,2

92,3

95,7

Montana

91,9

98,2

100

98,2

100

Vratsa

86,2

89,4

97,3

96,7

100

Pleven

91,9

93,1

99

99

100

Veliko Tarnovo

88,8

91,6

99,8

99,8

99,5

Ruse

98,9

99,5

100

100

100

Razgrad

71,2

85,4

100

100

99,7

Silistra

60,8

60,9

95,7

100

100

Dobrich

71,6

75,4

78,7

87,6

94,6

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică Bulgaria

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

28

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

Depozite de deşeuri conforme şi neconforme – indică gradul de conformare la Planul de
implementare a Directivei 1999/31/CEE privind rampele de gunoi la nivel comunitar, în scopul
protejării, păstrării şi îmbunătăţirii calităţii mediului. Se va indica numărul depozitelor în
conformitate cu normele tehnice ale Uniunii Europene şi numărul depozitelor neconforme.
Se va prezenta distribuţia teritorială a depozitelor conforme şi neconforme, având în vedere cele trei
tipuri de rampe de gunoi definite de Directivă: rampe de gunoi pentru deşeuri nepericuloase
(deşeuri care nu intră sub incidenţa Directivei 91/689/CEE), rampe de gunoi pentru deşeuri
periculoase (orice deşeuri care intră sub incidenţa art. 1 alin. 4 din Directiva Consiliului
91/689/CEE privind deşeurile periculoase) şi rampe de gunoi pentru deşeuri inerte (deşeuri care nu
sunt supuse unor transformări fizice, chimice sau biologice semnificative).
Sursa datelor
Pentru subdomeniul gestiunea deşeurilor, datele sunt colecatate de agenţiile judeţene pentru
Protecţia Mediului (România) prin cercetare statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor,
Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Executivă de Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi
Apelor (Bulgaria).
Notă: În completarea acestui subcapitol, se poate urmări în Secţiunea care priveşte Infrastructurile
tehnice, modul de abordare a problemei infrastructurii de gestionare a deşeurilor din zona
transfrontalieră.
Zone de risc natural şi tehnologic
În lipsa unor indicatori comuni pentru domeniul zonelor de risc natural şi tehnologic şi datorită
disparităţii gradului de acoperire cu hărţi de risc natural în zona transfrontalieră româno-bulgară,
evaluarea generală a riscurilor geografice va fi orientată spre cunoaşterea factorilor de risc şi
identificarea arealelor susceptibile producerii riscurilor la inundaţii, alunecări de teren şi eroziunea
solului, prin prisma studiilor hidrologice, geomorfologice şi regionale, precum şi pe baza modelelor
digitale ale terenului.
Fenomenele geografice de risc se constituie în evenimente naturale extreme (induse sau nu
antropic) care depăşesc capacitatea imediată de contracarare şi adaptare a comunităţilor, astfel încât,
prin definiţie, riscul geografic nu poate fi înţeles în afara relaţionării omului cu anumite evenimente
pe care nu le poate controla, implicând totodată iniţiativa şi libertatea de decizie a acestuia.
Interacţiunea dintre om şi mediu este guvernată, pe de o parte, de legităţile naturale, iar pe de altă
parte de capacitatea continuă a sociosferei de a se adapta la modificările de mediu.
În analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor de reducere a riscurilor naturale şi
tehnologice vor fi folosite documente de referinţă precum planurile judeţene de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor
accidentale pe cursuri de apă, planurile judeţene de analiză şi acoperire a riscurilor.
În Bulgaria există hărţi de hazard la inundaţii care cuprind reprezentări cartografice ale teritoriilor
afectate de distrugerea digurilor pe cursurile principale de râuri şi hărţi regionale ale arealelor
inundate. Scara hărţilor produse este 1:500.000, fiind elaborate în cursul anilor `80 şi actualizate
sporadic pentru fundamentarea unor decizii de amenajare a teritoriului.
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În România, cadrul general privind abordarea hărţilor de risc natural la alunecări de teren este
prezentat în Hotărârea nr. 447/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii. În cadrul acesteia,
riscul este „estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi pagube materiale
pe o perioadă de referinţă (viitoare) şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.”
Sursa datelor
Pentru domeniul zone de risc natural şi tehnologic, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă
şi administraţiile bazinale de apă (România); Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie,
Directoratul Apei din cadrul Ministerului Mediului şi Apelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia
Civilă, Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană – Ecoregiuni (Bulgaria).

2. CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE
Resursele naturale - reprezintă acele forme existente în natură care pot fi utile societăţii umane în
una din activităţile sale şi care sunt alcătuite din substanţă, energie şi informaţie. Aşezările umane
utilizează resursele naturale în toate fazele lor (începând cu faza de construcţie, apoi utilizare şi
destructurare); în multe areale activităţile antropice reprezintă principalii vectori care perturbă
echilibrul natural al acestora. Mai mult, suprafeţele rezidenţiale utilizează frecvent resurse sub
forma unor valori economice indirecte sau greu cuantificabile monetar, generând un impact şi mai
puternic.
Implementarea reţelei ecologice Natura 2000
Numărul siturilor de importanţă comunitară (SCI) – indică numărul siturilor declarate în cadrul
Directivei Habitatelor, la nivelul judeţelor/districtelor. Siturile de importanţă comunitară reprezintă
acele arii care, în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau
restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa 2 sau a speciilor de
interes comunitar din anexa 3 a O.U.G. nr. 57/2007 şi care pot contribui astfel semnificativ la
coerenţa reţelei „Natura 2000” şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunile biogeografice
respective.
Numărul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) – indică numărul siturilor declarate în
cadrul Directivei Păsărilor, la nivelul judeţelor/districtelor, care reprezintă arii naturale protejate ale
căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de
conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia
speciilor de păsări migratoare sălbatice.
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Exemplu: Numărul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA)
Romania

Bulgaria

Judeţ

SPA

District

SPA

Constanţa

15

Dobrich

8

Constanţa, Călăraşi

1

Silistra

6

Silistra, Razgrad, Ruse

1

Călăraşi

6

Razgrad, Silistra

-

Teleorman

-

Silistra, Ruse

-

Giurgiu, Călăraşi

2

Razgrad

-

Ruse, Razgrad

1

Giurgiu

-

Ruse

1

Teleorman, Giurgiu

2

Ruse, Veliko Tarnovo

-

Teleorman

2

Veliko Tarnovo

1

Veliko, Pleven

-

Teleorman, Olt

1

Pleven

5

Olt

-

Pleven, Vratsa

1

Olt, Dolj

2

Vratsa

-

OT, Dolj, Mehedinţi

-

Vratsa, Montana

2

Dolj

2

Montana

2

Dolj, Mehedinţi

1

Montana, Vidin

1

Mehedinţi

3

Vidin

-

Sursa: Natura2000 Viewer, 2013
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Consolidarea reţelei de arii naturale protejate
Suprafaţa parcurilor naţionale şi naturale – indică arealul (exprimat în hectare) supus
reglementărilor specifice, la nivelul judeţelor/districtelor, având în vedere prevederile privind
parcurile naţionale (arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor eşantioane
reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, suprinzând elemente naturale cu valoare
deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice,
educative, recreative şi turistice) şi parcurile naturale (arii naturale protejate al căror scop este
protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu
natura a creat de-a lungul timpului o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică).
Suprafaţa rezervaţiilor biosferei – indică arealul (exprimat în hectare) supus reglementărilor
specifice, la nivelul judeţelor/districtelor, având în vedere prevederile privind rezervaţiile biosferei
(arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a
diversităţii biologice specifice. Acestea cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice,
lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice, cu
peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, ecosisteme
modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală, comunităţi umane a căror
existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile
armonioase).
Sursa datelor
Pentru domeniul conservarea resurselor naturale, date privind implementarea reţelei ecologice
Natura 2000 şi consolidarea reţelei de arii naturale protejate sunt colectate de agenţiile judeţene
pentru protecţia mediului (România), în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
Agenţia Executivă de Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Apelor (Bulgaria), Agenţia
Europeană de Mediu – Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/#).

3. PATRIMONIUL CONSTRUIT
Numărul total de monumente istorice clasate – indică numărul obiectelor de patrimoniu construit
la nivel de judeţ/district. Acest indicator cantitativ are în vedere necesitatea unui teritoriu de a atinge
o ,,masă critică” a patrimoniului construit care să permită o utilizare durabilă şi eficientă economic.
În ceea ce priveşte numărul monumentelor istorice, introducerea de noi monumente în listele de
obiective protejate este un proces continuu, care depinde de cercetarea istorică şi de politicile ce
afectează domeniul.
Categorii tipologice de monumente, ansambluri şi situri clasate – indică o detaliere pe categorii
valorice a patrimoniului construit, la nivel de judeţ/district. Aceast indicator calitativ urmăreşte
calitatea iniţială a monumentelor sau ansamblurilor care trebuie să se impună în plan supralocal.
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Sursa datelor
Pentru domeniul protejarea patrimoniului construit: obiectivele de patrimoniu naţional sunt înscrise
în Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii din România şi a Institutului Naţional pentru
Patrimoniu Cultural din Bulgaria, din care 3 valori de patrimoniu cultural sunt de interes
internaţional şi s-au constituit ca valori ale patrimoniului universal sub egida UNESCO.
REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Scopul acestei activităţi este de a determina structura şi caracteristicile localităţilor componente ale
zonei transfrontaliere România – Bulgaria. Acest demers este bazat pe analiza şi evaluarea celor trei
componente principale prezente în cadrul reţelei de localităţi: populaţia, funcţiunile, locuirea,
urmărite în evoluţie prin serii de timp.
1. Evoluţia structurii localităţilor - Activitatea urmăreşte analiza distribuţiei spaţiale a centrelor
cu rol teritorial de servire a populaţiei, precum şi de dezvoltare a funcţiilor economice. Scopul
demersului este de a identifica necesităţile viitoare de dezvoltare ale unor centre cu dinamică
economică deficientă, precum şi de a identifica centrele cu o dinamică pozitivă care va trebui
păstrată sau amplificată.
1.1. Mărimea localităţilor
Pentru identificarea structurii reţelei de localităţi se vor analiza următorii indicatori:
a) - numărul de locuitori prezenţi în unitatea administrativă;
acesta va fi analizat în raport cu următoarele praguri, pentru localităţi urbane:
- mici 5 - 20 (mii locuitori)
- medii 20 -100
- mari >100
şi pentru comune:
- mici 1,5 - 2 (mii locuitori)
- medii 2- 5
- mari > 5
1.2. Funcţiunile localităţilor
Funcţiunile localităţilor sunt administrative (desemnate prin lege) şi economice,
determinate de activităţile ce au loc pe teritoriul acestora.
a) Funcţiunile administrative sunt stabilite prin lege şi se încadrează în
următoarele categorii:
- municipiu reşedinţă de judeţ
- municipiu
- oraş
- sat reşedinţă de comună
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Acestea corespund unor categorii de mărime a populaţiei care se încadrează deasupra
următoarelor nivele:
- comună

> 1,5 mii loc

- oraş

> 10 mii loc

- municipiu

> 40 mii loc

b) - Funcţiunile economice dominante se stabilesc pe baza procentelor de
activi ocupaţi în sectoarele economice din localităţile respective:
- % de activi ocupaţi în activităţi economice reprezintă raportul
activilor ocupaţi în sectorul sau grupa de activităţi (cf. clasificării
CAEN) înmulţit cu 100.
Funcţiunile economice dominante vor avea procentele activilor ocupaţi în
activităţile economice peste următoarele nivele:
- activităţi agricole > 60
- activităţi industriale > 60
- activităţi de servire > 60
c) - Funcţiunile economice mixte se stabilesc pe baza procentelor de activi
ocupaţi, atunci când nu există un procent suficient de mare într-unul din
sectoarele economice care să-i confere predominanţă.
În acest caz se vor lua în considerare procentele cele mai mari de activi ocupaţi (de ex. 45% agricol,
40% industrial, profil economic: agro - industrial). În cazul unor procente egale sau apropiate se va
considera o funcţie mixtă formată din 3 sectoare de activitate (de ex. 35% agricol, 32% industrial,
33% servicii, profil economic: agro - industrial cu servicii).
2. Evoluţia infrastructurii social-culturale
Această activitate este desfăşurată în vederea evaluării diversităţii, capacităţii şi amplasării
infrastructurii social-culturale în cadrul reţelei de localităţi a zonei. Evaluarea acestor caracteristici
ale infrastructurii socio-culturale se va face în raport cu populaţia arondată existentă şi previzionată
în zonele de influenţă* ale centrelor care deţin aceste dotări. Analiza indicatorilor poate fi făcută şi
prin urmărirea evoluţiei pe ultimii 5-10 ani, în cazul în care sunt disponibile aceste date.
2.1 Sănătate şi asistenţă socială - unităţile medicale şi de asistenţă socială sunt distribuite
ierarhic în raport cu importanţa localităţii (nr. de locuitori, complexitate a funcţiilor economice), dar
şi cu posibilitatea de a servi o zonă limitrofă cât mai amplă. Indicatorii principali de caracterizare a
reţelei de unităţile medicale şi de asistenţă socială sunt:
a) - nr. unităţi medicale pe categorii - exprimă diversitatea unităţilor
medicale dintr-o localitate şi gradul de servire a populaţiei unei zone limitrofe
cu acest tip de activităţi.
b) - nr. paturi spital - este ilustrativ pentru capacitatea unităţilor medicale de
tip spitalicesc dintr-o localitate. Acesta poate fi raportat la populaţia deservită
de spitalele din localitate şi comparat cu norma de 8-10 paturi/1000 locuitori,
pentru a se determina necesităţile de capacitate din acest tip de servicii.
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c) - nr. unităţi de asistenţă socială - exprimă diversitatea unităţilor de
asistenţă socială dintr-o localitate şi gradul de servire a populaţiei unei zone
limitrofe cu acest tip de activităţi.
d) - nr. locuri în unităţi de asistenţă socială - este similar cu indicatorul ce
caracterizează capacitatea unităţilor medicale de tip spitalicesc şi exprimă
gradul de servire a populaţiei unei zone limitrofe cu acest tip de activităţi.
2.2 Învăţământ mediu şi superior - unităţile de învăţământ mediu şi superior sunt
distribuite ierarhic în raport cu importanţa localităţii (nr. de locuitori, profil economic), dar şi cu
posibilitatea de a servi o zonă de polarizare cât mai amplă. Indicatorii principali de caracterizare a
reţelei de unităţi de învăţământ mediu şi
superior sunt:
a) - nr. unităţi de învăţământ mediu pe categorii - exprimă diversitatea
unităţilor de învăţământ mediu dintr-o localitate şi gradul de servire a
populaţiei unei zone limitrofe cu acest tip de activităţi. Unităţile de învăţământ
mediu sunt dotări teritoriale care deservesc două tipuri de activităţi educative:
învăţământ teoretic, liceal şi învăţământ profesional.
b) - nr. unităţi învăţământ superior pe categorii - exprimă mărimea şi
diversitatea unităţilor de învăţământ superior care deservesc o zonă mare de tip
interjudeţean (interdistrictual). Amplasamentul acestor dotări nu este
condiţionat de o rază de servire, cum este cazul în celelalte tipuri de
învăţământ, cazarea studenţilor fiind asigurată în campusuri sau prin alte
mijloace.
c) - nr. săli învăţământ mediu pe categorii - este ilustrativ pentru
capacitatea unităţilor de învăţământ mediu dintr-o localitate. Acesta poate fi
raportat la populaţia deservită de aceste unităţi în localitate şi în zona limitrofă,
pentru a se determina necesităţile de capacitate din acest tip de învăţământ.
d) - nr. elevi învăţământ mediu pe categorii - exprimă acoperirea capacităţii
unităţilor de învăţământ mediu într-un anumit an. Numărul de elevi din
învăţământul mediu depinde de mărimea populaţiei tinere şi de opţiunea
acestora pentru o formă de învăţământ sau alta.
e) - nr. studenţi în învăţământ superior pe categorii - exprimă capacitatea
unităţilor învăţământ superior într-un anumit an.
f) - nr. profesori învăţământ mediu pe categorii - este ilustrativ pentru
capacitatea unităţilor de învăţământ mediu dintr-o localitate de a desfăşura în
bune condiţii procesul educativ pentru care funcţionează.
2.3. Comerţ - unităţile comerciale sunt esenţiale pentru aprovizionarea cu bunuri
apopulaţiei localităţilor componente. În analiza unităţilor comerciale sunt relevante, din punct de
vedere al planificării teritoriale, marile unităţi cu capacităţi de servire care satisfac un mare număr
de utilizatori, situaţi într-o arie de servire alcătuită din mai multe unităţi administrative de bază. În
lipsa datelor privind marile unităţi comerciale se pot analiza suprafeţele tuturor unităţilor
comerciale dintr-o localitate cu rol de polarizare.
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- suprafeţe comerţ (mp) - reprezintă suma tuturor spaţiilor comerciale
destinate vânzării cu amănuntul.
2.4 Cultură - unităţile de cultură sunt distribuite ierarhic în raport cu importanţa şi rolul
teritorial al localităţii. Unităţile culturale sunt de trei categorii: instituţiile pentru spectacole,
unităţile vizitabile şi bibliotecile. Unităţile culturale sunt caracterizate prin următorii indicatori:
a) - nr. locuri în săli spectacole - este ilustrativ pentru capacitatea unităţilor
culturale dintr-o localitate cu rol de polarizare.
b) - nr. unităţi culturale vizitabile (muzee, expoziţii) - exprimă diversitatea
obiectivelor culturale ce participă la activitatea culturală a localităţilor.
2.5 Turism - unităţile de primire turistică sunt distribuite ierarhic în raport cu importanţa
localităţii (nr. de locuitori, profil economic), dar şi cu posibilitatea de a servi o zonă turistică
(conţinând obiective naturale şi/sau antropice de interes turistic) cât mai amplă. În general,
dotările turistice fac legătura între pieţele turistice şi obiectivele turistice, fiind situate pe căi de
transport majore. Dotările turistice pot fi legate de activitatea centrelor cu activităţi economice
(turism pentru afaceri, tranzit şi informare) sau de obiectivele turistice, situaţie în care acestea pot
funcţiona în proximitatea zonelor de interes. Indicatorii principali de caracterizare a reţelei de
unităţi turistice sunt:
a) - nr. unităţi de primire pe categorii - exprimă mărimea şi diversitatea
unităţilor turistice care deservesc o zonă sau un centru de interes.
b) - nr. locuri în unităţi de primire - este ilustrativ pentru capacitatea
unităţilor turistice dintr-o localitate sau zonă de interes turistic.
c) - nr. sosiri, nr. înnoptări - raportat la unitatea de timp (an, sezon,
trimestru) exprimă eficienţa unităţilor turistice relativ la capacitatea lor totală
(nominală).
* - zonele de influenţă ale centrelor cu rol teritorial important sunt ariile conţinând localităţile
limitrofe care înregistrează cele mai nueroase deplasări ale populaţiei către centrele polarizatoare.
3. Evoluţia şi caracteristicile locuirii - Activitatea se derulează în scopul evaluării mărimii şi
caracteristicilor locuiri, identificându-se necesităţile de dezvoltare a acestui domeniu în raport cu
cerinţele populaţiei.
3.1 Ocuparea locuinţelor - este cel mai însemnat aspect (cantitativ) în determinarea
adaptării fondului de locuinţe la cerinţele populaţiei. Indicatorii principali de
caracterizare
a
ocupării locuinţelor sunt:
- nr. camere de locuit - exprimă disponibilitatea spaţiilor de locuit pentru fiecare
persoană din localitate, considerându-se că un număr de camere egal cu numărul populaţiei
este o situaţie acceptabilă.
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3.2 Confortul locuirii - este legat de suprafaţă locuibilă destinat fiecărei persoane şi spaţiul
liber afectat unei locuinţe, care îi conferă intimitate şi alte disponibilităţi.
Indicatorii propuşi
pentru caracterizarea acestei dimensiuni sunt:
a) - suprafaţă locuibilă - raportată la numărul populaţiei din localitate ilustrează
spaţiul disponibil într-o locuinţă pentru o persoană. Norma de suprafaţă locuibilă pe
o persoană trebuie să se situeze între 15 - 20 mp.
b) - nr. imobile locuit - exprimă prin raportare la numărul de locuinţe
concentrarea unităţilor de locuit în imobile colective. Un indice mai mare, apropiat
de 1, arată o preponderenţă a locuinţelor individuale; la polul opus, un indice redus
va sugera o prezenţă importantă a imobilelor colective de locuit.
Sursele şi disponibilitatea datelor
Cea mai importantă sursă de date, o constituie bazele de date online puse la dispoziţie pe site-urile
Institutelor Naţionale de Statistică (care centralizează majoritatea datelor pentru indicatorii
enumeraţi mai sus dar cuprind şi date culese pe bază de anchete sau estimări la nivel local) şi a
căror accesibilitate şi modalitate de funcţionare sunt utile pentru toate categoriile de analize.
Rezultatele analizelor se vor reprezenta pe hărţi (cartograme) care vor forma conţinutul planşei nr.
2.1 Reţeaua de localităţi şi populaţia - probleme şi disfuncţionalităţi
FAZA II.B: STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ
Caracteristici socio-demografice
In acest capitol se descrie procesul de elaborare a studiului socio-demografic în
documentaţiile de planificare a teritoriului transfrontalier, ca sistem de prelucrare a datelor, având
ca finalitate întocmirea capitolului cu privire la structura socio-demografică din cadrul
documentaţiilor, precum şi modul de redactare a acestuia.
Această descriere ajută sociologul /demograful din echipa multidisciplinară să-şi orienteze
cercetarea în scopul determinării aspectelor problematice şi a celor favorabile din punct de vedere
socio-demografic pentru dezvoltarea ulterioară a teritoriului supus analizei şi care constituie
elemente cheie în procesul de planificare teritorială.
Analiza fenomenelor şi proceselor demografice au drept finalitate formularea de scenarii cu
privire la evoluţia viitoare a acestora în scopul realizării prognozei demografice.
Prima etapă – Analiza şi evaluarea factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea
teritoriului zonei transfrontaliere Romania – Bulgaria - este o etapă de evaluare a ceea ce există
în teritoriu din punct de vedere socio-demografic. Este o analiză orientată spre evidenţierea
problemelor şi disfuncţionalităţilor existente în teritoriu, în vederea construirii modelului funcţional
şi de prognoză a domeniului socio-demografic.
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.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

37

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

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.
O procedură similară se va aplica analizei problemelor socio-demografice ale cadrului
suprateritorial, din care se vor extrage elemente care să confirme tipologia şi ierarhia problemelor
locale, judeţene / districtuale sau zonale sau să le particularizeze în context lărgit (judeţ/district,
zonă transfrontalieră sau naţional).
În ceea ce priveşte evaluarea stării de sănătate a populaţiei trebuie avute în vedere două
aspecte: pe de o parte, starea de sănătate efectivă măsurată prin indicatori cum ar fi: durata medie a
vieţii, mortalitate infantilă, etc., iar pe de altă parte, existenţa infrastructurii specifice care să
asigure o asistenţă sanitară optimă, evaluată prin indicatori de genul: paturi de spital la 1000
locuitori, asigurarea populaţiei cu medici şi personal sanitar mediu etc.
Şi în cazul studierii nivelului de instruire al unei populaţii trebuie avut în vedere atât
numărul de ani de şcoală, rata de şcolarizare etc., cât şi numărul de elevi ce revin unui cadru
didactic sau existenţa în teritoriu a infrastructurii specifice (şcoli, licee etc.) necesare desfăşurării în
bune condiţii a procesului instructiv-educativ al populaţiei existente.
O fază importantă a studiului socio-demografic este proiectarea populaţiei în profil teritorial
pe o perioadă bine determinată de timp (de obicei 10 -15 ani).
Proiectarea populaţiei intenţionează, prin simularea proceselor socio-demografice, să
determine cursul acestora în viitor pentru perioada de valabilitate a planului (10-15 ani), conturând
imaginea comunităţilor locale la finele acestei perioade.
Cunoaşterea numărului şi a repartizării geografice viitoare a populaţiei, ca şi a factorilor care
determină modificarea stării populaţiei în timp sunt aspecte indispensabile organizării şi conducerii
economiei şi societăţii în general.
Se vor analiza totodată şi fenomenele socio–demografice ale cadrului suprateritorial,
punându-se în evidenţă evoluţiile cele mai importante care afectează în mod sensibil mediul social
al teritoriului supus analizei. Acestea pot fi fenomene generale de scădere a natalităţii populaţiei,
îmbătrânire, migraţie, modificare a structurilor educaţionale şi profesionale ş.a.
Procesele socio-demografice vor fi analizate în evoluţia lor prin înregistrarea indicatorilor ce
le definesc pentru etape trecute, cu durată pe cât posibil egală (1 an, 5 ani, 10 ani) începând cu data
elaborării planului.
În vederea explorării şi identificării problemelor caracteristice socio-demografice sunt
necesare calculul şi analiza, din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, a următorilor indicatori şi
indici specifici domeniului (aceştia se vor calcula pe total teritoriu, pe medii – urban, rural, cât şi pe
localităţi, dacă este posibil şi necesităţile studiului o impun):
1). Populaţie şi potenţial demografic
1.1. Evoluţia populaţiei – creşterea /scăderea totală a populaţiei ce rezultă din interacţiunea
naşterilor, deceselor şi migraţiei dintr-o populaţie într-o anumită perioadă de timp.
a)
Numărul şi evoluţia populaţiei pe o perioada de 30-40 ani (la recensăminte): este
recomandată ilustrarea grafică comparativă cu nivelul suprateritorial.
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b)
Dinamica populaţiei pe o perioada anterioară de 5-10 ani, începând cu data elaborării
planului.
Rata creşterii totale (engl. crude rate of increase) - numărul de persoane adăugat la (sau scăzut din)
populaţie într-un an de referinţă, ca urmare a creşterii naturale şi migraţiei nete, exprimat procentual
faţă de populaţia de la începutul perioadei de timp.
RCT = [(Pt+1 - Pt ) / Pt ]*100, unde
RCT – rata creşterii totale
t – anul de referinţă faţă de care se calculează dinamica
Pt şi Pt+1 - numărul populaţiei stabile în două momente succesive
Exemplu: Dinamica populaţiei zonei transfrontaliere între 2007 şi 2009
Populaţia totală

Teleorman
Mehedinti
Olt
Dolj
Giurgiu
Calarasi
Constanta
Vidin
Montana
Vraca
Pleven
Silistra
Razgrad
Dobric
Ruse
Veliko Tarnovo
Zona
transfrontaliera

2007
413064
298741
475702
712187
283408
315187
718330
112604
161161
202711
297928
130898
136062
203138
253008
278764
4992893

2009
402462
292917
466821
705345
281204
312879
722360
108067
155899
196829
290589
127659
132740
199705
249144
275395

Dinamica populaţiei
[(P2009 – P2007 ) / P2007
]*100
2007 = 100
-2,6
-1,9
-1,9
-1,0
-0,8
-0,7
0,6
-4,0
-3,3
-2,9
-2,5
-2,5
-2,4
-1,7
-1,5
-1,2

4920015

-1,5

Se vor evidenţia localităţile /judeţele/ districtele care au înregistrat creşteri /scăderi extreme
ale volumului populaţiei în perioada supusă analizei.
Sporul mediu anual (engl. anual mean increase) - reprezintă raportul dintre sporul absolut şi
numărul anilor întregi ai perioadei de referinţă
Spor mediu = (Pt+1 - Pt) / n, unde:
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n – numărul anilor întregi între momentele t şi t+1
1.2. Distribuţia spaţială a populaţiei
Densitatea generală a populaţiei (engl. density of population şi population density) – numărul de
locuitori ce revin la o unitate de suprafaţă de teren (hectar sau km2).
dg = Populaţia totală /Suprafaţa totală
Exemplu: Densitatea populaţiei judeţelor/ districtelor din zona transfrontaliera - 2009
Judet/ district

Zona transfrontalieră
română

Zona transfrontalieră
bulgară

Populaţia totală

Densitatea
(nr loc / km2)

292917
705345
466821
402462
281204
312879
722360
108067
155899
290589
275395
249144
132740
127659
199705
196829

59,4
95,1
84,9
69,5
79,8
61,5
102,2
36.0
43.2
62.8
59.3
89.2
50.6
45.1
42.5
54.8

Jud. Mehedinti
Jud. Dolj
Jud.Olt
Jud. Teleorman
Jud.Giurgiu
Jud.Calarasi
Jud. Constanta
Vidin
Montana
Pleven
Veliko Tarnovo
Ruse
Razgrad
Silistra
Dobric
Vraca

1.3. Structura populaţiei – repartiţia populaţiei după anumite caracteristici: structura pe
sexe şi vârste, structura după stare civilă etc.
a) Structura populaţiei pe medii
Distribuţia populaţiei pe medii (urban / rural) (engl. population structure on mediums), ca procent
din populaţia totală – se recomandă reprezentare grafică comparativă cu nivelul suprateritorial de
analiză (pe ultimii 10 ani: evoluţie între primul şi ultimul an).
b) Structura populaţiei pe sexe
Distribuţia populaţiei pe sexe (engl. sex structure şi sex distribution) (masculin / feminin), ca
procent din populaţia totală – se recomandă reprezentare grafică comparativă cu nivelul
suprateritorial de analiză (pe ultimii 10 ani: evoluţie între primul şi ultimul an).
c) Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe - Componenţa unei populaţii determinată de
numărul sau proporţia bărbaţilor şi femeilor la fiecare categorie de vârstă. Pentru studiile de
planificare spaţială sunt foarte semnificative structurile pe grupe cincinale şi pe grupe principale
(tânără, adultă, vârstnică) de vârstă.
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Distribuţia populaţiei pe grupe principale de vârstă – tânără (0 – 14 ani), adultă (15 – 64 ani) şi
vârstnică (65 ani şi peste) – ca procent din populaţia totală - se recomandă reprezentare grafică
comparativă cu nivelul suprateritorial de analiză (pe ultimii 5 sau 10 ani: evoluţie între primul şi
ultimul an).
Raportul de dependenţă demografică (după vârstă) (engl. dependency ratio) - raport, exprimat în
procente, între numărul populaţiei de vârstă tânără şi al populaţiei de vârstă bătrână, pe de o parte, şi
numărul populaţiei de vârstă adultă, pe de altă parte, şi ne arată sarcina socială pe care o suportă
segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului familial
şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii (pe ultimii 5 sau 10 ani: evoluţie între
primul şi ultimul an).
RDV = [(P0-14 ani + P 65 ani si peste) / P15-64 ani] * 100(1000)
În locul numerelor absolute se pot folosi numerele relative (procente).
Raportul de dependenţă al persoanelor vârstnice - raportul dintre populaţia de 65 ani şi peste şi
populaţia între 15-64 ani (pe ultimii 5 sau 10 ani: evoluţie între primul şi ultimul an).
RDvârstnici = (P 65 ani si peste / P15-64 ani) * 100(1000)
Raportul de dependenţă al copiilor - raportul dintre populaţia de sub 15 ani şi populaţia între 15-64
ani (pe ultimii 5 sau 10 ani: evoluţie între primul şi ultimul an).
RDtineri = (P0-14 ani / P15-64 ani) * 100(1000)
Îmbătrânirea populaţiei (engl. ageing of population) - constând în creşterea ponderii populaţiei
vârstnice şi scăderea ponderii populaţiei tinere. Se calculează prin raportarea numărului de persoane
în vârstă de 65 ani şi peste la numărul de persoane din grupa de vârsta tânără (0-14 ani) şi se
exprimă în procente (pe ultimii 10 ani: evoluţie între primul şi ultimul an).
Îd = (P 65 ani si peste / P0 - 14 ani) * 100
Pentru o mai corectă evaluare a acestui indicator a fost propusă următoarea grilă de clasificare1:
< 36% - populaţie foarte tânără
36,1% - 40% - tânără
40,1% - 44% - medie
44,1% - 48% - matură
48,1% - 52% - îmbătrânită
> 52% - foarte îmbătrânită
Piramida vârstelor (engl. population pyramid) - este o reprezentare grafică a distribuţiei populaţiei
pe vârste şi sexe. Prin convenţie, vârstele tinere sunt reprezentate la bază, bărbaţii pe stânga şi
femeile pe dreapta. Ea permite comparaţii între populaţii şi o percepere uşoară şi rapidă a diferitelor
fenomene demografice, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, echilibrul sau dezechilibrul dintre sexe,
inclusiv efectul demografic al anumitor politici sociale sau catastrofe şi războaie.

1

Vert, C., 1995, Analiza geodemografică. Manual practic, Universitatea de Vest, Timişoara, p. 39
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Structura pe vârste şi sexe a zonelor studiate poate fi diferită în funcţie de modelele de
fertilitate, mortalitate şi migraţie. Cu toate acestea se pot distinge trei profiluri generale ale structurii
populaţiei (Population Reference Bureau, 2004):
I) Creştere rapidă – piramidă în formă de “accent circumflex”

II) Creştere moderată - piramidă în formă de “căpiţă”

III) Creştere 0 sau scădere - piramidă în formă de “urnă”
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d) Structura populaţiei după etnie
Structura populaţiei după etnie (engl. ethnic structure of population) (de obicei, înregistrată la
recensământ) – se determină ca raport între numărul populaţiei unei etnii (Px) şi numărul total al
populaţiei, exprimat în procente.
e) Structura populaţiei după religie
Structura populaţiei după religie (de obicei, înregistrată la recensământ) – se determină ca raport
între numărul populaţiei unei religii (Px) şi numărul total al populaţiei, exprimat în procente
f) Structura populaţiei după limba maternă
Structura populaţiei după limba maternă (de obicei, înregistrată la recensământ) – se determină ca
raport între numărul populaţiei vorbitori ai unei limbi (Px) şi numărul total al populaţiei, exprimat în
procente.
1.4. Mişcarea naturală - reprezintă modificarea permanentă a numărului populaţiei totale
datorită naşterilor şi deceselor.
Rată brută de natalitate2 (engl. line birth rate) – reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de
locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
RBN = (Născuţi vii / Populaţia totală) * 1000
Rată brută de mortalitate (engl. mortality rate şi death rate) – reprezintă numărul celor decedaţi la
1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
RBM = (Număr decese / Populaţia totală) * 1000
Exemplu: Rata mortalitaţii generale în regiunea transfrontalieră, pe judeţe şi districte, 2010
Judet/ district

Zona transfrontalieră
română

Rata bruta de mortalitate

Constanţa

10,7

Călăraşi

14,1

Giurgiu

13,3

Teleorman

17,2

Dolj

14,3

2

Ratele anuale, cum este şi cea de natalitate, sunt calculate pentru populaţia de la mijlocul anului (1 iulie), aceasta fiind
considerată populaţia medie.
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Zona transfrontalieră
bulgară

Mehedinţi

14,3

Olt

13,9

Dobrich

15,1

Silista

15,7

Razgrad

14,6

Ruse

15,2

Veliko Tarnovo

16,5

Pleven

17,8

Vraca

18,6

Montana

20,5

Vidin
Sursa datelor: România: Institutul Naţional de Statistică România
Bulgaria: Institutul Naţional de Statistică Bulgaria

22,4

Rata creşterii naturale (sporul natural) (engl. natural growth sau natural increase) – reprezintă
diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al deceselor dintr-o perioada determinată (un an
calendaristic), exprimată procentual faţă de populaţia de bază.
RC nat = [(Născuţi vii – Număr decese) / Populaţia totală] *1000
Rata de creştere naturală poate fi calculată şi din ratele de mortalitate şi natalitate:
RC nat = (RBN – RBM) /10
1.5. Mişcarea migratorie – este cea de a doua parte a mişcării generale a populaţiei şi
reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul zonei studiate.
Trebuie analizată atât migraţia internă, în cadrul aceleiaşi ţări, între unităţi teritorial administratrive, între sate şi oraşe cât şi migraţia între cele două ţări.
Datorită intensificării fenomenului migraţiei externe după 1989, se impune calculul ratelor
de migraţie separat pentru migraţia externă şi cea internă. Modalităţile de calcul sunt cele prezentate
în continuare, cu menţiunea că in cazul migraţiei interne numărul persoanelor stabilite şi plecate cu
domiciliul sunt înregistrate şi codificate ca veniţi şi, respectiv, plecaţi (în cadrul aceleiaşi ţări), iar în
cazul migraţiei externe aceştia sunt înregistraţi ca imigranţi şi, respectiv, emigranţi (in afara
graniţelor ţării)
Migraţia netă (soldul migrator) (engl. net migration sau balance sheet of migration) – reprezintă
diferenţa dintre numărul de stabiliri şi cel al plecărilor cu domiciliul dintr-o anumită regiune (sunt
incluse aici atât migraţia internă cât şi cea externă).
Mn = Nr. stabiliri – Nr. plecări
Rata netă de migraţie (spor migrator) (engl. net-migration rate) – arată efectul net al imigraţiei şi
emigraţiei asupra populaţiei zonei de studiu, exprimat ca o creştere sau descreştere a populaţiei la
1000 de locuitori într-un an de referinţă (sunt incluse aici atât migraţia internă cât şi cea externă).
RM net = [(Nr. stabiliri – Nr. plecări) / Populaţia totală] * 1000
Rata de creştere (sporul anual) (engl. total growth) – ia în considerare toate componentele mişcării
populaţiei: naşterile, decesele şi migraţia. Ea reprezintă procentajul de creştere sau descreştere a
unei populaţii, într-un an dat, datorită sporului natural şi al migraţiei nete, faţă de populaţia de bază
a zonei de studiu.
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Spor anual = [(Născuţi vii – Decese + Migraţia netă) / Populaţia totală] * 100
Sporul anual al unei populaţii poate fii calculat şi din rata sporului natural şi a migraţiei nete:
Spor anual = Spor natural + Spor migrator
Rata de imigrare (engl. imigration rate) - Numărul de veniţi /imigranţi care ajung la o localitate
/judeţ /district/zonă de destinaţie la 1.000 de locuitori ai acelei destinaţii, într-un an de referinţă.
Rimg = (Nr imigranţi / Populaţia totală a destinaţiei) *1000
Rata de emigrare (engl. out-migration rate) - Numărul de plecaţi /emigranţi ce părăsesc o zonă de
origine la 1.000 de locuitori din zona de origine, într-un an de referinţă.
Remg = (Nr emigranţi / Populaţia totală a zonei de origine) *1000
2. Sănătate
2.1) Starea de sănătate
Speranţa de viaţă la naştere (durata medie a vieţii) (engl. expectation of life at birth şi mean length
of life) - numărul mediu de ani pe care i-ar trai un nou născut, dacă ar trăi tot restul vieţii in
condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă.
e00 = ∑ L(x) / I0, unde:
L(x) – numărul mediu al supravieţuitorilor în intervalul de vârsta (x) la (x+1),
calculat ca (Ix + Ix+1) / 2
Ix – numărul supravieţuitorilor de vârstă (x) dintr-o cohortă ipotetică de 100.000 născuţi vii.
Rata de mortalitate infantilă (engl. infant mortality rate) - indice ce redă frecvenţa deceselor
infantile (sub un an) faţă de naşterile vii din aceeaşi perioadă (pentru o precizie mai mare a
indicatorului se recomandă calculul acestuia pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi)
m0 = (Nr. deecese sub 1 an / Nr. Născuţi vii) * 1000
2.2. Accesibilitatea la asistenţă medicală şi socială
Asigurarea populaţiei cu medici (număr de locuitori per medic) - raportul dintre populaţia totală şi
numărul medicilor dintr-o localitate / judeţ / district/ zonă/ ţară).
Rasig.Med = Populaţia totală / Nr. medici
Asigurarea populaţiei cu personal mediu sanitar - raportul dintre populaţia totală şi numărul
personalului mediu sanitar.
Rasig P.m.S. = Populaţia totală/Nr. personal mediu sanitar
Paturi de spital la 1000 de locuitori – numărul de paturi de spital ce revin la 1000 de locuitori
Distribuţia teritorială a spitalelor – identificarea localităţilor unde exista unităţi spitaliceşti
3. Educaţie
3.1. Accesul la educaţie
Raportul profesori - elevi - rezultă din împărţirea numărului total de elevi la numărul total de
profesori. Este recomandat calculul acestui raport, diferenţiat pe cicluri de învăţământ.
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Rap. profesori /elevi = Nr. total elevi / Nr. total profesori
Distribuţia teritorială a unităţilor de învăţământ– identificarea localităţilor unde există unităţi de
învăţământ, pe diverse niveluri de educaţie
3.2. Nivelul de educaţie al populaţiei - reprezintă cel mai înalt nivel al instituţiei de
învăţământ pe care persoana a absolvit-o (inregistrată la recensământ)
Populaţia cu studii superioare - ca procent din populaţia totală - se recomandă analiza comparativă
cu nivelul suprateritorial (evoluţie între recensăminte).
Populaţia cu studii secundare - ca procent din populaţia totală - se recomandă analiza comparativă
cu nivelul suprateritorial (evoluţie între recensăminte).
Populaţia fără şcoală - ca procent din populaţia totală - se recomandă analiza comparativă cu
nivelul suprateritorial (evoluţie între recensăminte)
Număr studenti la 100000 locuitori – numărul de studenti ce revin la 100000 de locuitori
4. Piaţa muncii
4.1. Structura şi dinamica resurselor de muncă
Resursele de muncă - reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor
fizice si intelectuale care ii permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei
naţionale. Resursele de muncă includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum şi
persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate.
Indicele resurselor de muncă – reprezintă partea (exprimată în procente) din populaţie, aptă de
muncă la un moment dat.
I.r.m. = (Resurse de muncă / Populaţia totală) * 100
Evolutia resurselor de munca - creşterea /scăderea numărului populaţiei care alcătuieşte resursele
de muncă
Populatie activă – reprezintă oferta potentiala de forta de munca si gradul de ocupare a populatiei
cuprinzand populatia ocupata civila si somerii inregistrati.
Pac = Poc + S
Populatie inactivă - este formată din elevi, studenţi , pensionari, casnice, persoane întreţinute de
alte persoane sau de stat
Rata de ocupare a resurselor de muncă - reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populaţia
ocupată civilă şi resursele de muncă.
R.ocrm = (Populaţia ocupată / Resurse de muncă) *100
Rată (indice) de activitate (engl.labour force participation rate) - exprimă procentul din populaţia
totală care desfăşoară o activitate economică şi socială utilă aducătoare de venit:
R.act. = (Populaţia activă / Populaţia totală) * 100
Rata (indice) ocupării efective - procentul din populaţie care, la un moment dat, desfăşoară o
activitate economică şi socială aducătoare de venit.
R.oc = (Populaţia ocupată / Populaţia totală) * 100
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Raportul de dependenţă economică (engl. raport of economical dependency), este dat de raportul
dintre numărul populaţiei întreţinute (Pi) şi numărul populaţiei economic active (Pa) exprimat în
procente sau promile:
RDE = (Pi / Pa ) * 100 (1000)
4.2. Ocuparea resurselor de muncă pe grupe de activităţi
Distribuţia populaţiei active pe sectoare economice (agricultură, industrie, servicii etc.). (engl.
active population structure on economical sectors), se determină ca raport între numărul populaţiei
active dintr-un anumit sector economic (primar, secundar sau terţiar) (Pa.x.) şi numărul total al
populaţiei active (Pa):
Px = (Pa.x / Pa) * 100
Distribuţia populaţiei active pe activităţi ale economiei naţionale se determină ca raport între
numărul populaţiei active dintr-o anumită activitate a economiei naţionale (agricultură, industrie,
construcţii etc.) (Pa.y.) şi numărul total al populaţiei active (Pa)
Py = (Pa.y / Pa) * 100
4.3. Şomajul
Rata şomajului - raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform
metodologiei balanţei forţei de muncă).
Rata_şomajului= (Someri_total înregistrati / Populaţia activă )*100
5. Nivel de trai
5.1. Saracie si excluziune sociala
Rata saraciei - pentru documentaţia de faţă se recomandă utilizarea harţilor sărăciei la nivel de
unitate administrativ teritorială de bază, rezultate în urma altor studii finalizate precum: Harta
sărăciei în România, raport elaborat la cererea Comisiei Naţionale Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale de către Universitatea Bucureşti şi Institutul Naţional de Statistică
Ponderea populaţiei ocupate în agricultură - exprimă procentul din populaţia ocupata care isi
desfăşoară activitatea in agricultura
Oc.agric. = (Populaţia ocupata in agricultura / Populaţia ocupata) * 100
Ponderea locuinţelor fără acces la apă curentă - exprimă procentul din total locuinţe care nu au
acces la apa curentă
Ponderea locuinţelor fără instalaţie electrica - exprimă procentul din total locuinţe care nu au
instalaţie electrică
Suprafaţa medie locuibilă pe persoană - reprezinta suma suprafetelor tuturor camerelor de locuit
raportata la numarul de persoane
Evidenţierea aspectelor teritoriale – delimitarea – se realizează cu instrumente specifice de
studiu, şi anume: tabele şi cartograme (hărţi schematice la scară mare – „reprezentare spaţială a
datelor prelucrate sub formă tabelară, folosind pentru fiecare indicator elemente grafice diverse cum
sunt semne, simboluri, culori, haşuri”)

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

47

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

În raport cu aspectele socio-demografice descrise de indicatorii incluşi în analiză, aspectele
teritoriale extrase pentru analiza structurii teritoriale sunt următoarele:
Zone cu densităţi similare ale populaţiei (locuitori /km2), care se evidenţiază fie prin număr
mare, fie prin număr redus de populaţie;
Zone sau localităţi ce prezintă o calitate slabă a resurselor de muncă;
Zone sau localităţi cu resurse de muncă disponibile;
Zone sau localităţi ce prezintă o calitate slabă a resurselor de muncă;
Zone sau localităţi cu fenomene demografice similare (pozitive sau negative);
Zone sau localităţi cu scăderi importante de populaţie;
Zone sau localităţi cu probleme privind potenţialul demografic: spor natural negativ,
îmbătrânire a populaţiei, dezechilibre în structură;
Profilul ocupaţional pe unităţi teritoriale.
Pentru a delimita zone de omogenitate sau eterogenitate teritoriala în raport cu o anumită
caracteristică socio-demografică inclusă în analiză se recomandă calculul indicatorului de dispersie
abatere standard, care măsoară dispersia valorilor variabilei în jurul mediei. Cu cât valoarea sa este
mai mare în raport cu media, cu atât variabila testată are valori mai eterogene in teritoriu, respectiv
cu cât valoarea sa este mai mică în raport cu media, cu atât arată o concentrare mai mare a datelor în
jurul mediei, teritoriul fiind mai omogen în raport cu acea caracteristică.
Prognoza demografică:
Proiectarea numărului populaţiei (engl. population projection) – presupune estimarea numărului
acesteia pentru o anumită perioadă de timp în viitor, în anumite condiţii ipotetice de natalitate,
mortalitate şi migraţie. Pentru aceasta există două posibilităţi:
Proiectarea analitică a populaţiei urmăreşte în primul rând proiectarea componentelor
acesteia, in special a populaţiei pe vârste şi sexe, populaţia totală fiind obţinută prin însumarea
părţilor ei componente.
Proiectarea globală a populaţiei, a cărei metodologii de realizare o voi descrie in
continuare, cu particularizare pentru studiile de planificare spaţială transfrontalieră, constă în
proiectarea populaţiei unei ţări, a unei zone etc., pentru un anumit orizont, fără a se ţine seama de
structurile acesteia (sex, vârstă etc.).
Pentru realizarea unei astfel de prognoze există mai multe metode, cele mai adecvate
scopului propus si mijloacelor tehnice şi informaţionale de care dispunem, fiind metoda sporului
mediu anual şi metoda ritmului mediu anual.
Metoda sporului mediu anual de creştere a populaţiei poate fi folosită în condiţiile în care,
ca urmare a analizei evoluţiei populaţiei într-o perioadă precedentă se ajunge la concluzia că
populaţia va creşte în progresie aritmetică, sporul anual al acesteia fiind constant pentru întreaga
perioadă. Pe baza informaţiilor privind evoluţia populaţiei intr-o perioada precedentă de 5-10 ani, se
calculează sporul mediu anual al populaţiei.
S = (P1 - P0) / (n - 1), unde:
P1 = numărul populaţiei la data de 1 ianuarie sau 1 iulie în anul efectuării prognozei;
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P0 = numărul populaţiei la data de 1 ianuarie sau 1 iulie dintr-un an anterior efectuării calculului;
n-1 = numărul de ani întregi ce separă P1 de P0
Numărul populaţiei pentru fiecare an al perioadei de prognoză se determină adăugând la
efectivul populaţiei din anul de calcul de atâtea ori sporul mediu anual câţi ani separă momentul de
perspectivă de momentul de calcul.
Pt = P1 + k *S, unde:
Pt = numărul populaţiei în momentul t (anul pentru care se face prognoza);
K = numărul de ani întregi ce separă Pt de P1
Metoda ritmului mediu anual de creştere este în principiu asemănătoare cu metoda sporului
mediu anual, cu deosebirea că, dacă sporul mediu anual presupune o evoluţie liniară a numărului
populaţiei, ritmul mediu este asociat unei evoluţii de tip exponenţial.
Ca şi în cazul precedent, se determină mai întâi ritmul mediu anual de creştere a populaţiei
pentru o perioadă precedentă, pe baza relaţiei:
R = n-1√(P1/P0)
Numărul populaţiei în momentul t se obţine pe baza relaţiei:
Pt = P1 * Rn
Un prim pas deosebit de important în demararea oricărui demers de prognoză a populaţiei îl
constituie validarea metodei ce urmează a fi utilizata în realizarea acestuia. Pentru a putea realiza
acest lucru este necesară cunoaşterea efectivelor populaţiei studiate pe mai mult de 4 - 5 ani. Pentru
validarea efectivă se aplică metodele de prognoză pentru un an în care se cunoaşte deja numărul
înregistrat al populaţiei, deci pentru un an anterior celui de prognoză. Aş numi acest procedeu
aplicare retroactivă a proiectării populaţiei. Se confruntă apoi populaţiile proiectate prin cele două
metode cu cea înregistrată în mod real şi se alege metoda care înregistrează eroarea de predicţie cea
mai scăzută, ideal ar fi sub 0.05%
Proiectarea populaţiei în studiile de planificare spaţială are ca particularitate faptul că
evoluţia viitoare a numărului populaţiei trebuie urmărită atât la nivel de ţară, regiune, judeţ / district
cât şi de zonă de studiu Vor fi folosite în acest scop proiectările populaţiei realizate de Institutele
Naţionale de Statistică din cele două ţări.
Sursele şi disponibilitatea datelor
Problema găsirii datelor în cazul unui demers de cercetare din domeniul planificarii teritoriului
transfrontalier rezidă în primul rând din faptul că acestea sunt necesare de foarte multe ori la un nivel
teritorial de bază.
Datele socio-demografice sunt obţinute în primul rând din recensămintele naţionale, statistica
stării civileşi bazele de date online puse la dispoziţie pe site-urile Institutelor Naţionale de Statistică.
Recensământul asigură colectarea datelor statistice privind numărul şi distribuţia teritorială a
populaţiei, a structurilor sale demografice şi socio-economice, a datelor referitoare la gospodăriile
populaţiei, precum şi la condiţiile de locuit ale populaţiei ţării la un moment dat. Problema utilităţii
datelor cenzitare în studiile planificare teritorială constă în faptul că ele sunt publicate la un nivel de
agregare superior (medii, judeţ, regiune, ţară), foarte puţine dintre ele fiind făcute publice la nivel de
unitate administrativ-teritorială de bază. O altă problemă a utilizării datelor furnizate de recensământ
constă în actualitatea acestora la momentul efectuării cercetării propuse. În general, documentaţiile
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planificare teritorială au o valabilitate de aproximativ 5 - 10 ani, iar etapa de analiză a situaţiei existente
(elemente ce condiţionează dezvoltarea) ar trebui să surprindă situaţia existentă în teritoriu în momentul
începerii studiului, nu cu 6-7 ani în urmă.
Statistica stări civile, denumită şi statistica mişcării naturale cuprinde date demografice cu
privire la naşteri, decese, decese fetale, căsătorii şi divorţuri şi se bazează pe valorificarea actelor de
stare civilă.
O alta sursă de date sunt Anuarele statistice şi demografice elaborate de Institutele Naţionale de
Statistică. Ele oferă informaţii bogate despre populaţie, rate de mortalitate, natalitate, speranţă de viaţă
etc., necesare în special pentru analiza comparativă cu nivelul teritorial superior.
Cea mai importantă sursă de date, o constituie bazele de date online puse la dispoziţie pe siteurile Institutelor Naţionale de Statistică (care centralizează majoritatea datelor furnizate de sursele
enumerate mai sus dar cuprind şi date culese pe bază de anchete reprezentative la un anumit nivel
teritorial) şi a căror accesibilitate şi modalitate de funcţionare sunt foarte utile pentru toate categoriile de
cercetători.
Rezultatele fazei: documentaţii scrise şi desenate privind auditul structurii socio-demografice, cu
identificarea problemelor si priorităţilor
FAZA II.C: DETERMINAREA INTENSITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII ACTIVITĂŢILOR
ECONOMICE (CONFORM CLASIFICĂRII CAEN) DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ
DOMENIUL – ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Scopul analizei fenomenelor şi proceselor economice în planificarea teritorială transfrontalieră, este
acela de a identificarea direcţiile comune de acţiune în care poate fi orientată dezvoltarea ţinând
cont de resursele existente - umane, naturale sau de capital şi de potenţialul lor de a fi valorificate
eficient.
Etapa de analiza şi evaluarea factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea teritoriului
zonei transfrontaliere Romania – Bulgaria – este o etapă orientată către identificarea problemelor
de dezvoltare economică în teritoriu, de evidenţiere a disfuncţionalităţilor existente, dar şi a
avantajelor comparative şi a factorilor favorabili pe seama cărora se poate orienta o viitoare creştere
a domeniului.
În cadrul acestei etape se realizează mai multe tipuri de acţiuni astfel:
- se identifică sursele de date şi informaţii necesare realizării analizei şi se organizează baza de date
rezultată;
- se prelucrează datele obţinute şi se alcătuiesc reprezentările grafice şi tabelare;
- pentru indicatorii exprimaţi în valoare monetară naţională se recomandă utilizarea aceleaşi
monede, convertirea făcându-se la cursul mediu înregistrat pentru fiecare din anii perioadei
analizate;
- se organizează indicatorii în cadrul structurii studiului pe dimensiunile de analiză propuse şi se
interpretează rezultatele obţinute.
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Auditul situaţiei existente presupune necesitatea descrierii atât a aspectelor de potenţial valorificabil
în economie cât şi cea de analiză cantitativă a indicatorilor ce reflectă nivelul şi tendinţa de
dezvoltare economică a zonei.
Dimensiunile analizei situaţiei existente sunt următoarele:
I. Contextul suprateritorial şi profilul economic al zonei transfrontaliere
1.1. Economia zonei transfrontaliere
1.2 Profilul economic
1.3. Structuri economice joint-venture în zona transfrontalieră România-Bulgaria

II. Sectorul IMM
2.1. Structura şi evoluţia activităţii economice a IMM-urilor
III. Sectoarele economiei
A. Sectorul primar. Agricultura. Silvicultura. Piscicultura
3.1 Agricultura
3.1.1 Potenţialul agricol
3.1.2 Evoluţia activităţilor agricole
3.2. Silvicultura
3.2.1. Potenţialul silvic
3.2.2. Evoluţia activităţilor silvice
3.3. Piscicultura
3.3.1. Potenţialul piscicol
3.3.2. Evoluţia activităţilor piscicole
IV. Sectorul secundar. Industrie. Construcţii
4.1. Industria
4.1.1. Resursele narturale valorifiacabile în industrie
4.1.2. Structura şi evoluţia activităţilor industriale
4.2. Construcţii - Evoluţia activităţilor de construcţii
V. Sectorul terţiar. Comerţ. Servicii
4.1. Comerţul - Structura şi evoluţia activităţilor comerciale
4.2. Serviciile
4.2.1. Structura şi evoluţia activităţilor de servicii
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4.2.2. Potentialul turistic
4.2.3. Cercetare-dezvoltare
VI. Infrastructura de susţinere a mediului de afaceri
VII. Legislaţie, cadrul instituţional şi instrumente financiare specifice
Metoda de analiză propusă este cea „top-down” (de sus în jos) pornindu-se de la încadrarea din
punct de vedere economic al zonei transfrontaliere în contextul economic suprateritorial. La acest
nivel sunt evidenţiate asptectele macro ale economiei iar nivelul teritorial de descriere este cel al
ţării, zonei transfrontaliere definite şi nivelul judeţ/district.
Procesele economice urmărite la nivel macro reflectă situaţia privind rezultatele obţinute în
economie exprimate prin indicatorul sintetic PIB (produsul intern brut) la nivel de locuitor. Sunt
evidenţiate, de asemenea, structura valorii adăugate brute pe activităţi economice şi evoluţia
acesteia, volumul şi evoluţia cifrei de afaceri totale, volumul şi evoluţia numărului de întreprinderi,
a numărului de salariaţi, date privind operaţiunile de comerţ exterior precum şi investiţiile străine
directe.
O altă dimensiune a analizei este aceea în care se identifică profilul economical zonei
transfrontaliere şi a judeţelor/districtelor componente. Profilul economic se evidenţiează ca
structură pentru cel mai recent an disponibil şi în evoluţie prin compararea ultimului an disponibil la
anul de bază (t0 – primul dintr-o serie de cinci ani cei mai recenţi).
Profilul economic se stabileşte prin ponderarea cifrei de afaceri pe sectoare economice în total cifră
de afaceri şi se agregă astfel:
•

Sectorul primar format din ramurile: agricultură,

silvicultură, piscicultură;

•

Sectorul secundar format din ramurile: industrie şi construcţii;

•

Sectorul terţiar format din ramurile: comerţ şi servicii.

Se recomandă reprezentarea grafică (figura tip plăcintă) a datelor privind profilul economic pentru
ultimul an raportat şi în dinamică prin compararea ultimului an disponibil la anul de bază (t0 –
primul dintr-o serie de cinci ani cei mai recenţi).
Cea de a treia dimensiune de analiză evaluează dimensiunea şi trendul de evoluţie pe activităţi
componente ale sectoarelor economice descrise anterior, dar şi potenţialul natural şi infrastructura
fizică prin care unele din aceste activităţi pot fi susţinute.
La acest nivel sunt analizate şi interpretate date privind volumul şi evoluţia numărului
întreprinderilor, a cifrei de afaceri şi investiţiilor brute pentru agricultură şi silvicultură, pentru
industrie, construcţii, comerţ şi servicii.
Activităţile agricole şi silvice sunt prezentate împreună, acesta fiind nivelul disponibil al datelor.
Potenţialul agricol este evidenţiat prin prezentarea şi interpretarea datelor existente privind fondul
funciar, structura acestuia şi suprafaţa cultivată cu pricipalele culturi.
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Etapa de analiză şi evaluare a dezvoltării economice teritoriale utilizează o serie de indicatori
specifici, defalcaţi pe dimensiunile abordate. În tabelul următor se face corelaţia între dimensiunile
de analiză şi denumirea indicatorului primar utilizat în analiză.
Tabel. Distribuţia indicatorilor primari pe domenii şi subdomenii de analiză
Domeniul

Subdomeniul

Denumire indicator
Produsului intern brut (PIB) pe locuitor
Valoarea adăugată brută
Cifra de afaceri
Numărul de intreprinderi active

Contextul suprateritorial
si profilul economie al
zonei transfrontaliere

Economia zonei transfrontaliere

Numarul de salariati
Investitiile straine directe (ISD)
Exporturi FOB
Importuri CIF
Soldul balanţei comerciale

Profilul economic

Cifra de afaceri
Numărul IMM -urilor

Sectorul IMM

Structura şi evoluţia activităţii
economice a IMM-urilor

Numărul de salariaţi
Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Structura fondului funciar
Suprafaţa agricolă
Suprafetelor cultivate cu principalele culturi agricole
Suprafaţa livezilor pe rod
Suprafaţa viilor pe rod
Productia agricola vegetala a pricipalelor culturi

Sector primar.
Agricultura.
Silvicultura.Piscicultura

Potential agricol. Structura şi
evoluţia activităţilor agricole

Producţia medie la hectar la principalele culturi
(kg/ha)
Producţia totală de fructe (tone)
Producţia de fructe, medie la hectar

(tone/ha)

Producţia totală de struguri (tone)
Producţia de struguri, medie la hectar (kg/ha)
Valoarea producţiei agricole vegetale
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Suprafaţa amenajată cu lucrări de irigaţii
Efectivele de animale la sfarsitul anului

(numar)

Producţia agricolă animală
Valoarea producţiei agricole animale
Indicele densităţii efectivelor de animale
capete/ 100 ha)
Parcul de tractoare şi maşini agricole

(număr

(număr)

Numarul de intreprinderi active
Numărul de salariaţi
Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul investiţiilor brute
Suprafaţa fondului forestier
Volumul de lemn exploatat de operatorii economici
Numărul de întreprinderi active
Potentialul silvic. Evolutia
activitatilor silvice

Numărul de salariaţi
Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul investiţiilor brute
Numărul de întreprinderi active
Numarul de salariati

Evolutia activitatilor din
piscicultura

Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul investitiilor brute
Numărul de întreprinderi active
Numărul de salariaţi

Structura şi evoluţia activităţilor
industriale

Cifra de afaceri
Productivitatea muncii

Sector secundar.
Industrie. Construcţii

Volumul investiţiilor brute
Numărul de intreprinderi active
Evoluţia activităţilor de
constructii

Numărul de salariaţi
Cifra de afaceri

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

54

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

Productivitatea muncii
Volumul investitiilor brute
Numarul de intreprinderi active
Numarul de salariati
Evoluţia activităţilor comerciale

Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul investitiilor brute
Numarul de intreprinderi active
Numarul de salariati

Structura şi evoluţia activităţilor
de servicii

Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul investitiilor brute

Sector terţiar.
Comerţ.Servicii

Numarul innoptarilor
Sosiri in structurile de cazare turistica
Potentialul turistic

Structura de cazare turistica
Capacitatea de cazare a turistilor
Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare
Unitati de cercetare - dezvoltare
Numarul de salariati

Cercetare - dezvoltare

Cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare
Numarul brevetelor de inventie
Numarul marcilor inregistrate

Aceşti indicatori sunt calcultaţi la nivel teritorial NUTS I, II şi III, în funcţie de disponibilitatea
datelor identificate.
Setul de indicatori teritoriali propuşi pe dimensiuni de analiză sunt definiţi astfel:
Produsul Intern brut (PIB) pe locuitor
Produsul Intern brut (PIB) pe locuitor - reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a
unităţilor producătoare rezidente distribuit pe numarul de locuitori. Populaţia totală utilizată este ce
astabilă de la 1 iulie.
PIB se poate calcula prin următoarele metode:
a) Metoda de producţie:
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PIB = VAB + IP + TV - SP, unde:
PIB = Produsul intern brut (preţuri de piaţă)
VAB = Valoarea adăugată brută
(preţuri de bază)
IP = Impozitele pe produse
TV = Taxele vamale
(drepturi asupra importurilor)
SP = Subvenţiile pe produse
b) Metoda cheltuielilor:
PIB = CF + FBCF + VS + (E - I), unde:
CF = Consumul final efectiv
FBCF= Formarea brută de capital fix
VS = Variaţia de stoc
E = Exporturile de bunuri şi servicii
I = Importurile de bunuri şi servicii
c) Metoda veniturilor:
PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP+TV – SP,
unde:
R = Remunerarea salariaţilor
EBE = Excedentul brut de exploatare
AIP = Alte impozite pe producţie
ASP = Alte subvenţii pe producţie
IP = Impozite pe produse
TV = Taxe vamale
SP = Subvenţii pe produse
Indicatorul se evidenţiază ca valoare totală pentru ultimul an disponibil şi în evoluţie pentru o serie
de cel puţin cinci ani în raport cu nivelul teritorial superior – U.E, ţară, zona transfrontalieră,
judeţ/district pentru dimensiunea economiei în context suprateritorial. Pentru o astfel de
reprezentare se recomandă reprezentare grafică sau tabelară.
Se recomandă reprezentarea pe cartogramă a distribuţiei teritoriale a PIB-ului pe cap de locuitor la
nivelul judeţului/districtului pentru cel mai recent an, iar într-o caseta apliactă pe cartogrampă se va
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reprezenta pentru comparaţie nivelul PIB/locuitor din Uniunea Europenană, cele două ţări şi zona
transfrontalieră.
Valoarea adaugată brută (VAB)
Valoarea adaugată brută (VAB) la costul factorilor de producţie reprezintă suma salariilor şi altor
elemente legate de costul factorilor de munca, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a
amortizării capitalului fix, din care se scad impozitele legate de producţie.
VAB-ul se prezintă ca valoare totală pentru ultimul an disponibil şi în evoluţie pentru o serie de
cel puţin cinci ani în raport cu nivelul teritorial superior – ţară, zona transfrontalieră, judeţ/district pentru dimensiunea economiei în context suprateritorial.
Valoarea adăugată brută se prezintă, de asemenea, pe activităţi economice în valori absolute şi
ponderate în total VAB.
Se recomandă reprezentarea grafică sau tabelară a acestui indicator în evoluţie pentru o serie de cel
puţin cinci ani pentru valoarea sa totală în cadrul analizei dimensiunii suprateritoriale, în
reprezentare comparativă pentru ţară, zona transfrontalieră şi judeţul/districtul.
Se recomandă, de asemenea reprezentarea în cadrul unei cartograme a distribuţiei teritoriale a
VAB-ului total ca intervale valorice pentru datele ultimului an disponibil la nivel de judeţe/districte.
Numărul de întreprinderi active
Numărul de întreprinderi active – exprimă expresia valorică absolută a numărului de întreprinderi
active.
Întreprinderea este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o entitate organizatţonală de
producţie de bunuri, servicii comerciale, sau servicii de interes social, ce beneficiază de o
autonomie de decizie, mai ales pentru asiguarea resurselor sale curente. Întreprinderea activă este
entitatea care, din punct de vedere economic este activa (în perioada de observare), respectiv
realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil.
Indicatorul se evidenţiază ca volum total pentru ultimul an disponibil şi în evoluţie pentru o serie
de cel puţin cinci ani în raport cu nivelul teritorial superior – ţară, zona transfrontalieră,
judeţ/district pentru dimensiunea economiei în context suprateritorial.
Indicatorul se evidenţiază ca volum în valoare absolută şi în evoluţie ca rată de creştere pentru
fiecare din activităţile economice principale – agricultură, silvicultură, industrie, construcţii, comerţ
şi servicii.
Pentru activităţile industriale şi de servicii indicatorul este prezentat şi defalcat pe elementele sale
structurale (subramuri) pentru ultimul an raportat dar şi în evoluţie ca rată de creştere.
Se recomandă reprezentarea grafică sau tabelară a acestui indicator în evoluţie pentru o serie de cel
puţin cinci ani pentru valoarea sa totală în cadrul analizei dimensiunii suprateritoriale, în
reprezentare comparativă pentru ţară, zona transfrontalieră şi judeţul/districtul. Se recomandă, de
asemenea reprezentarea în cadrul unei cartograme a distribuţiei teritoriale a întreprinderilor pentru
datele ultimului an disponibil la nivel de judeţe/districte.
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Se recomandă reprezentarea grafică în evoluţie pe o serie de cel puţin cinci ani a numărului de
întreprinderi pentru analiza la nivel de activităţi. Se recomandă, totodată reprezentarea în cadrul
unei cartograme a distribuţiei teritoriale a unităţilor economice, pe intervale de mărime, pentru
datele ultimului an disponibil la nivel de judeţe/districte.
Densitatea intreprinderilor active – defineşte numărul de întreprinderi active la 1000 locuitori.
Indicatorul se evidenţiază ca volum pentru ultimul an raportat şi în evoluţie ca rată de creştere
pentru o serie de timp de cel puţin cinci ani.
Se recomandă reprezentarea grafică sau tabelară în evoluţie a unei serii de timp de cel puţin cinci
ani pentru acest indicator, în comparaţie cu nivelul european, naţional, al zonei transfrontaliere şi
pentru judeţe/district.
Se recomandă reprezentarea densităţii teritoriale a întreprinderilor active în cadrul unei cartograme
ca valoare absolută pentru datele ultimului an disponibil la nivel de judeţe/districte, iar într-o caseta
aplicată pe cartogramă se va reprezenta pentru comparaţie nivelul acestui indicator în Uniunea
Europenană, cele două ţări şi zona transfrontalieră .
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezinta suma veniturilor realizate din vânzari de bunuri, vânzari de mărfuri,
executarea de lucrări şi prestari de servicii, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate
clientilor.
Indicatorul se evidenţiază ca valoare totală pentru ultimul an disponibil şi în evoluţie pentru o serie
de cel puţin cinci ani în raport cu nivelul teritorial superior – ţară, zona transfrontalieră,
judeţ/district pentru dimensiunea economiei în context suprateritorial.
Indicatorul cifra de afaceri totală se evidenţiază, pentru dimensiunile sectoriale, ca valoare absolută
şi în evoluţie ca rată de creştere pentru fiecare din activităţile economice principale – agricultură,
silvicultură, industrie, construcţii, comerţ şi servicii.
Pentru activităţile industriale şi de servicii, indicatorul este prezentat şi defalcat pe elementele sale
structurale (subramuri) pentru ultimul an raportat dar şi în evoluţie ca rată de creştere.
Indicatorul cifra de afaceri ca valoarea totală, se recomandă a fi reprezentată grafic sau tabelar în
evoluţie pe o serie de cel puţin cinci ani, pentru valoarea totală în comparaţie pentru nivelul
teritorial al ţării, zonei transfrontaliere şi judeţul/districtul.
Pentru dimensiunile de analiză pe activităţi, se recomandă reprezentarea grafică a acestui indicator
în evoluţie pentru o serie de cel puţin cinci ani în mod comparativ pentru nivelul zonei
transfrontaliere şi cel al judeţului/districtului.
Se recomandă, de asemenea, reprezentarea în cadrul unei cartograme a distribuţiei teritoriale a
cifrei de afaceri totale pe intervale de valori pentru datele ultimului an disponibil la nivel de
judeţe/districte şi inserarea unei casete în care să fie prezentate valorea medie a zonei
transfrontaliere.
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Totodată, se recomandă, reprezentarea în cadrul unei cartograme a distribuţiei teritoriale a cifrei de
afaceri ca intervale de valori, pentru datele ultimului an disponibil la nivel de judeţe/districte pentru
fiecare activitate economică ale dimensiunii sectoriale.
Productivitatea muncii reprezintă valoarea cifrei de afaceri obţinută de un salariat pe parcusul unui
an.
Se recomandă calcularea indicatorului în evoluţie pentru cel puţin cinci ani consecutivi.
Pentru dimensiunile de analiză pe activităţi, se recomandă reprezentarea grafică a acestui indicator
în evoluţie pentru o serie de cel puţin cinci ani în mod comparativ pentru nivelul zonei
transfrontaliere şi cel al judeţului/districtului.
Exporturile FOB - de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe
teritoriul economic al ţării cu destinaţia restul lumii.
Exporturile de bunuri se evalueaza la valoarea FOB care corespunde pretului de piata externa a
bunurilor la frontierele tarii exportatoare. Exporturile de bunuri cedate gratuit sunt evaluate pe baza
valorii FOB a bunurilor lor similare.
Se recomandă calcularea indicatorului în evoluţie pentru cel puţin cinci ani consecutivi.
Importurile CIF de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul
economic al ţării provenind din restul lumii.
Se recomandă calcularea indicatorului în evoluţie pentru cel puţin cinci ani consecutivi.
Soldul balantei comerciale FOB/CIFse calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului
CIF, ca diferenţă între acestea.
Se recomandă calcularea indicatorului în evoluţie pentru cel puţin cinci ani consecutivi.
Investiţia străină directă (ISD)
Investiţia străină directă (ISD) defineşte relaţia investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi
o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale
semnificative în întreprinderea în care a investit.
Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor
nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente,
creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de
către acesta
Componentele investiţiilor străine directe:
Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin
contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă
din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de
dotare aflat la dispoziţia acestora.
Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la
investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

59

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă
investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
Tipurile investiţiilor străine directe ( diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la
capital în întreprinderile investiţie străină directă):

Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii
pornite de la zero);

Fuziuni şi achiziţii : preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori
străini de la rezidenţi;

Dezvoltare de firme : majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi
investiţie străină directă.
Indicatorul se evidenţiază ca valoare totală pentru ultimul an disponibil şi în evoluţie pentru o serie
de cel puţin cinci ani în raport cu nivelul teritorial superior – ţară, zona transfrontalieră,
judeţ/district pentru dimensiunea economiei în context suprateritorial.
Se recomandă reprezentarea grafică a indicatorului în evoluţie pe o serie de cel puţin cinci ani,
pentru valoarea totală în comparaţie pentru nivelul teritorial al ţării, zonei transfrontaliere şi
judeţul/districtul.
Se recomandă, de asemenea reprezentarea în cadrul unei cartograme a distribuţiei teritoriale a
indicatorului investiţie străină directă, pe intervale de valori, pentru datele ultimului an disponibil, la
nivel de judeţe/districte.
Investiţiile brute
Investiţiile brute reprezintă valoarea totală a investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în
bunuri corporale, incluzând pe lângă mijloacele fixe puse în funcţiune şi valoarea cumpărărilor de
terenuri şi mijloace fixe (la mâna doua sau cumpărate de la alte unităţi) corectată cu diferenţa
soldurilor de imobilizări corporale în curs (investiţii neterminate), cu diminuările prin: investiţii
care nu crează mijloace fixe, investiţii definitiv sistate, investiţii în curs vândute şi investiţii în curs
de execuţie cedate la terţi.
Indicatorul privind investiţiile brute se evidenţiază pentru fiecare din activităţile sectoarelor
economice, agricultură, silvicultură, industrie, construcţii, comerţ şi servicii, în evoluţie pe o
perioadă de cel puţin cinci ani şi ca valoare relativă ponderată în totalul investiţiilor brute pentru
ultimul an raportat.
Se recomandă reprezentarea grafică sau tabelară a acestui indicator, în evoluţie pentru o perioadă de
cel puţin cinci ani, pentru fiecare din activităţi în comparaţie cu totalul indicatorului.
Se recomandă, de asemenea reprezentarea în cartograme la nivel de judeţ/district prin intervale de
valori, pentru fiecare activitate economică în parte.
Structura fondul funciar
Structura fondul funciar – reprezintă suprafaţa totală a unei unităţi administrativ-teritoriale
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Fondul este formată din teren arabil, păşuni şi fâneţe naturale, vii şi livezi, păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră, construcţii, drumuri şi căi ferate, ape şi bălţi, alte suprafeţe. Fondul funciar este
constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute
sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obştesc etc.) din care fac parte.
Indicatorul se evidenţiează pe categorii de folosinţă – terenuri agricole şi neagricole, iar acestea sunt
prezentate fiecare cu elementele sale de structură, pentru ultimul an raportat.
Se recomandă reprezentarea tabelară sau grafic (tip plăcintă) pe elemente de structură pentru
ultimul an raportat după categoriile descrise anterior.
De asemenea, se recomandă reprezentarea în cadrul cartogramelor a suprafeţelor de terenuri
agricole la nivel de judeţ/district ca intervale de suprafeţe în total fond funciar şi a elementelor de
structură ale terenurilor agricole ca intervale de suprafeţe în total agricol, pentru ultimul an raportat.
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi reprezinta suprafaţa însamânţată sau plantată în ogor
propriu, în anul agricol de referinţă sau în anii precedenti (culturi bienale, trienale sau perene), cu o
cultura principala care ocupa terenul pe cea mai mare perioada de timp a anului.
Indicatorul este prezentat în valori absolute pe total şi relative pe elemente de structură (culturi) ca
pondere în suprafaţa totală cultivată pentru ultimul an raportat şi în evoluţie pe o serie de cel puţin
cinci ani ca suprafaţă totală comparativ pentru zona transfrontalieră şi judeţe/districte.
Se recomanadă reprezentarea tabelară a suprafeţelor cultivate ca valori absolute pentru zona
transfrontalieră şi judeţe/districte.
De asemenea, se recomandă reprezentarea în cadrul cartogramelor a terenurilor cultivate la nivel de
judeţ/district ca intervale ale valorilor absolute pentru suprafeţele totale cultivate ale ultimul an
raportat. Se inserează în cadrul acestei cartograme o casetă în care sunt prezentate în valori absolute
datele privind suprafeţele cultivate la nivel de zonă transfrontalieră.
Reprezentarea structurii pe principalele culturi se recomandă a fi reprezentată pe cartogramă la
nivel de judeţ/district prin inserarea unor grafice de tip plăcintă. De asemenea, serecomandă
inserarea într-o casetă a valorilor pe elemente componente a suprafeţelor cultivate pe principale
culturi pentru zona transfrontalieră.
Suprafata viilor pe rod reprezintă suprafaţa plantată în ogor propriu, cu viţa de vie altoită şi
hibridă, pe rod.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Se recomandă forma tabelară de reprezentare.
Suprafaţa livezilor pe rod reprezintă suprafaţa plantată cu livezi, pe rod.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Se recomandă forma tabelară de reprezentare.
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Suprafata amenajata pentru irigaţii - reprezintă ansamblul lucrărilor efectuate pentru a se asigura
aprovizionarea controlată cu apa, a culturilor agricole în vederea măririi producţiei agricole şi
asigurării independenţei acesteia faţă de condiţiile meteorologice.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Se recomandă forma tabelară de reprezentare.
Se recomandă reprezentarea în cartogramă a suprafeţelor amenajate pentru irigaţii.
Productia agricolă vegetală - reprezinta producţia fizică (brută) obţinuta într-o perioadă
determinată de timp, exprimată în unităţi de măsura fizice (kg, tone) în funcţie de natura produselor
si a grupelor de produse.
Indicatorul este reprezentat în valoare absolută pentru fiecare tip de cultură şi în evoluţie pe cel
puţin cinci ani consecutivi.
Se recomandă forma grafică sau tabelară de reprezentare
Productia medie la ha reprezintă cantitatea de produse brute (pe fiecare cultură) obţinută pe
unitatea de suprafaţă cultivată.
Indicatorul este reprezentat în valoare absolută pentru fiecare tip de cultură şi în evoluţie pe cel
puţin cinci ani consecutivi.
Productia de struguri reprezintă cantitatea de struguri obtinuta de pe suprafata cultivata cu plantatii
de vita de vie pe rod, plantatii de vii altoite, pe rod si plantatii de vii hibride, pe rod, inclusiv din
gradinile familiale. Viile pe rod - plantatiile de vita de vie de la care se obtin productii
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Productia medie de struguri reprezintă cantitatea de struguri obtinută pe unitatea de suprafaţă,
exprimată în kg/ha.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Productia de fructe reprezintă cantitatea totală de fructe pe specii, obţinută de la pomii din livezii şi
răzleţii, arbusti fructiferi şi căpsuni inclusiv din grădinile familiale.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Productia medie de fructe pe un pom reprezintă cantitatea de fructe obţinută în medie de la un pom
în kg.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Indicele densitatii efectivelor de animale reprezintă numărul de capete de animalearondate la o
suprafaţă de 100 ha.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi pe fiecare tip de animal
pentru care există date.
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Valoarea productiei agricole reprezintă expresia valorică a volumului tuturor produselor agricole
vegetale şi animale în forma lor naturala, (fără pierderi) obţinute într-un an calendaristic şi a
cheltuielilor cu înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de pomi şi vii până la intrarea lor pe rod.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi pentru fiecare din cele două
tipuri de producţii.
Efectivele de animale
reproductie si tractiune.

reprezinta totalitatea animalelor domestice crescute pentru productie,

Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi pe categorii principale de
animale.
Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole reprezintă numărul tractoarelor şi principalelor
maşini agricole din agricultură la sfârşitul anului.
Suprafaţa fondului forestier reprezintă totalitatea suprafeţei fondului forestier şi a terenurilor
neproductive incluse în amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate
Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, terenurilor destinate împăduririi, cele
care servesc nevoilor de cultura, productie si administratie silvica, iazurile, albiile paraielor (altele
decit cele cuprinse in cadastrul apelor) precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele
silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate.
Elemente componente:
Suprafaţa pădurilor reprezintă suprafaţa terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră constând din
arbori şi arbuşti reproduşi natural şi artificial care îşi crează un mediu specific de dezvoltare
biologică şi care constituie componenta direct productivă a fondului forestier, avand o suprafata de
cel putin 0,25 ha.
Suprafaţa altor terenuri care fac parte din fondul forestier cuprinde terenurile neîmpădurite şi care
servesc nevoilor de cultura, producţie şi administraţie silvică, terenuri ocupate de construcţii şi
curţile aferente acestora, terenuri în clasa de regenerare, iazurile, albiile paraielor (altele decât cele
cuprinse în registrul apelor), terenurile destinate împaduririi, terenurile neproductive, fasie frontiera,
terenurile scoase temporar din fondul forestier şi terenurile forestiere deţinute de diverse persoane
fizice fără titlu definitiv de proprietate şi pentru care există acţuni de revendicare în justitie.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Volumul de lemn exploatat de către operatorii economici- reprezintă lemnul rotund, inclusiv coaja
şi alte sortimente secundare recoltat şi colectat (în regie proprie sau cu prestatori servicii), de pe
suprafaţa parchetelor sau din suprafaţa afectată de produse accidentale, inclusiv cel aflat în
platformele primare.
Indicatorul este reprezentat în evoluţie pe cel puţin cinci ani consecutivi.
Numărul structurilor de cazare turistică – reprezintă totalitatea structurilor de cazare clasificate
astfel.
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Structura de primire turistica cu funcţiuni de cazare turistică reprezintă orice construcţie sau
amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii
specifice pentru turişti.
Pe tipuri de elemente, structurile de cazare turistică au următoarele definiţii:
Hotel – structură de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la
dispoziţia turiştilor în camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigură prestări de
servicii specifice şi dispune de hol de primire (recepţie) şi de spaţii de alimentaţie în incintă.
Hotelurile pentru tineret - structuri de cazare turistică cu dotari simple, adaptate cerinţelor
caracteristice tineretului, care asigură servicii de cazare, masa, agrement, pe baza unor regulamente
de organizare interioara specifice.
Hostel - structură de primire turistică cu o capacitate minima de 3 camere, garsoniere sau
apartamente dispuse pe niveluri, în spaţii amenajate, de regula, în cladiri cu altă destinaţie iniţială
decât cea de cazare turistică.
Hotel apartament - acel hotel compus din apartamente sau garsoniere, astfel dotate încât să asigure
păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora.
Motel - unitate hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor
intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru satisfacerea nevoilor de cazare şi masă, precum şi
pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de transport.
Vila turistică - structura de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionand în clădiri
independente, cu arhitectura specifică situată în staţiuni turistice sau în alte zone şi localităţi de
interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.
Cabana turistică - structura de cazare turistică de capacitate relativ redusă, funcţionand în clădiri
independente cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte servicii specifice,
necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, rezervatii naturale, in apropierea
statiunilor balneare sau altor obiective de interes turistic.
Cabane de vanatoare si de pescuit - structuri de cazare turistica, de capacitate redusa, amplasate in
zone bogate in fond cinegetic si de pescuit, care asigura conditii pentru cazare si servicii
suplimentare specifice activitatii.
Bungalow - structuri de cazare turistica de capacitate redusa, realizate de regula din lemn sau din
alte materiale similare. In zone cu umiditate ridicata (munte, mare) acestea pot fi construite si din
zidarie. Functioneaza, de regula, cu activitate sezoniera.
Sat de vacanţă - ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri, amplasat într-un perimetru bine
delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii
turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).
Camping - structuri de cazare turistica destinate sa asigure cazarea turistilor in corturi sau rulote,
astfel amenajate incat sa permita acestora sa parcheze mijlocul de transport, sa isi pregateasca masa
si sa beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati.
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Popas turistic - structura de primire turistica de capacitate redusa, formata din casute si/sau
bungalouri, amplasate dintr-un perimetru bine delimitat, care asigura servicii de cazare si
alimentatie precum si posibilitati de parcare auto.
Unitate turistica de tip casuta - un grup independent de casute turistice care are receptie si
conducere administrativa comuna.
Tabere de elevi şi preşcolari - structuri de cazare turistică destinate cazării elevilor şi preşcolarilor.
Pensiune turistică - structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 20 camere,
totalizand maxim 60 de locuri, funcţionand în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care
asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei.
Pensiunile agroturistice - structuri de primire turistice de capacitate de cazare de pana la 8 camere,
functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special
amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea
participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti.
Spatii de cazare pe nave maritime si fluviale - spatiile de cazare turistica de pe navele maritime si
fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, care sunt utilizate pentru cazarea turistilor pe durata
calatoriei, sau ca hoteluri plutitoare ancorate.
Acest indicator se prezintă în evoluţie pe o serie de timp de cel puţin cinci ani la nivel de
judeţe/districte şi comparativ cu zona transfrontalieră.
Se recomandă reprezentarea grafică a indicatorului în evoluţie comparativă pentru nivelurile
teritoriale descrise anterior.
În cadrul cartogramelor se poate realiza o reprezentare a capacităţii cazare pe intervale numerice la
nivel de district şi inserat o casetă caloarea totală a indicatorului la nivel de zonă transfrontalieră.
Capacitatea de cazare turistica
Capacitatea de cazare turistica existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de
folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omoî caz de necesitate.
Locurile aferente structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică complementare
(căsuţe, terenuri de campare, etc.) la o structură de cazare turistică de baza (hotel, motel, camping
etc.) şi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la structura de baza.
Acest indicator se prezintă în evoluţie pe o serie de timp de cel puţin cinci ani la nivel de
judeţe/districte şi comparativ cu zona transfrontalieră.
Se recomandă reprezentarea grafică a indicatorului în evoluţie comparativă pentru nivelurile
teritoriale descrise anterior.
În cadrul cartogramelor se poate realiza o reprezentare a capacităţii cazare pe intervale numerice la
nivel de district şi inserat o casetă caloarea totală a indicatorului la nivel de zonă transfrontalieră.
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Indiciele de utilizare netã a capacitãţii de cazare turistică
Indiciele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică - se calculează prin raportarea numărului
de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, dintr-o anumită perioadă.
Acest indice se prezintă în evoluţie pe o serie de timp de cel puţin cinci ani la nivel de
judeţe/districte şi comparativ cu zona transfrontalieră.
Se recomandă reprezentarea grafică a indicatorului în evoluţie comparativă pentru nivelurile
teritoriale descrise anterior.
De asemenea, se recomandă reprezentarea în cadrul unei cartograme a indicatorului pentru ultimul
an existent la nivel de judeţe/districte şi inserarea unei casete pentru valoarea indicelui în cadrul
zonei trasnfrontaliere.
Numărul înnoptărilor în structurile de cazare turistică
Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o unitate de cazare
turistica, indiferent daca fizic este sau nu prezentă în camera.
Înnoptările se evidenţiază pe total şi elemente de structură a turiştilor, pentru ultimul an raportat la
nivel de judeţe/district şi zonă transfrontalieră şi în evoluţie ca total şi pe elemente de structură pe o
serie de cel puţin cinci ani.
Se recomandă reprezentarea grafică a numărului de înnoptări pe total şi pe tipuri de turişti interni
sau externi pentru ultimul an raportat comparativ pentru judeţe/districte şi zona transfrontalieră şi în
evoluţie pentru acelaşi nivel teritorial pe o serie de cel puţin cinci ani.
În cadrul cartogramelor se poate realiza o reprezentare a numărului total de înnoptări ca intervale
numerice la nivel de district şi inserat o casetă cu numărul total al indicatorului la nivel de zonă
transfrontalieră.
Tot într-o cartogramă se recomandă inserarea unor intervale valorice tip bară care să prezinte
ponderea turiştilor pe tipuri de turişti ce îînoptează în unităţi de cazare, pentru ultimul an raportat.
Se inserează o casetă cu indicatorul la nivel de zonă transrontalieră.
Numărul unităţilor de cercetare-dezvoltare
Numărul de unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare se referă la unităţile din toate formele de
proprietate care desfaşoară activităţi de bază specifice sau activităţi de cercetare pe lânga activitatea
de bază. Datele aferente activiăţtii de cercetare-dezvoltare includ şi proiectarea tehnologică.
Indicatorul se prezintă în evoluţie pentru cel puţin cinci ani în mod comparativ pentru nivelul
teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Se recomandă reprezentarea grafică în evoluţie a acestui indicator comparativ pentru nivelul
teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Indicatorul se poate reprezenta în cadrul unei cartograme ca intervale de valori pentru ultimul an
raportat pentru nivelul teritorial al judeţului/districtului şi având inserată o casetă cu valoarea sa
pentru zona transfrontalieră.
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Numărul salariaţilor din unităţile cu activitate de cercetare-dezvoltare
Numărul salariaţilor din unităţile cu activitate de cercetare-dezvoltare reprezintă totalul angajaţilor,
la un moment dat, care participă direct sau indirect, la rezolvarea problemelor care constituie
obiectul de activitate al unităţii respective, fiind remuneraţi pentru serviciile executate.
Salariaţii sunt repartizaţi pe următoarele activităţi:
- personal din activitatea de cercetare-dezvoltare - personalul care participa direct la asemenea
activitate şi cel care furnizează servicii directe legate de aceasta activitate;
- personal din activitatea de productie (din ateliere si sectii care executa productie sau
microproductie de tip industrial si agricol);
- personal din activitatile anexe cercetarii – dezvoltarii.
Indicatorul se evidenţiază ca valoare absolută în evoluţie pentru cel puţin cinci ani în mod
comparativ pentru nivelul teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Se recomandă reprezentarea grafică în evoluţie a acestui indicator comparativ pentru nivelul
teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Indicatorul se poate reprezenta şi în cadrul unei cartograme ca intervale de valori pentru ultimul an
raportat pentru nivelul teritorial al judeţului/districtului şi având inserată o casetă cu valoarea sa
pentru zona transfrontalieră.
Structura pe grupe de ocupaţii a numărului de salariaţi din cercetare- dezvoltare
Structura pe grupe de ocupaţii a numărului de salariaţi din cercetare- dezvoltare defineşte numărul
salariaţilor din cercetare dezvoltare distribuit pe grupe de ocupaţii.
Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare este grupat după ocupaîie astfel:
- cercetatori - specialisti care lucreaza la conceperea sau crearea de cunostinte, produse si procedee,
metode si sisteme noi. In aceasta categorie sunt inclusi cercetatorii stiintifici atestati si alte categorii
de personal cu studii superioare care desfasoara nemijlocit activitate de cercetare-dezvoltare;
- tehnicieni si asimilati - personalul cu un nivel mediu de pregatire sau completat cu o pregatire
postliceala de specialitate sau de alta natura. Ei participa la activitatea de cercetare-dezvoltare prin
aplicarea principiilor si metodelor operationale direct sub controlul cercetatorilor;
- alte categorii de salariati - muncitorii si personalul de secretariat si de birou care participa la
executia proiectului de cercetare- dezvoltare sau care sunt direct implicati in executarea unor astfel
de proiecte.
Indicatorul este prezentat în valori relative pe elemente de structură, ca pondere pe grupe de
ocupaţii în total salariaţi pentru ultimul an raportat şi în evoluţie pe o serie de cel puţin cinci ani,
comparativ pentru zona transfrontalieră şi judeţe/districte.
Se recomanadă reprezentarea grafică în grafic de tip plăcintă a salariaţilor pe grupe de ocupaţii ca
valori relative în total salariaţi pentru zona transfrontalieră şi judeţe/districte.
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De asemenea, se recomandă reprezentarea indicatorului în cadrul cartogramelor la nivel de
judeţ/district prin inserarea unor reprezentări grafice de tip plăcintă pentru valorile ultimului an
raportat. Se inserează în cadrul acestei cartograme o casetă în care sunt prezentate în acelaşi fel
indicatorul la nivel de zonă transfrontalieră.
Cheltuielile din activitatea de cercetare-dezvoltare
Cheltuielile efectuate în unităţile cu activitatea de cercetare-dezvoltare se referă la cheltuielile
curente şi de capital din sfera de activitate a unităţilor respective.
Dupa destinaţie aceste cheltuieli se împart în:
- cheltuieli curente ce reprezintă plăţile efectuate în cursul unei perioade în cadrul unităţilor,
reprezentând costul forţei de muncă, a materialelor precum şi alte cheltuieli curente;
- cheltuieli de capital (investiţiile) reprezintă plăţile efectuate în cursul unei perioade pentru
realizarea de lucrări de construcţii, achiziţionarea de aparate, instrumente, masini şi echipamente
sau alte cheltuieli de această natură, menite să contribuie la creşterea volumului de mijloace fixe
Indicatorul se evidenţiază ca valoare absolută în evoluţie pentru cel puţin cinci ani în mod
comparativ pentru nivelul teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Se recomandă reprezentarea grafică în evoluţie a acestui indicator comparativ pentru nivelul
teritorial al judeţului/districtului şi pentru cel al zonei transfrontaliere.
Indicatorul se poate reprezenta şi în cadrul unei cartograme ca intervale de valori pentru ultimul an
raportat pentru nivelul teritorial al judeţului/districtului şi având inserată o casetă cu valoarea sa
pentru zona transfrontalieră.
Numărul brevetelor de invenţii – numărul total de brevete de invenţie
Brevetul de invenţie reărezintă documentul pe care organul de stat competent îl eliberează
inventatorului sau persoanei căreia acesta i-a transmis drepturile sale ș i prin care se recunoaș te
dreptul acestora de a exploata exclusiv invenț ia un anumit timp.
Numărul mărcilor înregistrate – numărul total de mărci înregistrate
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie
mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre,
elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau,
combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printrun mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie
mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre,
elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau,
combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
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Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printrun mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.
Sursa datelor
Dimensiunile propuse de analiză au fost stabilite în urma unor cercetări prealabile asupra nivelului
de omogenitate şi disponibilitate a indicatorilor colectaţi pentru acest domeniu.
Principalele surse de date disponibile de colectare a indicatorilor pentru domeniul economic sunt
reprezentate de Institutele Naţionale de Statistică din România şi Bulgaria. Aceste două instituţii
constituie principalele surse de date omogene pentru teritoriul zonei trasnfrontaliere având în vedere
faptul că indicatorii sunt colectaţi după o metodologie comună agreată de statele membre ale
Uniunii Europene.
Eurostat, reprezintă o altă sursă posibilă de date colectate şi prezentate omogen pentru ţările
membre ale Uniunii Europene. Această sursă poate fi utilizată în principal pentru identificarea
valorilor diferiţilor indicatori pentru nivelui teritorial al UE.
Alte surse ce pot fi utilizate în obţinerea de date sunt reprezentate de instituţii ale statului cu
atribuţii în sfera domeniului economic.
Pentru România astfel de instituţii sunt: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice,
Direcţiile Generale de Finanţe Publice Judeţene, Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri şi Cooperaţie,
Direcţiile Judeţene de Statistică, Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene, Direcţii Agricole
Judeţene, Compartimentele Teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Consiliile
Judeţene, Instituţia Prefectului, Agenţiile de Dezvoltare Regională, Autoritatea Naţională pentru
Turism, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Pentru Bulgaria instituţii ce pot furniza date necesare realizării studiilor economice pentru zona
transfrontalieră sunt: Ministerul Economiei şi Energiei, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliile
Districtelor, Agenţiile de Dezvoltare Regională, Agenţiile de Dezvoltare Economică Regională,
Administraţiile fiscale de la nivelul districtelor.
Legi
Legii 84/1998 modificată şi completată de Legea 66/2010 privind înregistrarea mărcilor şi
indicaţiilor geografice.
Rezultatele fazei: analiza domeniului Ddeterminarea intensităţii şi diversităţii activităţilor
economice, probleme si priorităţi
ZONIFICAREA TERITORIULUI
Activitatea constă în analiza folosinţelor majore ale teritoriului zonei transfrontaliere.
Folosinţele majore ale teritoriul sunt alocări de teren pentru desfăşurarea funcţiilor economice şi
pentru conservarea biodiversităţii, prin rezervaţii şi parcuri naturale. Folosinţele majore ale teritoriul
sunt caracterizate de echiparea acestora pentru exploatarea economică, precum şi de producţiile ce
se obţin de pe aceste terenuri.
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Indicatorul ce caracterizează folosinţele majore ale teritoriul este densitatea, care se referă la
intensitatea exploatării zonelor respective, prin echiparea alocată acestora sau prin producţiile
obţinute, evidenţiind profilul dominant al zonelor: agricol, silvic, turistic, mixt etc.
După echiparea zonelor sau intensitatea exploatării economice a acestora se deosebesc următoarele
tipuri de terenuri:
a) - cu utilizare extensiva şi densitate redusă a echipării:


terenuri pentru agricultură (zonarea după profilul activităţilor, echipare cu
îmbunătăţiri funciare în funcţiune, sau după producţii)



terenuri pentru silvicultura (zonarea după funcţiile pădurilor sau după
producţii)

b) - cu utilizare intensivă şi cu mare densitate a echipării:


terenuri pentru locuire (zonarea după densitatea locuinţelor)



terenuri pentru industrie şi depozitare (zonarea după densitatea dotărilor,
locurilor de muncă, s.a.)



terenuri pentru infrastructuri (zonarea după densitatea infrastructurilor)

c) - terenuri neutilizate economic:


rezervaţii naturale



terenuri ocupate de ape



spaţii libere

Auditul utilizării terenurilor se va face în raport cu valori medii sau standard ale producţiilor sau
echipării zonelor funcţionale (de ex: ha. teren agricol/exploataţie agricolă, km. îmbunătăţiri
funciare/suprafaţă agricolă, nr. unităţi servicii agricole/suprafaţă agricolă,
km. drumuri
forestiere/suprafaţă păduri în exploatare).
O categorie aparte a folosinţei teritoriului este utilizarea în scopuri turistice a unor zone ce corespund
în general cu unităţi de peisaj cultural. Aceste zone pot cuprinde toate tipurile de folosinţe enumerate
mai sus, utilizarea lor economică fiind caracterizată de numărul de turişti care le frecventează, numărul
unităţilor de primire aflate pe teritoriul lor, cifra de afaceri a unităţilor turistice, s.a.
Instrumentul principal de planificare şi control a alocării suprafeţelor de teren, utilizat în zonificarea
teritoriului este bilanţul teritorial care sintetizează evoluţiile utilizării solului de către activităţile
economice, în trecut şi pe perioada de orizont a planului.
Bilanţul teritorial
Bilanţul teritorial este instrumentul bazat pe metoda de calcul a eficienţei economice a utilizării
solului, care urmăreşte să exprime folosinţa şi distribuţia terenurilor între diverse tipuri activităţi, ca
principală resursă endogenă, reprezentată prin planurile de amenajare a teritoriului.
Această metodă se întemeiază pe divizarea teritoriului analizat în zone funcţionale afectate unor
folosinţe umane, zone naturale, fără intervenţii antropice (parcuri, rezervaţii naturale) şi zone mixte
cum sunt ariile de protecţie.
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Bilanţul teritorial se prezintă sub forma unui tabel prin care se reprezintă sintetic, în expresii
valorice absolute, în procente şi indici, relaţiile cantitative între suprafeţele de teren analizate (vezi
tabel).
Se vor putea observa astfel relaţii proporţionale între diferite zone funcţionale cât şi între suprafeţe
şi intensitatea unor procese (ca de ex: numărul de locuitori, de locuinţe, de locuri de muncă, de
unităţi economice, etc.) care să evidenţieze gradul de utilizare şi valoarea acestora.
Bilanţul teritorial va servi la formularea propunerilor de amenajare, prin compararea şi evaluarea
măsurilor, precum şi la verificarea aplicării programelor şi proiectelor.
Bilanţul teritorial se va redacta pentru analiza situaţiei actuale cât si pentru cea propusă, care va
oglindi modificările care se intenţionează a se produce în distribuţia tipurilor de terenuri între
diferiţi utilizatori.
La scara planurilor de amenajare nu vor putea fi delimitate zone cu folosinţe unice (arabil, păşuni şi
fâneţe, livezi şi vii, silvice, piscicole, s.a.) ci folosinţe mixte, predominate de o anumită funcţiune.
Întocmirea bilanţului teritorial pentru fiecare din nivelele de planificare subordonate Strategiei
Transfrontaliere se poate obţine o analiză în profunzime a aspectelor specifice evoluţiei folosinţelor
terenurilor într-un anumit perimetru.
Bilanţ Teritorial (Ha)
DESTINAŢIA TERENURILOR

Existent

(%)

Propus

(%)

AGRICOL, din care:
Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
NEAGRICOL, din care:
Păduri
Ape
Drumuri
Construcţii
Neproductiv, din care:
Parcuri şi rezervaţii naturale
Alte terenuri
Total

Rezultatele analizelor se vor reprezenta pe hărţi (cartograme) care vor forma conţinutul planşei nr. 4.1
Activităţi economice şizonificarea teritoriului - probleme şi disfuncţionalităţi
Rezultatele fazei: documentaţii scrise şi desenate privind auditul structurii activităţilor economice cu
identificarea principalelor probleme si priorităţi
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Faza II.D: INFRASTRUCTURI TEHNICE
Faza constă în analiza situaţiei existente şi a necesităţilor de realizare a infrastructurilor
indispensabile dezvoltării durabile a teritoriului zonal în ceea ce priveşte: gospodărea apelor,
transportul (pe moduri), producţia şi transportul energiei electrice, a ţiţeiului, produselor petroliere
şi gazelor naturale, telecomunicaţiile, gestionarea deşeurilor.

Gospodărirea Apelor
Managementul gospodăriri apelor în zona transfrontalieră România - Bulgaria se coordonează cu
obiectivul principal al politicii de coeziune al Uniunii Europene 2007 – 2013, respectiv „intergrarea
zonelor despărţite de graniţe naţionale, care au probleme comune şi necesită soluţii comune de
rezolvare”.
Etapa de analiză şi diagnostic este o etapă în care sunt identificate principalele probleme ale
gospodăririi apelor în zona transfrontalieră şi oportunităţile de rezolvare a acestora.
Analiza amenajării bazinelor hidrografice din zona de studiu cuprinde date legate de: calitatea şi
cantitatea resurselor de apă de suprafaţă şi subterană, de existenţa lucrărilor hidrotehnice şi a
destinaţiilor lor (asigurarea necesarului de apă pentru diferite consumuri, producerea de energie
electrică, asigurarea apei pentru irigaţii, combaterea inundaţiilor, agrement). Analiza se va finaliza
cu evaluarea disfuncţiilor legate de vulnerabilitatea zonei la riscul de inundaţii produse de Dunăre
sau de râurile interioare, de caracteristicile resurselor de apă privind calitatea şi cantitatea, se vor
evidenţia zonele cu resurse reduse de apă, precum şi zonele vulnerabile la poluarea din activităţile
agricole, majoritare în zonă.
Analiza infrastructurilor necesare asigurării alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate în
localităţile aflate în zona trasfrontalieră cuprinde date legate de: populaţia care beneficiază de
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate, cantitatea şi calitatea apei
furnizată pentru consum, cantitatea şi calitatea apei uzate epurate rezultată de la localităţi, gradul de
echipare al tramei stradale a localităţilor din zonă cu reţele de distribuţie a apei potabile şi reţele
pentru canalizarea apelor uzate, existenţa staţiilor de epurare a apelor uzate canalizate şi a eficienţei
acestora. Analiza se va finaliza cu evidenţierea disfuncţiilor majore ale domeniului legate de:
distribuţia spaţială, densităţi, accesibilitatea şi calitatea serviciilor de alimenatre cu apă şi canalizare
ape uzate asigurate de către operatori. De asemenea, se urmăreşte respectarea normelor în vigoare
privind asigurarea calităţii apei potabile distribuită pentru consum şi a apei uzate restituită în
receptorii naturali.
Indicatorii specifici utilizaţi pentru caracterizarea gospodăririi apelor şi a echipării cu infrastructuri
edilitare de alimentări cu apă şi canalizarea apelor uzate în zona transfrontalieră sunt:
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.
Este un indicator de dezvoltare socio – economică legat de conservarea şi gestionarea resurselor
naturale şi are ca unitatea de măsură [mil. m3/locuitor]. Indicatorul este detaliat la nivel naţional şi
de bazin hidrografic în România, iar în Bulgaria la nivel naţional şi regional.
Sursa datelor este Administraţia Naţională „Apele Române” în România şi INS – website în
Bulgaria.
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Volumul lacurilor de acumulare - reprezintă volumul unui lac de acumulare calculat la
nivelul normal de retenţie, unitatea comună de măsură fiind [mil. m2].
Este un indicator de dezvoltarea socio-economică, legat de conservarea şi gestionarea resurselor de
apă, care se detaliază în ambele ţări la nivel naţional şi de bazin hidrografic.
Sursa datelor din România este Administraţia Naţională „Apele Române” şi din Bulgaria Bazinul
Director al fluviului Dunărea şi Institutul Naţional de Statistică.
Lungimea aducţiunilor de apă brută/tratată - indicator de dezvoltare socio-economică
legat de conservarea şi gestionarea resurselor de apă, cu unitate de măsură [km].
Sursa datelor sunt Administraţia Naţională „Apele Române” pentru România şi Bazinul Director al
fluviului Dunărea în Bulgaria.
Îndiguiri şi apărări de maluri - indicator legat de gestionarea riscului la inundaţii, care are
ca unitate de măsură [km].
Sursa datelor sunt Administraţia Naţională „Apele Române” pentru România şi Bazinul Director al
fluviului Dunărea în Bulgaria.
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile - indicator de tip dezvoltare
economico-socială şi reprezintă cantitatea maximă de apă potabilă care poate fi produsă de o
instalaţie de tratare a apei pentru potabilizare într-o unitate de timp.
Se determină pentru fiecare unitate de producere a apei potabile (staţii de tratare a apei brute
captate), se detaliază la nivel naţional, regional şi judeţean şi are ca unitate de măsură [mii m3/an].
Datele privind capacităţile sunt puse la dispoziţie de către operatorii locali ai sistemelor de
alimentare cu apă din România. Pentru partea bulgară acest indicator se culege în momentul
elaborării documentaţiei de amenajare a zonei transfrontaliere.
Cantitatea de apă distribuită pentru consum - indicator de tip dezvoltare economicosocială şi 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 şi al spaţiilor
verzi, etc.) prin reţele de distribuţie sau direct prin conductele de aducţiune. Se determină cu
ajutorul apometrelor instalate la consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de
consum pauşal. Nivelul de detaliere, în ambele ţări, este naţional, regional, judeţean.
Unitatea de măsură este [mii m3/an].
Valorile capacităţilor sunt culese de la operatorii locali ai sistemului de alimentare cu apă pentru
partea românească şi din cercetările asupra distribuţiei apei în partea bulgară.
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).
Nivelul de detaliere pentru partea românească este naţional, judeţean şi local, unitatea de măsură
este [m3/zi].
Valorile capacităţii staţiilor de epurare, eficienţei procesului de epurare şi a calităţii apei epurate în
aceste staţii se culeg de la operatorii sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate
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pentru partea românească, iar pentru partea bulgară aceste valori se culeg în momentul elaborării
documentaţiilor de amenajare teritorială a zonei studiate.
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei este un indicator de performanţă
operaţională, care 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 reţelei din fiecare localitate se calculează ca lungime simplă prin însumarea tuturor
lungimilor conductelor existente pe străzi, ţinând seama de faptul că pe o stradă pot exista două sau
mai multe conducte şi are ca unitate de măsură [km]. Nivelul de detaliere este, pentru ambele ţări
naţional, regional, judeţea, local.
Sursa datelor, pentru cele două ţări, o reprezintă operatorii locali ai serviciilor de alimentare cu apă
şi canalizare a apelor uzate din localităţile aflate în zonă.
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.
Lungimea reţelei din fiecare localitate se calculează după aceeaşi metodă ca la reţeaua de alimentare
cu apă şi are ca unitate de măsură [km]. De asemenea, sursa datelor este aceeaşi ca la reţeaua de
alimentare cu apă, nivelul de detaliere al informaţiilor fiind naţional, regional, judeţean şi local
pentru ambele ţări.
Populaţia branşată la sistemul centralizat de alimentare cu apă/racordată la sistemul
public de canalizare apă uzată este un indicator de performanţă managerială a operatorului
şi reprezintă orice persoană fizică sau juridică, care are branşament propriu de apă şi/sau
racord de canalizare şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.
Sursa datelor pentru România o reprezintă operatorii locali ai serviciilor de alimentare cu
apă/canalizarea apelor uzate, nivelul de detaliere în România este naţional, judeţan şi local.
Ponderea populaţiei alimentată cu apă prin sistem centralizat/racordată la sitemul
centralizat de canalizare ape uzate este un indicator de performaţă managerială a
opratorului şi reprezintă raportul dintre populaţie branşată/racordată la sistemul centralizat şi
populaţia totală a localităţii.
Consumul specific de apă, reprezintă cantitatea totală medie zilnică de apă utilizată de un
consumator în decursul unui an. Indicatorul reprezintă performanţa managerială operaţională
a administratorului serviciilor de apă din localităţi şi se detaliază la nivel naţional, judeţean
şi local.
Se calculează prin raportul dintre cantitatea totală de apă distribuită consumatorilor şi numărul de
consumatori (populaţie branşată), unitatea de măsură fiind [l/om/zi].
Ritmul de extindere al reţelei de apă potabilă/canalizare apă uzată este indicator de
performanţă al managemetului operaţional şi reprezintă lungimea de conducte de distribuţie
apă potabilă/canalizare apă uzată realizată anual, după punerea în funcţiune a sistemului
respectiv.
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Se calculează ca procent de extindere anuală – raport între lungimea nouă pe lungimea existentă sau
direct ca lungime nouă de reţea realizată într-un an.
Sursa datelor sunt operatorii de apă şi canalizare din localităţi, nivelul de detaliere al datelor fiind
naţional, judeţean şi local.

Infrastructura de transport
În context cu dezvoltarea spaţială, calitatea infrastructurii de transport în termeni de capacitate,
conectivitate, călătorii, viteze de deplasare etc., determină calitatea aşezării. Investiţia în
infrastructura de transport conduce la schimbarea calităţii locaţiilor şi poate induce schimbări în
modelele de dezvoltare spaţială.
Analiza legislaţiei statelor membre UE cu privire la reţelele naţionale de transport şi sistemul de
legături are în vedere corelarea prevederilor şi terminologiei.
Există numeroase definiţii şi concepte de accesibilitate. O definiţie generală este următoarea:
"indicatorii de accesibilitate descriu amplasarea unui areal care respectă oportunităţile, activităţile şi
activele existente în alte areale şi propriul areal, unde termenul de <<areal>> defineşte o regiune, un
oraş sau un coridor".
Indicatorii de accesibilitate pot să difere în complexitate. Cei mai complecşi ţin cont de
conectivitatea reţelelor de transport, făcând deosebire între reţelele ca atare şi activităţile sau
oportunităţile care pot fi realizate prin acestea.
Analiza infrastructurii şi a serviciilor de transport are ca finalitate formularea de scenarii cu privire
la evoluţia cooperării româno-bulgare, prima etapă constituind-o identificarea şi evaluarea factorilor
care influenţează organizarea teritoriului zonei transfrontaliere România – Bulgaria, în scopul
determinării aspectelor problematice şi a celor favorabile dezvoltării, transportul reprezentând un
element-cheie în cadrul procesului de planificare spaţială. În general, la nivel intra-regional o reţea
de transport inadecvată împiedică dezvoltarea localităţilor urbane mici şi mijlocii şi a celor rurale,
reţelele slab dezvoltate determinând chiar izolarea unora aşezări; dezvoltarea economică este
condiţionată de eliminarea unor restricţii majore, dintre care accesibilitatea redusă joacă un rol
extrem de important.
Accesibilitatea, definită ca fiind gradul (posibilitatea) de acces la o destinaţie dorită şi depinde în
principal de extinderea şi calitatea infrastructurii de transport şi de disponibilitatea serviciilor, fiind
este strâns legată de cea de conectivitate. În acest context coeziunea teritorială, care se referă la
dezvoltarea teritorială armonioasă şi echilibrată, la diminuarea disparităţilor inter şi intra-regionale,
la valorificarea potenţialului şi diversităţii teritoriale, este strâns legată de noţiunea de accesibilitate.
Una dintre cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale o constituie
accesul diferit al regiunilor la infrastructura de transport internaţională, naţională şi judeţeană, dar şi
calitatea necorespunzătoare a acesteia.
Zonele transfrontaliere care, deşi posedă o infrastructură de transport dezvoltată, se caracterizează,
în principal, prin marginalizare (datorată poziţiei periferice) şi limitarea posibilităţilor de utilizare
datorită regimului juridic special care li se aplică (activităţile ce urmează a fi derulate necesitând
avizul instituţiilor abilitate în acest sens - de exemplu, lucrările pe cursurile de apă, construcţiile şi
amenajările turistice, de agrement, transportul naval străin pe Dunărea interioară etc.).
Atenuarea disparităţilor teritoriale din ariile izolate este determinată de promovarea unor politici de
dezvoltare specifice, orientate către dezechilibrele condiţionate direct de accesibilitatea redusă:
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dezvoltarea unor sisteme de transport care să asigure legături optime cu polii de dezvoltare din
apropiere.
Indicatorii reţelei de transport includ furnizarea infrastructurii de transport ca atare: înzestrarea de
infrastructură, capacitatea infrastructurii, indicatorii de servicii de transport şi indicatorii de
vulnerabilitate a reţelei.
Indicatorii furnizării de infrastructură de transport pot fi grupaţi în două categorii de bază:
- indicatorii de înzestrare (care asimilează infrastructura de transport cu o suprafaţă
exprimată ca atare în funcţie de lungimea totală de autostrăzi sau de numărul de staţii de cale
ferată): lungime / densitate de drum în funcţie de categoria de drum, lungime / densitate de căi
ferate în funcţie de categoria de cale ferată, nr. porturi, nr. aeroporturi, nr. terminale transport
combinat
- indicatorii morfologici (care descriu caracteristici de reţele modale): depărtarea de reţea
(lungime, cost, timp), indicator de circuit (curbă de limită, calea indirectă).
Indicatorii capacităţii infrastructurii de transport pot fi grupaţi în două tipuri de bază, unul
descriind capacităţi de legătură (capacitatea de drum, capacitatea de cale ferată, capacitatea legăturii
cu feribotul), iar celălalt capacităţi de terminale, de nod, de capete de linie (capacitatea nodurilor
rutiere, capacitatea aeroporturilor, a porturilor şi a terminalelor intermodale).
Indicatorii serviciilor de transport pot fi grupaţi în trei tipuri de bază:
- furnizarea primară de noduri (care reflectă nivelul serviciilor disponibile în noduri de cale
ferată, aeriană şi fluvială);
- indicatorii timpului de călătorie (legătura dintre timpul de călătorie şi modul de transport modal sau intermodal, timpul de transport origine–destinaţie);
- indicatorii costului de călătorie (legătura costului călătoriei cu modul de transport, costul
călătoriei origine–destinaţie în funcţie de modul de transport şi tipul de călători).
Indicatorii vulnerabilităţii de reţea descriu expunerea infrastructurii de transport la o pagubă
potenţială şi sunt de două tipuri: vulnerabilitate geografică structurală, vulnerabilitate climatică.
Indicatorii de volum indică utilizarea actuală a infrastructurii reţelelor de transport şi a
serviciilor şi sunt de cinci tipuri: cantităţi de transport, trafic pe legături şi în terminale şi, de
asemenea, indicatorii care descriu efectele traficului asupra mediului înconjurător în termenii
consumului de resurse naturale şi poluării (care, totodată, sunt indicatori ai siguranţei de transport):
- cantităţi de transport (km per persoană per mod per scop, km per tonă de tipuri de mărfuri
per formă de transport - încărcătură şi costul de transport);
- legături de trafic (circulaţie pe drumuri după tipul de vehicul, nr. trenuri şi pasageri pe
legăturile feroviare, nr. pasageri şi costul de transport al maşinilor pe feriboturi);
- terminale (volum de circulaţie - pasager şi cost de transport - în aeroporturi, respectiv în
porturi, volum de circulaţie - cost de transport - în terminalele intermodale);
- consum de energie şi poluare;
- siguranţa transportului (nr. persoane ucise, nr. persoane vătămate).
Indicatorii de debit de trafic diferă de indicatorii de debit, aceştia incluzând întotdeauna originea şi
destinaţia, cum ar fi relaţia între două puncte diferite în spaţiu: volum de pasageri în funcţie de tipul
de utilizator, comerţ în funcţie de tipul de marfă.
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Indicatorii care caracterizează transportul, în general, se pot grupa în două mari categorii:
I. Indicatori ai infrastructurii majore de transport care definesc dotarea acesteia:
II. Indicatori ai serviciilor de transport, ai activităţii desfăşurate pe infrastructură.
Indicatorii din fiecare categorie se clasifică în funcţie de tipul infrastructurii, astfel:
I. Indicatori ai infrastructurii de transport
a) Infrastructura rutieră
- Densitate: raport nr. km / supraf. (100 mp)
- Stare viabilitate (bună, medie, rea) – nr. km drum din fiecare tip
- Autostrăzi şi drumuri expres (A) - nr. km
- Drumuri naţionale (DN) - nr. km
- Drumuri europene (E) - nr. km
- Drumuri de interes regional (DJ) - nr. km
- Drumuri modernizate – nr. km
- Drumuri cu 4 benzi - nr. km
- Drumuri cu 2 benzi - nr. km
- Nr. noduri rutiere (intersecţia
- Nr. puncte terminus
- Nr. autogări
b) Infrastructura feroviară
- Densitate - raport nr. km / supraf. (1.000 mp)
- Linii electrificate - nr. km
- Linii duble - nr. km
- Linii interoperabile - nr. km
- Nr. staţii
- Lungime linii (km)
- Linii de mare viteză - nr. km
- Linii viteză sporită - nr. km
- Linii modernizate - nr. km
- Nr. noduri feroviare
- Nr. puncte terminus
c) Infrastructura navală
- Tronsoane navigabile - nr. km
- Nr. porturi fluviale
- Nr. porturi fluvial-maritime
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- Nr. porturi maritime
- Nr. docuri
- Lung. cheiuri
- Nr. porturi modernizate
d) Infrastructura aeriană
- Nr. aeroporturi
- Nr. aeroporturi internaţionale
- Nr. aeroporturi modernizate
- Trasee de zbor (lungime)
- Capacitate aeroport
e) Infrastructura de transport combinat
- Nr. terminale, pe categorii
- Nr. terminale modernizate
- Capacitate terminal (mil.tone)
II. Indicatori ai serviciilor de transport
a) Transport rutier
- Volum trafic (nr. veh.-etalon/24 ore – vt/zi)
- Volum mărfuri (mil.tone/an)
- Grad motorizare: raport nr. autovehicule / nr. locuitori (autoturisme/1000 loc.)
- Nr. accidente
- Nr. persoane vătămate
- Nr. persoane ucise
- Durată călătorie
- Cost călătorie
- Nr. vehicule publice transport pasageri
- Nr. vehicule publice transport marfă
- Nr. km per persoană
b) Transport feroviar
- Nr. trenuri
- Nr. trenuri eurocity
- Nr. trenuri intercity
- Nr. trenuri interregio
- Nr. trenuri regio
- Nr. plecări/sosiri
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- Nr. pasageri
- Nr. km per persoană
- Volum mărfuri (mil.tone/an)
- Durată călătorie
- Cost călătorie
- Nr. accidente
- Nr. persoane vătămate
- Nr. persoane ucise
c) Transport naval
- Nr. curse
- Nr. pasageri
- Volum mărfuri (mil.tone/an)
- Nr. nave pasageri
- Nr. nave marfă
- Durată călătorie
- Cost călătorie
- Nr. plecări/sosiri
d) Transport aerian
- Nr. aeronave
- Nr. curse
- Nr. curse internaţionale
- Nr. pasageri
- Nr. persoane ucise
- Durată călătorie
- Cost călătorie
e) Transport intermodal
- Volum mărfuri (mil.tone/an)
- Durată călătorie
- Cost călătorie
Majoritatea indicatorilor infrastructurii de transport se evaluează la nivel naţional regional şi
judeţean, la intervale neprecizate, folosindu-se cele mai recente date disponibile, în funcţie de
noutăţile apărute, extrem de puţine (construcţii de drumuri expres, de autostrăzi, electrificări de cale
ferată, modernizări de staţii c.f., de aeroporturi etc.), în timp ce toţi indicatorii serviciilor de
transport se estimează anual, la nivel naţional, înregistrând variaţii care pot ajunge până la 20%.
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Sursa datelor o constituie:
- INS (Institutul Naţional de Statistică),
- DRS (Direcţia Regională de Statistică),
- MT (Ministerul Transporturilor),
- DRDP (Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri),
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale),
- CESTRIN (Centrul de Informaţii şi Studii Tehnice Rutiere),
- SNCFR (Societatea Naţională a Căilor Ferate Române),
- MA (Autoritatea Navală Română),
- CAA (Autoritatea Aeronautică Română),
- ADR (Agenţiile de Dezvoltare Regională).
Spre deosebire de metodologia utilizată de partenerul bulgar (”List of the Standard Statiscal
Indicators for 2012” – ”Theme 3.4 – Transport”, approved by Assoc. Prof. Mariana Kotzeva, Ph.D President of NSI), cea propusă de partea română este mult mai amplă, mai detaliată, oferind o
viziune integratoare.
HG 1261/2012 privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru dezvoltarea
durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării,
semnat la Sofia la 11 oct. 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3/3.01.2013,
prevede, aşa cum reiese clar din denumirea Memorandumului, doar înfiinţarea unui Comitet
Interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul
comun româno-bulgar al Dunării - îi stabileşte componenţa, atribuţiile, regulile de procedură şi
cooperarea cu diverse instituţii.
Principala atribuţie a acestui Comitet Interministerial constă în elaborarea unui Plan de acţiune
pentru proiecte comune pentru îmbunătăţirea navigaţiei pe sectorul comun româno-bulgar al
Dunării şi conectitivitate între ambele state, care să fie pregătite şi implementate pe termen scurt
până în 2020 şi pe termen lung până în 2050.
Pentru partea română, similar părţii bulgare, Comitetul este compus din Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
Frontiera dintre România şi Bulgaria are lung. de 631 km, urmând linia Dunării pe o mare parte din
parcursul ei, iar punctele de trecere a frontierei sunt în majoritate portuare (6 din 9):
- Zimnicea (Teleorman) – Sviştov (portuar)
- Turnu Măgurele (Teleorman) – Nicopole (portuar)
- Vama Veche (Constanţa) – Durankulak (rutier)
- Ostrov (Constanţa) – Silistra (portuar şi rutier)
- Olteniţa (Călăraşi) – Turtucaia (portuar)
- Calafat (Dolj) – Vidin (portuar)
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- Bechet (Dolj) – Rahova (portuar)
- Giurgiu - Ruse (feroviar)
- Otopeni – aeroportuar.
Din acest motiv Memorandumul are ca obiectiv îmbunătăţirea navigaţiei pe sectorul comun
româno-bulgar al Dunării. Şi tot de aceea, din acest punct de vedere, cei mai importanţi indicatori
de transport sunt cei referitori la transportul naval.
În general, la nivel intra-regional o reţea de transport inadecvată împiedică dezvoltarea localităţilor
urbane mici şi mijlocii şi a celor rurale, reţelele slab dezvoltate determinând chiar izolarea unora
aşezări; dezvoltarea economică este condiţionată de eliminarea unor restricţii majore, dintre care
accesibilitatea redusă joacă un rol extrem de important.
Accesibilitatea, definită ca fiind gradul (posibilitatea) de acces la o destinaţie dorită şi depinde în
principal de extinderea şi calitatea infrastructurii de transport şi de disponibilitatea serviciilor, fiind
este strâns legată de cea de conectivitate. În acest context coeziunea teritorială, care se referă la
dezvoltarea teritorială armonioasă şi echilibrată, la diminuarea disparităţilor inter şi intra-regionale,
la valorificarea potenţialului şi diversităţii teritoriale, este strâns legată de noţiunea de accesibilitate.
Una dintre cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale o constituie
accesul diferit al regiunilor la infrastructura de transport internaţională, naţională şi judeţeană, dar şi
calitatea necorespunzătoare a acesteia.
Ca paradox pot fi menţionate zonele frontaliere care, deşi posedă o infrastructură de transport
dezvoltată, se caracterizează, în principal, prin marginalizare (datorată poziţiei periferice) şi
limitarea posibilităţilor de utilizare datorită regimului juridic special care li se aplică (activităţile ce
urmează a fi derulate necesitând avizul instituţiilor abilitate în acest sens - de exemplu, lucrările pe
cursurile de apă, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement, transportul naval străin pe
Dunărea interioară etc.).
Situaţia este similară, de altfel, cu cea a majorităţii ţărilor europene (Marea Britanie, Franţa, Belgia,
Cehia, Austria, Portugalia, Suedia): cea mai dezvoltată regiune este aceea care include capitala, iar
mai slab dezvoltate sunt zonele de graniţă.
Atenuarea disparităţilor teritoriale din ariile izolate este determinată de promovarea unor politici de
dezvoltare specifice, orientate către dezechilibrele condiţionate direct de accesibilitatea redusă:
dezvoltarea unor sisteme de transport care să asigure legături optime cu polii de dezvoltare din
apropiere, amenajarea teritoriului în vederea dezvoltării durabile.
Opţiunile strategice in domeniul infrastructurilor de transport au in vedere dezvoltarea unor reţele
de infrastructuri fizice specializate şi eficiente, compatibile cu infrastructurile europene, care să
susţină dezvoltarea durabilă a teritoriului naţional şi care să asigure: organizarea reţelei naţionale
pentru toate modurile de transport, astfel încât să se asigure o mai bună acoperire a teritoriului, dezvoltarea transportului intermodal.

Infrastructura energetică
Analiza infrastructurii energetice are drept finalitate formularea de scenarii cu privire la evoluţia
viitoare în scopul dezvoltării acestei infrastructuri în vederea asigurării cu energie.
Prima etapă, de analiză şi evaluare a factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea teritoriului
zonei transfrontaliere România–Bulgaria, este o etapă de evaluare a ceea ce există în teritoriu din
punct de vedere al infrastructurii energetice. Este o analiză orientată spre evidenţierea problemelor
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

81

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

şi disfuncţionalităţilor existente în teritoriu, în vederea reducerii sau chiar eliminării acestora şi
dezvoltării lor corespunzătoare cu necesităţile consumatorilor de energie.
Identificarea şi analiza componentelor care alcătuiesc infrastructura energetică se va face în scopul
determinării aspectelor problematice şi a celor favorabile dezvoltării, considerate a afecta cel mai
profund evoluţia teritoriului studiat şi care constituie elemente de bază în procesul de planificare
spaţială.
În cadrul analizei infrastructurii energetice se va ţine cont de toate procesele existente în acest
sector, şi anume surse energetice, producţie şi consum, transport şi distribuţie. Se va avea în vedere
şi faptul că asigurarea energiei trebuie să fie realizată pe două componente, electrică şi termică,
astfel că subdomeniile considerate sunt alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaze
naturale şi alimentarea cu energie termică.
Prin urmare, analiza infrastructurii energetice trebuie să includă informaţii privind:
-

producţia şi consumul de energie electrică şi termică; surse de producere, modul de
repartizare al consumului

-

elementele componente ale reţelelor electrice şi termice: puterea instalată, poziţionarea
în teritoriu a reţelelor electrice, termice, de gaze, precum şi lungimile acestora

-

punerea în evidenţă a stării în care se află infrastructura, disfuncţionalităţi existente,
probleme care pot apare în viitor ca urmare a creşterii necesarului de energie

Indicatorii analizaţi trebuie să reflecte structura şi dinamica surselor utilizate pentru producerea
energiei şi capacitatea acestora (inclusiv existenţa zonelor cu sonde de extragere a gazelor naturale),
structura consumului de energie şi evoluţia acestuia, şi structura reţelelor energetice de transport şi de
distribuţie (repartizate pe judeţ/district, zonă transfrontalieră sau naţional), necesare pentru asigurarea
alimentării cu energie electrică, cu energie termică şi cu gaze naturale. De asemenea, trebuie
reprezentată evoluţia în timp, prin serii cronologice ale valorilor acestor indicatori, pentru punerea în
evidenţă a dezvoltării în timp a infrastructurii energetice.
Datele obţinute pe baza studiului infrastructurii energetice sunt utilizate pentru estimarea, în cadrul
documentaţiei, a evoluţiei din teritoriu, pe intervale de timp care să fie în concordanţă cu planurile de
dezvoltare atât din domeniul energetic cât şi cele la nivel teritorial, şi corespunzător cu obiectivele
stabilite de acestea.
În vederea identificării problemelor caracteristice infrastructurii energetice, este necesară analiza,
din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, a următorilor indicatori şi indici specifici domeniului
(aceştia se vor calcula pe total teritoriu, pe medii de rezidenţă – urban/rural, cât şi pe localităţi, dacă
este posibil), repartizaţi pe următoarele subdomenii:
Alimentarea cu energie electrică
1) Producerea şi consumul de energie electrică
c) Producţia de energie electrică reprezintă cantităţile de energie electrică obţinute pe bază de
combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, pe categorii de centrale electrice: termoelectrice,
hidroelectrice, nuclearelectrice, şi din alte surse de energie (INS). Unitate de măsură: GWh
În cazul utilizării surselor regenerabile de energie, producţia de energie electrică este
analizată după sursa utilizată: eoliană, solară, hidraulică, mareică, etc. Se pot realiza
reprezentări grafice ale energiei produse pe tipuri de centrale, iar în cazul energiei
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

82

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

regenerabile, pe tipuri de surse. Se poate exprima şi ponderea energiei produse dintr-o
anumită sursă (%), daca această sursă exista într-un anumit teritoriu; de exemplu, ponderea
energiei electrice produse în centrale nuclear-electrice în totalul energiei produse la nivelul
teritorial.
Un exemplu de indicator, utilizat în ultimii ani în Strategiile Naţionale, îl reprezintă ponderea
energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie (%)
d) Puterea instalată pe categorii de centrale electrice – puterea instalată a unui grup electrogen
reprezintă puterea nominală la arborele motorului primar (turbină hidraulică, motor eolian,
etc.) multiplicată cu randamentul generatorului electric şi al transmisiei mecanice, daca
aceasta există (INS). Unitate de măsură: MW
Se pot realiza reprezentări grafice pentru repartiţia puterii instalate pe tipuri de centrale,
inclusiv pe instalaţiile care utilizează surse regenerabile de energie pentru producerea
energiei electrice (panouri fotovoltaice, turbine eoliene, etc.).
e) Consumul de energie electrică pe locuitor reprezintă consumul intern brut de energie,
respectiv consumul final energetic raportat la numarul locuitorilor t.e.p. (tone echivalent
petrol) (INS). Unitate de măsură: kWh/locuitor
f) Consumul final de energie pe sectoare reprezintă suma cantităţilor de energie utilizate în
diferite sectoare de activitate în scopul realizării de bunuri materiale şi servicii (INS). Unitate
de măsură: MWh
Se pot realiza reprezentări grafice pentru repartiţia energiei consumate pe sectoare,
comparativ la nivel teritorial
g) Numărul instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile – aceste
instalaţii de producere a energiei electrice utilizează surse de energie nefosile, respectiv:
eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie
hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de
fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz. Numărul acestor
instalaţii este exprimat pentru momentul elaborării documentaţiei, el fiind comparat cu anii
anteriori pentru evidenţierea evoluţiei valorificării surselor regenerabile de energie existente
în teritoriu.
2) Transportul şi distribuţia energiei electrice
2.1.) Reţeaua electrică de transport – elemente componente principale: liniile electrice şi staţiile
electrice de conexiune şi transformare; indicatorii utilizaţi pentru exprimarea acestor elemente
reprezintă volumul de instalaţii electrice existente pe teritoriul analizat.
a) liniile electrice de transport - reprezintă linii care fac parte din reţeaua electrică de
transport; aceasta reprezintă o reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de
linie nominală mai mare de 110 kV; (Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor);
Indicatorul utilizat este:
-

lungimea liniilor electrice (km), pentru fiecare nivel de tensiune nominală. În România
există linii cu tensiunea nominală de 750 kV, 400 kV, 220 kV; de exemplu, linia de 750
kV Issacea–Varna, care funcţionează la 400 kV şi are o lungime de 154,6 km
(Transelectrica)

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

83

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

b) staţii electrice de conexiuni şi de transformare (noduri de reţea):
staţia electrică de conexiuni - reprezintă instalaţia electrică a cărei funcţiune este de a
realiza legătura electrică între două sau mai multe echipamente energetice (linii,
transformatoare, autotransformatoare), (Normativ NTE 009/10/00, Transelectrica)
staţia electrică de transformare - reprezintă instalaţia electrică a carei funcţiune este de a
transfera energia electrică între două reţele de tensiuni diferite, (Normativ NTE 009/10/00,
Transelectrica)
Indicatorul utilizat este:
-

numărul staţiilor de conexiuni şi de transformare: pentru fiecare staţie se precizează
nivelele de transformare şi puterea unităţilor de transformare cu care este echipată
aceasta (de ex.: Staţia Ghizdaru – judeţul Giurgiu- are nivele de transformare 220/110
kV, puterea nominală totală fiind de 420 MVA)

2.2.) Reţeaua electrică de distribuţie – elemente componente principale: liniile electrice, staţiile
electrice de transformare, posturile de transformare. Liniile electrice pot fi de înaltă, medie şi
joasă tensiune.
a) liniile electrice de înaltă tensiune - reprezintă linii care fac parte din reţeaua electrică de
distribuţie; aceasta reprezintă reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală de 110 kV
(Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor);
b) liniile electrice de medie tensiune - reprezintă linii care fac parte din reţeaua electrică de
distribuţie; aceasta reprezintă reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală între 1-110 kV
(Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor);
c) liniile electrice de joasă tensiune - reprezintă linii care fac parte din reţeaua electrică de
distribuţie; aceasta reprezintă reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală sub 1 kV (0,4
kV) (Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor).
Indicatorul utilizat este:
-

lungimea liniilor electrice (km), pentru fiecare nivel de tensiune nominală – înaltă,
medie şi joasă tensiune, existente în teritoriu

d) staţii electrice de transformare – definite mai sus (Normativ NTE 009/10/00,
Transelectrica)
Indicatorul utilizat este:
-

numărul staţiilor de transformare: pentru fiecare staţie se precizează nivelele de
transformare şi puterea unităţilor de transformare cu care este echipată aceasta

e) posturi de transformare – reprezintă un ansamblu de instalaţii care serveşte la
transformarea curentului electric de medie tensiune în curent electric de joasă tensiune
2.3) Locuinţe racordate la reţeaua de electricitate – sunt considerate locuinţele care beneficiază
de branşament la reţeaua de joasă tensiune, prin contract încheiat cu operatorul de reţea
Indicatori utilizaţi:
-

ponderea locuinţelor racordate la reţeaua de electricitate (%), pe medii de rezidenţă
(urban/rural); (INS) – reprezintă raportul procentual dintre numărul locuinţelor racordate
la reţeaua de electricitate şi numărul total al locuinţelor din teritoriul analizat;
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-

sau număr de locuinţe neelectrificate, repartizate pe localităţi

Trebuie menţionat că, întrucât ponderile locuinţelor racordate la reţeaua de electricitate depăşeşte în
aproape toate localităţile din România 80%, acest indicator nu este relevant în analiza acestui
domeniu. El poate fi, însă, subliniat pentru zone / localităţi care sunt sub acest nivel.
Alimentarea cu energie termică
a) Producţia de energie termică a unităţilor de cogenerare reprezintă cantitatea de energie
termică obţinută pe bază de combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, a centralelor termo-electrice
(CTE) şi electro-termice (CET). Unitate de măsură: Gcal/h.
Unităţile de cogenerare sunt unităţi de producere combinată şi simultană a energiei electrice şi
termice. Energia termică utilă este energia termică produsă într-un proces de cogenerare, pentru a
satisface o cerere de încălzire sau răcire, justificată din punct de vedere economic. (Conform Legii
privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare).
Energia termică distribuită (Gcal) reprezintă energia termică distribuită prin cumparare de la
centralele electrice de termoficare şi centralele termice din zonă, precum şi energia termică
distribuită de microcentralele termice de bloc sau cvartal, aparţinând unităţilor administraţiei
locale. (Conform definiţie I.N.S.)
b)Lungimea reţelei de termoficare este un indicator care se actualizează anual şi reprezintă
lungimea simplă a conductelor de transport agent termic; se măsoară în km şi poate fi:
-

lungimea reţelei de termoficare primare = lungimea conductelor pe tur şi retur de
transport agent termic primar, de la centrala termică la punctele termice;

-

lungimea reţelei de termoficare secundară = lungimea conductelor pe tur şi retur de
transport agent termic secundar, de la punctele termice la consumatori.

Alimentare cu gaze naturale
a) Gaze naturale distribuite după destinaţie – se măsoară în Mii mc.
Gazele naturale distribuite reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin
retele de distributie, inclusiv gazele consumate de unitatea distribuitoare (definiţie conform I.N.S.).
Acest indicator se actualizează anual.
În funcţie de destinaţie, se poate indica valoarea totală a volumului de gaze distribuit şi valoarea
distribuită doar pentru uz casnic (ca volum (mii mc) din cantitatea totală).
Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:
-

presiune joasă (PJ), cu valori sub 0,05*105Pa (0,05 bar) utilizată la consumatori;

-

presiune redusă (PR), cu valori cuprinse între 2*105Pa (2bar) şi 0,05*105Pa (0,05bar);
această presiune este utilizată în cadrul sistemelor/reţelelor de distribuţie gaze naturale în
localităţi;

-

presiune medie (PM), cu valori cuprinse între 6*105Pa (6 bar) şi 2*105Pa (2bar); acestă
presiune este utilizată în cadrul reţelelor de repartiţie gaze naturale, de la staţiile de
reglare măsurare predare gaze naturale într-o treaptă (SRMP – care reduc presiunea
gazelor naturale de la presiune înaltă la presiune medie) până la staţiile de reglare
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măsurare (SRM – care reduc presiunea gazelor naturale de la medie la redusă presiune şi
le distribuie consumatorilor prin intermediul reţelei de distribuţie din localitate);
-

presiune înaltă (PÎ), cu valori mai mari de 6*105Pa (6 bar); această presiune se utilizează
în conductele de transport gaze naturale. Ca exemple se pot da conductele de transport
gaze naturale de presiune înaltă ce tranzitează teritoriul României în zona Dobrogea,
Isaccea – Negru Vodă.

b) Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale pe medii de rezidenţă (urban şi rural):
Localităţile în care se distribuie gaze naturale sunt municipiile oraşele, comunele şi satele
(conform împărţirii administrative în vigoare) în care se distribuie gaze naturale, atât pentru uz
casnic, cât şi pentru unităţile industriale, de construcţii, sociale etc. (definiţie conform I.N.S.).
Acest indicator se actualizează anual.
La nivel judeţean, acest indicator reprezintă numărul total al localităţilor urbane şi rurale în care
se distribuie gaze naturale, atât pentru uz casnic, cât şi pentru unităţile industriale, de construcţii,
sociale etc.
c) Lungimea simpla a retelei de distributie a gazelor naturale :
Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din
reţea şi direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii
dintr-o localitate, începând de la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către
furnizori până la punctele de branşare a consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care
sunt exploatate. Nu se include lungimea branşamentelor şi lungimea conductelor magistrale de
transport (definiţie conform I.N.S.). Acest indicator se actualizează anual.
d) Procentul locuinţelor racordate la reţeaua de gaze naturale din totalul locuinţelor pe regiuni
de dezvoltare şi judeţe (%): reprezintă raportul procentual dintre numărul locuinţelor
racordate la reţeaua de gaze naturale şi numărul total al locuinţelor din teritoriul analizat;
e) Numărul staţiilor de reglare măsurare : reprezintă numărul total al staţiilor de reglare
măsurare ce se găsesc pe teritoriul unei regiuni sau al unui judeţ.
Sursa datelor
În cazul infrastructurii energetice, datele necesare sunt obţinute din mai multe surse, în funcţie şi de
nivelul teritorial pentru care se realizează o documentaţie. Astfel, principalele surse de date sunt
reprezentate de operatorii reţelelor energetice din teritoriul analizat.
Datele privind producţia şi consumul de energie se pot obţine de la Institutul Naţional de Statistică,
dar şi de la companiile care deţin sau gestionează centrale de producere a energiei.
Pentru reţelele de transport gaze şi energie electrică, datele se obţin de la companiile naţionale care
administrează aceste reţele, în cazul României, acestea fiind TRANSGAZ, respectiv
TRANSELECTRICA.
Reţelele de distribuţie, atât pentru alimentare cu gaze, energie termică cât şi energie electrică, se
regăsesc la nivel de localitate, astfel că datele sunt obţinute, de regulă, de la operatorul reţelei locale
de distribuţie.
În zona transfrontalieră România-Bulgaria, pentru distribuţia de energie electrică există doi
operatori, şi anume CEZ Distribuţie – pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, şi Enel –
pentru judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa.
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În cazul alimentării cu energie termică produsă în unităţi de cogenerare şi distribuită în sistem
centralizat, datele se obţin de la companiile care funcţionează la nivelul localităţii deservite de
reţeaua de termoficare (în cazul în care există), de la ANRSC - Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice şi de la Institutul Naţional de
Statistică. Pentru energia termică distribuită de microcentralele termice de bloc sau cvartal,
aparţinând unităţilor administraţiei locale, datele se pot obţine de la administraţia locală.

Telecomunicaţii
Analiza domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor are drept scop stabilirea unor direcţii
de acţiune în vederea dezvoltării societăţii informaţionale şi a infrastructurii de comunicaţii.
În prima etapă, de analiză şi evaluare a factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea
teritoriului zonei transfrontaliere România–Bulgaria, se prezintă nivelul de dotare şi este evaluat
ceea ce există în teritoriu din punct de vedere al infrastructurii de telecomunicaţii. Astfel se pun în
evidenţă problemele şi disfuncţionalităţile existente în teritoriu, în vederea reducerii sau chiar
eliminării acestora şi dezvoltării lor corespunzătoare cu necesităţile utilizatorilor reţelelor de
telecomunicaţii.
În cadrul analizei infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii se ţine cont de procesele existente
în acest sector, în acest scop fiind necesar să fie incluse informaţii privind serviciile poştale,
serviciile de telefonie fixă şi mobilă şi societatea informaţională.
Indicatorii, selectaţi în acest scop, trebuie să reflecte situaţia existentă în teritoriu, prin valori cât mai
aproape de momentul efectuării studiului, dar şi evoluţia în timp, prin serii cronologice ale acestor
valori, care arată ritmul de dezvoltare al reţelelor de telefonie, dar şi al domeniului informaţional.
Datele obţinute pe baza studiului infrastructurii comunicaţiilor sunt utilizate pentru estimarea, în cadrul
documentaţiei, a evoluţiei din teritoriu, pe intervale de timp care să fie în concordanţă cu planurile de
dezvoltare din teritoriul analizat şi corespunzător cu obiectivele stabilite de acestea.
În vederea explorării şi identificării problemelor caracteristice infrastructurii de telecomunicaţii
caracteristice, sunt necesare analiza, din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, a următorilor
indicatori şi indici specifici domeniului (aceştia se vor reprezenta pe total teritoriu, pe medii de
rezidenţă – urban/rural, cât şi pe localităţi, dacă este posibil), repartizaţi pe următoarele subdomenii:
Servicii poştale
-

Numărul unităţilor de poştă - sunt unităţi ce efectuează servicii constând din primirea,
transportul şi predarea la destinaţie a unor comunicări scrise, documente, valori şi bunuri
materiale, pentru întreprinderi, instituţii şi pentru populaţie. În numărul unităţilor de
poştă intră oficiile comunale, urbane, de tranzit, agenţie, ghişee independente,
circumscripţii poştale, magazine filatelice şi alte unităţi (INS).

Indicatorul se reprezintă grafic pe medii de rezidenţă (urban/rural),
Telefonie fixă şi mobilă
-

Număr centrale telefonice, pe tipuri – analogice şi digitale
Centralele telefonice sunt elementul de bază al reţelelor telefonice. Centralele
telefonice au rolul de a asigura conexiuni între terminalele mediului telefonic, care
pot fi linii de abonaţi (analogice sau digitale), sau joncţiuni (analogice sau
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digitale) între centrale telefonice. (http://protlc.net/evolutia-centralelor-telefonice/)
-

Număr abonamente în reţeaua fixă – abonamentul reprezintă contractul încheiat de orice
persoană fizică sau juridică cu un furnizor de servicii de comunicaţii destinate
publicului;

-

Număr operatori telefonie mobilă - operatorul reprezintă o persoană (fizică sau juridică)
care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de
comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată
să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de
comunicaţii; (Legea 527/2012)

Indicatorii pentru telefonie fixă şi mobilă se pot reprezenta grafic pe medii de rezidenţă
(urban/rural), comparativ la nivel teritorial.
Societatea informaţională
-

Ponderea persoanelor care utilizează regulat internetul (%) – indicatorul se referă la
indivizi cu vârsta între 16-74 ani, care utilizează internetul cel puţin odată pe săptămână,
pe o perioadă de trei luni (Eurostat);

-

Ponderea gospodăriilor cu acces broadband (%) – reprezintă raportul procentual dintre
numărul gospodariilor cu acces broadband şi numărul total al gospodăriilor;
conexiune în bandă largă (broadband) – este definită de tipul de conexiune care
furnizează accesul în bandă largă: xDSL (ADSL, SDSL etc.), reţea de cablu TV (modem
de cablu), UMTS (telefon mobil) sau altele (de ex. satelit, reţea fixă fără fir). (INS)

-

Ponderea gospodăriilor cu acces la internet acasă, (%) - ponderea gospodariilor care au
acces la Internet acasă reprezintă raportul procentual dintre numărul gospodăriilor care
au acces la Internet acasă şi numărul total al gospodăriilor din teritoriul analizat (INS);

Indicatorii societăţii informaţionale se pot reprezenta grafic pe medii de rezidenţă (urban/rural),
comparativ la nivel teritorial.
Pentru toţi indicatorii se vor evidenţia localităţile/judeţele/districtele care au înregistrat
creşteri/scăderi semnificative ale valorilor acestora în perioada supusă analizei.
Sursa datelor
Obţinerea datelor privind domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor reprezintă o
problemă, întrucât, la nivel teritorial de bază, o parte dintre acestea nu sunt disponibile în bazele de
date ale Institutului Naţional de Statistică.
Date privind serviciile poştale, dar şi telefonia fixă se obţin de la Institutul Naţional de Statistică şi
de la Compania ROMTELECOM care este, încă, principalul furnizor de servicii de telefonie fixă
din România. Trebuie avut în vedere faptul că, în ultimii ani, s-au dezvoltat şi alte reţele de telefonie
fixă, cum este RCS-RDS, şi care pot furniza date relevante privind indicatorii selectaţi.
În ceea ce priveşte telefonia mobilă şi accesul la internet, datele sunt furnizate de către principalii
operatori ai reţelelor respective (Cosmote, Vodafone, Orange, RCS-RDS, UPC) însă sunt dificil de
obţinut la nivel local. Acestea pot fi obţinute şi prin intermediul Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale sau de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii.
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Amenajări de imbunatăţiri funciare
În procesul de dezvoltare durabilă economico-socială a zonei transfrontaliere este foarte important
să fie luate în considerare şi evaluate amenajările hidroameliorative (irigaţii, desecări şi combaterea
eroziunii solului) existente la ora actuală, mai cu seamă că au o pondere însemnată în balanţa
suprafeţelor zonei.
Vor fi evidenţiate urmatoarele elemente:
Situaţia actuală a suprafeţelor pe care au fost executate lucrari de desecare
Situaţia actuală a suprafeţelor pe care au fost executate lucrari de irigaţii
Situaţia actuală a suprafeţelor pe care au fost executate lucrari de combatere a eroziunii
solului
Dinamica suprafeţelor amenajate cu lucrari de desecare, irigaţii, combatere a eroziunii
solului
Sisteme importante de imbunataţiri funciare
Sursa datelor - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., Sucursalele Teritoriale de
Îmbunătăţirilor Funciare
Rezultatele analizelor se vor reprezenta pe hărţi (cartograme) care vor forma conţinutul planşei nr.
3.1 Infrastructuri tehnice - probleme şi disfuncţionalităţi

Gestiunea deşeurilor
Acest capitol îşi propune să ofere descrierea aspectelor legate de producţia şi gestionarea deşeurilor
din zona transfrontalieră. Pornind de la cunoaşterea sectorului şi a aspectelor de mediu conexe şi în
conformitate cu strategiile şi principiile normelor comunitare şi a normelor româneşti şi bulgare, se
va urmări identificarea informaţiile necesare pentru a completa procesul de implementare a unui
sistem corect de gestionare a deşeurilor în zona transfrontalieră.
Gestionarea deşeurilor se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi
eliminare a acestora. Agricultura, mineritul, industria si activităţile gospodăreşti sunt surse
importante de generare a deşeurilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât si din punct de vedere al
impactului asupra mediului. Datele privind gestionarea deşeurilor fac distincţie între două categorii
importante de deşeuri:
-

deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri din construcţii
şi demolări şi nămoluri provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti;

-

deşeuri industriale.

Analiza modului de gestionare a deşeurilor în zona transfrontalieră trebuie să includă informaţii
privind: gestionarea deşeurilor menajere (urbane) şi gestionarea deşeurilor industriale (de
producţie).
Gestionarea deşeurilor menajere (municipale/urbane)
După provenienţa lor, deşeurile menajere includ: deşeuri menajere de la populaţie; deşeuri menajere
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de la agenţii economici; deşeuri din servicii municipale (deşeuri stradale, din pieţe, spaț ii verzi);
deşeuri din construcţii, demolări.
Cantitatea de deşeuri muncipale colectate – indică cantitatea anuală de deşeuri municipale (mii
tone) colectate din gospodării, agenţi economici, insitituţii, prin operatori specializaţi. Măsoară
cantitatea colectată de deşeuri municipale conform cerinţelor prevăzute de Regulamentul (U.E.) nr.
849/2010 al Comisiei Europene din 27 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului nr.
2150/2002 al Parlamentului European referitor la statisticile privind deşeurile.
-

Tipuri de deşeuri menajere
Tipuri de deşeuri

Deşeuri generate
(mii tone)

Deşeuri valorificate
(mii tone)

Deşeuri eliminate
(mii tone)

Deşeuri menajere şi asimilabile colectate
Deşeuri de la serviciile municipale
(inclusiv nămoluri de la epurarea apelor
uzate orăşeneşti)
Deşeuri din construcţii şi demolări
Deşeuri necolectate (estimate în funcţie de
indicele mediu de generare)
Total deşeuri municipale

Ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor municipale – indică
procentul de locuitori deserviţi de servicii de colectare a deşeurilor, prestate de operatori economici
specializaţi. Deşeurile municipale includ următoarele categorii de deşeuri: hârtie, carton, sticlă,
metal, textile, deşeuri alimentare, deşeuri din parcuri şi grădini. Se exclud deşeurile din construcţii
şi demolări.
Se va prezenta dinamica indicatorilor privind gestiunea deşeurilor în ultimii cinci ani.
Depozitarea deşeurilor - Depozite de deşeuri urbane (localizare, suprafaţă)
-

Depozite ecologice zonale de deşeuri menajere şi industriale asimilabile

-

Depozite de deşeuri municipale conforme cu legislaţia de mediu

-

Staţii de transfer

-

Depozite rurale (in cazul in care mai există)

Judet
/District

Depozit /

Suprafaţa

Localizare

(ha)

An de deschidere

An estimat de închidere

Gestionarea deşeurilor industriale (de producţie) – în cadrul acestui subcapitol vor fi abordate
urmatoarele categorii de probleme:
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Deșeuri industriale nepericuloase

-

o Cantitatea de deşeuri generate de industrie
o Valorificarea deseurilor industriale reciclabile
o

Depozitarea si neutralizarea deşeurilor industriale nepericuloase

Deşeuri industriale periculoase

-

o Cantităţi de deşeuri periculoase
o

Depozite de deşeuri industriale periculoase – suprafeţe, localizare

Impactul depozitelor de deşeuri industriale si urbane asupra mediului – (Iazurile de
decantare, haldele de steril, depozitele de deşeuri neconforme)

-

Deşeurile de producţie sunt reprezentate de deşeurile industriale şi agricole, inclusiv cele rezultate
de la producerea energiei. Activităţile economice în cadrul cărora se produs cele mai mari cantităţi
de deşeuri, industria extractivă, industria energetică, metalurgică şi construcţii metalice, industria
petrochimică, chimică, cauciuc, mase plastice şi industria alimentară.
Deşeuri periculoase. Cele mai importante activităţi economice în cadrul cărora se generează deşeuri
periculoase sunt: extracţia minereurilor neferoase, metalurgie, industria chimica si petrochimica,
industria de maşini si echipamente, transport.
Cantităţi de deşeuri periculoase
Anul

Cantitate generata
(mii tone)

Cantitate valorificata

Cantitate eliminata

(mii tone)

(mii tone)

Depozitarea deseurilor industriale. Depozitele pentru deşeuri de producţie se supun prevederilor
Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor.
o Depozite de deşeuri industriale – suprafeţe, localizare
o Depozite de deşeuri din industria extractiva – suprafeţe, localizare
Sursa datelor
Datele vor fi colectate de la Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (Generarea şi gestionarea
deşeurilor), Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului (Rapoartele privind Starea Mediului)
(România), prin cercetare statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor, Institutul Naţional
de Statistică şi Agenţia Executivă de Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Apelor (Bulgaria),
operatorii de salubritate.
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FAZA II.E: CONTEXTUL SUPRATERITORIAL ŞI COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ
CONTEXTUL
SUPRATERITORIAL
TRANSFRONTALIERE

ŞI

PROFILUL

ECONOMIE

AL

ZONEI

Scopul acestei activităţi este de a determina structura şi caracteristicile centrelor urbane cu rol major
în dinamica teritorială din zona transfrontalieră. Acest demers este constituit din analiza şi evaluarea
celor trei componente principale prezente în cadrul localităţilor: populaţia, funcţiunile, situarea pe
căi de transport importante, de nivel naţional şi internaţional.
Se vor identifica totodată şi zonele de colaborare şi schimb aparţinând teritoriului naţional al celor
două ţări.
1. Evoluţia structurii localităţilor cu rol teritorial major - Activitatea urmăreşte analiza
distribuţiei spaţiale a centrelor cu rol teritorial important în dinamica regională, precum şi a
dezvoltării funcţiilor cheie din aceste centre.
1.1. Mărimea localităţilor - va structura reţeaua regională de poli urbani după volumul
populaţiei cu reşedinţa în aceste centre. Categoriile de mărime în care se vor
încadra centrele cu
rol teritorial major sunt:
- poli naţionali (capitale de stat)
- poli supraregionali - 200 - 300 mii loc.
- poli regionali 150 - 200 mii loc.
- poli subregionali 100 - 150 mii loc.
- poli locali 50 - 100 mii loc.
1.2. Funcţiunile localităţilor - Principalele centre urbane prezente în context supra teritorial care pot fi identificate ca poli urbani de dezvoltare aparţin următoarelor
categorii:
o - poli naţionali - dezvoltă servicii terţiare de nivel metropolitan, cu nivel
economic ridicat, centru cultural şi universitar cu identitate recunoscută, sediu al
unor instituţii teritoriale cu rol regional şi arie de influenţă extinsă;
o poli supraregionali - sunt centre regionale cu premise favorabile de afirmare
(aeroport, situare pe coridoare trans-europene de transport, cu învăţământ
universitar şi anumite funcţiuni specializate “de excelenţă”), care se fac
remarcate şi prin amploarea zonei de influenţă.
o - poli regionali centre economice şi administrative importante cu influenţă la
nivel regional, bine relaţionate în teritoriu, conectate la reţeaua naţională sau
europeană de transport.
o poli subregionali - centre urbane cu rol de echilibru la nivel judeţean, parte dintre
acestea cu dezvoltare economică deosebită şi poziţionare favorabilă.
o poli locali - localităţi urbane, în mare majoritate oraşe mici cu rol de servire în
spaţiul rural, cu nivel de dezvoltare şi dotare foarte diferit.
2. Axe majore de transport care se materializează prin autostrăzi, drumuri naţionale, expres, căi
ferate principale şi căi navigabile şi aeriene. Indicatorii principali de caracterizare reţelei de axe
majore de transport sunt:
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a) coridoare europene - sunt cele mai importante axă ce străbat teritoriul zonal,
făcând legătura dintre sud-estul continentului şi ţările din vestul Europei. Acestea pot
cuprinde autostrăzi,drumuri naţionale, căi ferate principale şi căi navigabile.
b) reţeaua rutieră majoră - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale
c) reţeaua de căi ferate principale - cuprinde trasee de mare viteză,
electrificate, cu linie dublă, staţii de cale ferată cu rol important în dinamica
regională şi zonală
d) căi navigabile - fluviul Dunărea şi canale navigabile, porturi importante
e) căi aeriene - aeroporturi civile ce deservesc mari centre constituite ca poli
urbani de dezvoltare.
3. Zone de cooperare suprateritoriale - sunt zone care depăşesc teritoriul ariei transfrontaliere,
punând probleme de coordonare a dezvoltării la nivele superioare (regional, naţional,
internaţional). Aceste zone sunt caracterizate prin prezenţa în teritoriu a următoarelor elemente:
a) obiective turistice - continuitatea zonelor turistice, (cum sunt de ex.
litoralul Mării Negre) va crea un domeniu de colaborare şi intervenţii unitare
care depăşesc limitele zonei transfrontaliere studiate.
b) zone cu ecosisteme şi/sau peisaje culturale valoroase - sunt legate în
general de prezenţa cursurilor de apă sau a zonelor etno - culturale compacte
(de ex. Oltenia, Dobrogea).
c) zone de cooperare economică - potenţialul economic din zonele
reprezentat de zone viticole, pomicole sau cerealiere, care furnizează produse
pentru consum şi pentru prelucrare industrială, zone cu centre de activităţi
economice sau cu resurse valoroase şi rezultate deosebite în context regional.
Rezultatele analizelor se vor reprezenta pe planşa nr. 5.1 Contextul suprateritorial – probleme şi
disfuncţionalităţi.
Rezultatele fazei: documentaţii scrise şi desenate privind auditul structurii teritoriului: mediu,
reţeaua de localităţi, delimitarea zonelor agricole, silvice, turistice, mixte, etc. bilanţul teritorial,
contextul suprateritorial
ETAPA III: DIAGNOSTIC ŞI PRIORITĂŢI
FAZA III.A: DIAGNOSTIC PE DOMENII
Prin formularea diagnosticului privind domeniile ţintă şi componentele lor, pe baza problemelor şi
disfuncţionalităţilor identificate în etapa anterioară se urmăreşte identificarea principalelor
probleme şi elemente de favorabilitate care afectează desfăşurarea fenomenelor şi proceselor ce au
loc pe teritoriul transfrontalier şi în cadrul său extrateritorial.
Aspectele caracteristice ale componentelor ce stau la baza proceselor analizate se înregistrează ,
prelucrează şi evaluează sub forma indicatorilor specifici fiecărui domeniu: teritorial, socio –
demografic, economic.
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Fenomenele cu relevanţă spaţială directă (zonificarea teritoriului, resurse cu valoare economică,
densităţi, repartiţia în teritoriu a unor fenomene) pot fi puse în evidenţă prin tabele, grafice şi
cartograme. Acestea pot cuprinde analiza spaţială a unuia sau mai multor indicatori relevanţi, care
pot evidenţia anumite efecte conjugate în teritoriu.
Cartogramele vor avea un conţinut stabilit de elaborator, în funcţie de necesităţile şi obiectivele
Strategiei transfrontaliere.

Analiza SWOT
Odată cu încheierea etapei de analiza comună a elementelor care condiţionează dezvoltarea şi
determinarea problemelor şi disfuncţionalităţilor, se trece la evaluarea şi clasificarea acestora în
cadrul analizei SWOT.
SWOT este una dintre metodele de analiză, care se utilizează tot mai des în studiile de fezabilitate şi
în cele având ca obiect sistemele teritoriale. Prin complexitatea lor, aceste sisteme se pretează
extrem de bine la astfel de analize, concluziile lor direcţionând soluţionarea problemelor de
dezvoltare. Bazată pe principiul simptomaticii, analiza SWOT este mai mult decât un instrument
general, care poate ajuta comunităţile în domeniile adoptării de decizii corecte, precum şi al
planificării strategice.
În analiza SWOT avem de-a face cu un mediu intern şi altul extern al sistemelor teritoriale, primul
incluzând analiza atuurilor şi al punctelor slabe, iar cel de-al doilea oportunităţile, respectiv
riscurile, care ar afecta funcţionarea sistemului ca entitate autonoma.
Rezultatele clasificării analizei sunt importante în stabilirea răspunsului la problemele evidenţiate.
Astfel pentru aspectele identificate se vor adopta un anumit tip de răspuns care se clasifică după
cum urmează:
-

Puncte slabe -- măsuri de remediere, diminuare

-

Puncte tari -- măsuri de conservare, amplificare

-

Oportunităţi -- măsuri de dezvoltare

-

Riscuri

-- măsuri defensive

Principalii paşi în analiza de tip SWOT
Metodologia analizelor de tip SWOT presupune parcurgerea mai multor faze, desfăşurate în sensul
măririi operativităţii, dintre care cele mai importante sunt: analiza globală a entităţii teritoriale,
individualizarea ansamblului şi componentelor, descrierea şi analiza disfuncţiilor în vederea
formulării soluţiilor şi implementării politicilor de dezvoltare, monitorizarea şi evaluarea efectelor
aplicării strategiei de dezvoltare.
1. Analiza globala a sistemului teritorial constituie prima fază importantă, ce presupune
cunoaşterea structurilor de ansamblu ale acestuia, precum şi mecanismele fundamentale, care Ie-au
creat. Aprecierea funcţionalităţii sistemului teritorial este esenţială în descoperirea structurilor mai
mult sau mai puţin favorabile, în evaluarea raportului dintre potenţialul de dezvoltare a acestuia şi
capacitatea de valorificare a potenţialului respectiv. Una din ideile de fond este aceea de a remarca
posibilele puncte de amplificare (strenghts) şi de blocaj (weaknesses) ale dezvoltării, în vederea
depistării modalităţilor prin care acestea pot fi eliminate sau atenuate.
SWOT are în vedere în primul rând dezvoltarea, aceasta constituind principalul sau obiectiv. Pentru
realizarea acestuia, însă, este necesara nu numai analiza disfuncţiilor, dar mai ales analiza atuurilor
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şi a modalităţilor prin care aceste avantaje pot fi puse în valoare, ţinând cant de oportunităţile şi de
riscurile pe care le comportă. în astfel de cazuri paşii rămân aceeaşi, în locul disfuncţiilor, locul
central fiind preluat de factorii motori ai dezvoltării, iar măsurile vor deveni modalităţi de
amplificare a aspectelor benefice induse de atuuri.
Pentru analiza situaţiei existente a sistemului teritorial şi pentru prefigurarea dezvoltării se
urmăreşte, din punct de vedere metodologic, elaborarea de structuri ierarhice pentru fiecare dintre
domeniile cadrului conţinut.
-

Se individualizează atuurile sau punctele tari, care, în raport cu importanţa să în contextul
stării actuale sau al dezvoltării viitoare, se plasează pe o scara convenţionala, pentru a reuşi
o ierarhie cât mai realistă a acestora.

-

Se depistează toate punctele slabe (inclusiv elementele restrictive), care, în funcţie de
efectele negative pe care le induc, direct sau indirect, se poziţionează, la trei, pe o scara
convenţională;

-

Se evaluează oportunităţile, care pot favoriza dezvoltarea, respectiv menţinerea stării
actuale, care se considera satisfăcătoare, după care se clasează pe o scara a gradului de
influenţă pozitiva;

-

Se determina riscurile, cărora Ii se apreciază probabilitatea de apariţie, precum şi capacitatea
de perturb are a procesului de dezvoltare sau starea actuală, pe o scara convenţională.
Tabel pentru analiza SWOT

Puncte Tari

Puncte Slabe

Oportunităţi

Riscuri

2. Identificarea priorităţilor este una dintre fazele importante, care permite pe lângă definirea
acestora şi o ierarhizare a lor în funcţie de efectele pe care le au în derularea proceselor de
dezvoltare. În această acţiune trebuie să se ţină cont de faptul că resursele şi timpul sunt foarte
limitate, ceea ce implică selecţia unora prioritare, că experienţa câştigată şi nivelul de expertiză sunt
factori esenţiali, de care depinde rezolvarea cu succes a acesteia şi că odată elaborat modelul de
rezolvare a unei probleme, acesta poate fi extrapolat la entităţi similare.
Scara de analiza întrebuinţată la identificarea priorităţilor trebuie să fie cuprinsă între 0-10 sau 0100, în raport cu complexitatea sistemului teritorial şi deci cu numărul de componente care sunt
incluse în analiza SWOT. Pentru analize aprofundate este de preferat cea de-a doua scara, pentru
operativitate (în cazul utilizării unui număr relativ redus de factori) însă, este mult mai utilă prima
scara.
Indiscutabil că această acţiune are în vedere identificarea unei disfuncţii prin punerea faţă în faţă a
doua ipostaze, una reala, cu ceea ce există, şi alta proiectată, cu ceea ce se vizează. Raportul dintre
situaţia actuala şi situaţia ţintă este exprimată în termeni de procese, efecte, impact şi grad de
satisfacţie comunitara sau /şi individuala.
3. Determinarea disfuncţiilor este procesul prin care disfuncţia este definită complet şi cu
acurateţe, pentru a înţelege cum şi ce influenţează procesul. Beneficiind de suficiente date se
procedează la localizarea disfuncţiei, la determinarea frecventei cu care această apare, la condiţiile
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

95

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

de apariţie şi, mai ales, la demarcarea clara a zonei de influenţă, care poate fi spaţiala sau sectoriala.
Pentru a întreprinde o descriere relevantă a disfuncţiei respective, se procedează la selectarea
indicatorilor semnificativi, la individualizarea surselor care ii pot furniza, la recorelarea acestor
indicatori cu evidentele statistice şi la prelucrarea primara a lor.
4. Analiza disfuncţiilor este faza prin care se prelucrează toate datele şi informaţiile privind
disfuncţiile constatate, prin care se ordonează şi se ierarhizează în raport cu diferitele cauze. în
continuare se face o prioritizare a cauzelor, stabilindu-se totodată modalităţile prin care se poate
interveni asupra acestora. Se a1cătuieşte un tablou complet al cauzelor, inclusiv evaluarea
posibilităţii de apariţie a altar cauze, care acţionează "ascuns". După gruparea lor, în raport cu rolul
pe care îl au în geneză şi menţinerea disfuncţionalităţii, se selectează cauzele considerate
determinante. Această fază este foarte importantă în etapa identificării soluţiilor optime de
remediere sau înlăturare a disfuncţiei şi în cea a implementării acestora.
Rezultatele fazei: liste probleme conform tabel SWOT pentru fiecare din domeniile şi subdomeniile
cadrului conţinut, clasificate şi prioritizate
FAZA III.B: DIAGNOSTIC PROSPECTIV
Scopul fazei este elaborarea prognozelor pentru principalele domenii ale strategiei: populaţie,
activităţi/ocupare, trafic pe care se va baza pe simularea din faza următoare care va stabili obiectivele
generale, ca repere principale ale strategiei teritoriale.
Diagnosticului prospectiv se formulează pornind de la tendinţele majore ce se manifestă şi evoluţia
posibilă / de dorit a teritoriului frontalier. Prin caracterul prospectiv se urmăreşte investigarea şi
estimarea evoluţiilor viitoare ale proceselor diagnosticate şi evidenţierea problemelor şi
oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora.
Diagnosticul prospectiv se va referi la domeniile analizate, de exemplu:
- diagnosticul prospectiv al structurii teritoriale presupune estimarea evoluţiei viitoare a
structurii teritoriale majore (utilizarea terenurilor, reţeaua de localităţi) a terenurilor
frontaliere în relaţie cu evoluţia mediului extern (context suprateritorial, teritoriu
transfrontalier vecin).
- procesele demografice şi sociale vor fi studiate din perspectiva oportunităţilor de
dezvoltare, prin evidenţierea evoluţiilor trecute (în intervale de timp diferite: 1, 5, 10
ani). Astfel se pot identifica fenomenele pozitive şi negative (de exemplu: îmbătrânire
demografică, evoluţia şomajului etc.) determinându-se zonele relativ omogene în
manifestarea proceselor studiate. Este necesară analiza tendinţelor în relaţie cu
fenomenele similare din teritoriul frontalier vecin;
- prognoza infrastructurii sociale va fi determinată de cea a fenomenelor demografice,
evidenţiindu-se necesităţile de dezvoltare a dotărilor (capacităţi şi profiluri) pentru
învăţământ, asistenţă socială, sănătate, cultură, sport, recreere, comerţ. Cunoaşterea
infrastructurii similare din teritoriul frontalier vecin contribuie la estimarea corectă a
necesităţilor din teritoriu în cazul în care se constată că există deplasări ale populaţiei de
o parte şi de alta a graniţei pentru utilizarea unor dotări (învăţământ, cultură, recreere,
comerţ, etc.);
- prognoza structurii activităţilor pe sectoare (industrie, agricultură, silvicultură, turism,
etc.) estimează posibilele evoluţii viitoare în raport cu resursele naturale şi umane,
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capacităţile de producţie şi realizările (producţia) din momentul în care se face
evaluarea;
- prognoza contextului suprateritorial se va baza pe analiza tendinţelor majore şi a
strategiilor din teritoriile învecinate care vor putea genera efecte în teritoriul
transfrontalier studiat;
Rezultatele fazei: prognoze pentru perioada de orizont a Strategiei în domeniile
FAZA III.C: DIAGNOSTIC GENERAL, PRIORITĂŢI
Diagnosticul general combină rezultatele fazelor anterioare în vederea construcţiei scenariilor
strategice generale de dezvoltare.
Formularea diagnosticului general are ca scop integrarea rezultatelor fazei anterioare în vederea
evidenţierii principalelor probleme dar şi a elementelor de favorabilitate care se manifestă în
structurile teritoriale, sociale şi economice ale teritoriului transfrontalier. Se vor pune în relaţie
fenomene din domenii diferite pentru a semnala probleme complexe, precum şi pentru a ierarhiza
aceste aspecte în funcţie de intensitatea lor.
Scopul diagnosticului general este selecţia situaţiei optime a sistemului ca ansamblu, la care
trebuie să ajungă teritoriul după implementarea planului.
Formularea diagnosticului general va urmări aceleaşi domenii, de exemplu:
-

diagnosticul general al structurii teritoriului va pune în evidenţă problemele şi
oportunităţile teritoriului frontalier, care vor sta la baza formulării prevederilor planului
de amenajare zonal frontalier. Se va urmări, concomitent, corelarea cu structura
teritoriului frontalier vecin, în măsura în care aceasta influenţează zona studiată;

-

problemele specifice structurii socio-demografice decurg din relaţiile existente între
procesele şi fenomenele din zonă, în corelare cu cele din teritoriile învecinate, inclusiv
fenomenele socio-demografice transfrontaliere (de exemplu: evoluţia naturală a
populaţiei – migraţia – proiecţia infrastructurilor sociale);

-

diagnosticul general al structurii activităţilor va corela aspectele legate de resursele din
teritoriu şi starea acestora cu oportunităţile determinate de factori externi (politici
macroeconomice, cooperare transfrontalieră, alte oportunităţi conjuncturale).

-

diagnosticul general al cooperării intrazonale transfrontaliere va evidenţia problemele
care se pot rezolva prin cooperare (de exemplu: gestiunea deşeurilor, sisteme de
alimentare cu apă, turism etc.);

-

diagnosticul legat de contextul suprateritorial va lua în considerare problemele şi
elementele de favorabilitate complexe ale acestuia, care pot influenţa hotărâtor stările
cadrului spaţial intern, respectiv teritoriul transfrontalier analizat.

Problemele şi elementele de favorabilitate care decurg din analiza componentelor fiecărui domeniu
analizat se stabilesc pentru fiecare din procesele diagnosticate prin raportarea la indicatori specifici
sau agregaţi, consideraţi valori-prag pentru contextul teritorial respectiv.
Evidenţierea disparităţilor şi a priorităţilor are ca scop precizarea şi structurarea stărilor
problematice şi a potenţialităţilor de dezvoltare, identificate în etapa de diagnoză a teritoriului
transfrontalier, precum şi stabilirea priorităţilor de intervenţie care decurg din acestea.
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Disparităţile reprezintă reflectarea în structura teritorială a problemelor şi oportunităţilor sociodemografice, economice şi ecologice. Se pot identifica în acest mod areale cu probleme complexe
specifice sau puncte cu efect concentrat sau amploare deosebită a unor factori restrictivi sau
favorizanţi ai dezvoltării.
Stabilirea priorităţilor strategice de acţiune va rezulta din corelarea disparităţilor intrazonale cu
factorii exogeni ai dezvoltării.
Diagnosticul general combină rezultatele fazelor anterioare în vederea construcţiei scenariilor
strategice generale de dezvoltare. Scopul diagnosticului general este selecţia situaţiei optime a
sistemului ca ansamblu, la care trebuie să ajungă teritoriul după implementarea planului.
1. Formularea scenariilor de dezvoltare
Scenariul este o descriere a unei serii de evenimente, care ar putea duce de la starea actuală la o
situaţie de viitor. Metoda analizei scenariilor implică proiecţii care permit urmărirea trecerii de la
situaţia actuală la o serie de situaţii alternative de viitor.
Pornind de la prognozele elaborate în faza anterioară se vor stabili ţinte pentru dezvoltarea
principalelor domenii. Acestea vor constitui reperele finale ale scenariilor generale de dezvoltare
sau obiectivele generale ale planului.
Această metodă presupune analizei evoluţiei, plecând de la starea actuală până la cea de viitor,
descriind ce trebuie făcut pentru a atinge situaţia dorită.
O altă abordare a formulării scenariilor este dezvoltarea acestora de către experţi şi autorităţi locale
a unui cadru pe fiecare disciplină. Aceasta este abordarea de sus în jos necesitând o dezvoltare
interactivă. Aceasta abordare trebuie să fie flexibilă, fiind esenţial să se revizuiască şi se modifice
modelul în raport cu variaţia condiţiilor.
Constucţia scenariilor de dezvoltare se bazează pe prognozele efectuate în care se
încorporează modificări pentru a produce abaterile dorite (de ex. schimbările în
cuantumul şi structura populaţiei influenţează cererea de servicii şi utilităţi, afectând şi
oferta de mână de lucru din servicii şi în acelaşi timp creşterea economică a zonei).
Formularea scenariilor de dezvoltare se va face în trei variante care reprezintă limitele
de probabilitate în care se poate înscrie dezvoltarea sistemului teritorial, în viitor:
1 – Tendinţe curente (scenariul intervenţiei 0)
2 – Dezvoltare accelerată
3 - Dezvoltare restrânsă sau medie
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Scenarii de dezvoltare

2. Evaluarea scenariilor are ca scop identificarea limitelor şi selecţia scenariului
optim de dezvoltare a zonei transfrontaliere.
Evaluarea scenariilor se va face utilizând un număr de criterii de evaluare
pentru a-l determina pe cel optim.
Constrângerile scenariilor (criterii de selecţie a scenariilor) derivă din:
a) - Suprafeţe de teren disponibile pentru dezvoltare
b) - Limitări de mediu (resurse primare, rezervaţii, arii protejate, riscuri)
c) - Constrângeri de transport (căi de transport neadecvate, relief-climă)
d) - Decizii ale planurilor şi strategiilor de nivel superioare
e) - Complexitate reflectată în costuri

Evaluarea scenariilor după domeniu (exemplu)
Domeniu

Scenariul 1

Scenariul 2

Mediu

bun

mediu

Economie

slab

etc.

Social

mediu

Transport

slab

Scenariul 3

Rezultatele fazei: scenariul optim de dezvoltare pe domeniile populaţie, activităţi, transport
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ETAPA IV - FORMULAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
DURABILĂ A ZONEI TRANSFRONTALIERE
Această secţiune reprezintă coerenţa şi răspunsul efectiv la obstacolele şi punctele slabe
identificate in faza de analiză şi defineşte strategiile adecvate pentru o dezvoltare viitoare comună
în zona transfrontalieră, sprijinind obiectivele şi prioritatile documentelor strategice la nivel
naţional şi comunitar.
Aceasta etapa structurează paşii intreprinsi pentru formularea Strategiei dupa cum urmează:
Viziunea strategica de dezvoltare a teritoriului transfrontalier
Definirea obiectivelor strategice
Definirea obiectivelor specifice
Politici (măsuri) de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare a teritoriului
transfrontalier - formularea programului de măsuri
Programe şi proiecte prioritare

FAZA IV A: FORMULAREA VIZIUNII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Viziunea teritorială reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune, care oferă
zonei un sens al dezvoltării, pe baza căruia să poată fi formulate obiectivele strategice de
dezvoltare. Acest deziderat reprezintă un concept strategic de dezvoltare, ce cuprinde aspecte
spaţiale şi ne-spaţiale, calitative şi cantitative ale dezvoltării.
In contextul planificării strategice a teritoriului, “viziunea” semnifica un viitor dorit, realizabil pe
termen lung, descrierea modificărilor aşteptate de natură socială, economică şi asupra mediului, ca
rezultat al implementării programului de dezvoltare.
Pentru stabilirea viziunii teritoriale trebuie parcurse următoarele etape metodologice:
-

Identificarea valorilor, aşa cum sunt enunţate în “Programul de cooperare Romania Bulgaria”

-

Precizarea condiţiilor şi a conţinutului viziunii de dezvoltare.

-

Stabilirea viziunii teritoriale de dezvoltare a teritoriului studiat

-

Formularea obiectivelor strategice

Scopul formulării viziunii teritoriale este să ofere teritoriului studiat un sens al dezvoltării pe baza
căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. Viziunea asigură coerenţa strategiei
şi a programelor de dezvoltare.
Conţinutul viziunii teritoriale
Viziunea teritorială de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin obiective. Pentru a
formula o viziune teritorială realistă devine esenţial să se identifice componentele care au stat,
istoric, la baza dezvoltării teritoriului, valorile comune şi să se prognozeze corect schimbările
viitoare. Formularea viziunii teritoriale de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care
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implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui consens în ceea ce
priveşte viitorul teritoriului respectiv.
Caracteristici ale viziunii teritoriale
o Asigură tranziţia către viitor
o

Conferă un statut nou, se identifică cu ceva bun, pozitiv

o

Reprezintă o ţintă atrăgătoare

o

Asigură motivaţia unui efort susţinut

o

Adună împreună: pieţe, organizaţii, oameni

o

Este intuitivă, sintetică

Viziunea teritorială determină
o Solidarizează şi oferă identitate colectivă
o

Încurajează gândirea pe termen lung

o

Pune în valoare competenţa, experienţa, talentul

o

Încurajează creativitatea, deschiderea

o

Conduce la formularea obiectivelor strategice

Romania şi Bulgaria împărtăşesc viziunea unei dezvoltări spaţiale integrate şi transfrontaliere, în
concordanţa cu prevederile conţinute în Directiva Cadru pentru Apă, în ceea ce priveşte scopurile
(ţintele) dezvoltării, în concordanţa cu prevederile din „Principii directoare” - Hanovra 2000.
Rezultatele fazei: viziunea strategiei de dezvoltare a teritoriului transfrontalier
FAZA IV.B: FORMULAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A
TERITORIULUI TRANSFRONTALIER ŞI A DIRECŢIILOR DE ACŢIUNE
NECESARE ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR.
Scopul fazei îl reprezintă formularea obiectivelor generale ale planului strategic extrase din scenarii
de dezvoltare determinate în faza anterioară. Acestea vor constitui viziunea strategică a planului de
dezvoltare şi vor contribui la soluţionarea problemelor principale care au dus la declanşarea
planului.
Obiectivele generale aparţin celor patru mari domenii analizate: social, economic, infrastructuri,
mediu şi se vor înscrie în scenariul optim de dezvoltare.
Relaţionarea scenariilor cu obiectivele generale ale viziunii planului
Scenariul

Obiectiv
general 1

Obiectiv
general 2

Obiectiv
general 3

Obiectiv
general 4

(economie)

(mediu)

(infrastructuri)

(populaţie)

1 – Tendinţe curente

bun

etc.

2 – Dezvoltare accelerată

slab

3 - Dezvoltare restrânsă

mediu
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Obiectivele strategice generale
Viziunea se descompune în obiective strategice de dezvoltare, economice, sociale, spaţiale,
ecologice şi culturale, care reprezintă, într-o formulare concisă, direcţiile sectoriale şi spaţiale de
dezvoltare încorporând aspecte socio-economice, infrastructuri, aspecte cultural-istorice, urbane
/teritoriale, de mediu şi de resurse umane.
Obiectivele strategice generale sunt corelate cu principiile de bază ale amenajarii teritoriului, cu
prevederile altor documente strategice aprobate, precum şi cu obiectivele principale ale politicilor
şi programelor de dezvoltare ale Romaniei si Bulgariei pe termen lung. Acestea trebuie să
corespundă imaginii generale previzibile a teritoriului transfrontalier care se doreşte a fi atinsă pe
termen lung. Se bazează pe concluziile etapelor anterioare prin care sunt grupate şi ierarhizate
problemele şi oportunităţile de dezvoltare, selectându-se acelea cu cel mai mare grad de
generalitate.
Obiectivele strategice generale au caracter principial şi asigură orientarea clară spre dezvoltare a
teritoriului transfrontalier, fiind asumate politic de autorităţile publice din cele doua ţări, în urma
analizei unor alternative de dezvoltare posibile. Ele urmăresc utilizarea sau modificarea unor cursuri
evolutive diagnosticate, în scopul obţinerii unor efecte planificate spaţiale, sociale sau economice,
care corespund imaginii dorite în perspectivă.
Obiectivele strategice trebuie să aparţină unor scenarii active a căror realizare să fie condiţionată
de întreprinderea de acţiuni. Ele vor fi detaliate, în faza următoare la nivel de programe şi proiecte.
Exemple - Ca obiective strategice, se pot lua în considerare:
promovarea coeziunii teritoriale (management spaţial echilibrat, funcţiuni urbane,
relaţia urban – rural, condiţii de accesibilitate şi acces la informaţie şi cunoaştere),
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, promovarea unui turism de calitate şi
durabil, dezvoltarea resurselor energetice cu asigurarea securităţii;
promovarea cooperării regionale în domeniul mediului, protejarea peisajelor şi a
ecosistemelor fragile, managementul sistemului de apă în relaţie cu planificarea spaţială,
conservarea râurilor şi lacurilor, limitarea utilizării intensive a terenurilor prin
expansiunea zonelor urbane şi prin agricultură intensivă, prevenirea inundaţiilor;
determinarea instrumentelor financiare cele mai eficace pentru sprijinirea
programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a bazinului râului Tisa, inclusiv prin
participarea organizaţiilor şi fondurilor internaţionale;
Obiectivele specifice
Obiectivele specifice sau operaţionale se vor formula în concordanţă cu obiectivele de bază, care
vizează diminuarea disparităţilor din zona de cooperare transfrontaliera, stimularea iniţiativelor
locale pentru valorificarea resurselor locale şi regionale, precum şi a cooperării transfrontaliere.
Formularea obiectivelor specifice pentru domeniile ţintă şi componentele lor, urmăreşte reducerea
sau înlăturarea disparităţilor specifice determinate prin diagnostic la nivelul teritoriului
transfrontalier şi valorificarea oportunităţilor identificate, în relaţie cu contextul suprateritorial.
Obiectivele specifice ale teritoriului transfrontalier se corelează cu cele ale obiectivelor planurilor
de nivel teritorial inferior.
Formularea obiectivelor specifice se va face urmându-se următorii paşi:
-

Analiza problemelor. Pe baza problemelor clasificate în fazele anterioare, vor fi selectate
problemele majore şi priorităţile de dezvoltare, care vor fi prezentate într-o listă. Formularea
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

102

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
GHID METODOLOGIC DE PLANIFICARE A ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-BULGARIA

problemelor şi priorităţilor reprezintă cheia succesului în analiza obiectivelor, pentru că o
problema trebuie să fie reală, nu viitoare, posibilă sau imaginară. În acelaşi timp, problema
trebuie să fie o stare negativă şi nu absenţa unei soluţii. Din multitudinea problemelor
considerate majore se selectează cele focale, a căror rezolvare va permite rezolvarea multora
dintre celelalte..
-

Analiza obiectivelor. Lista problemelor este transformată într-o listă a obiectivelor,
reprezentând soluţiile viitoare ale problemelor şi analizate ca atare. Această operaţiune
presupune reformularea tuturor componentelor listei de probleme într-o maniera pozitivă,
dezirabila. Ca urmare, pot fi revăzute unele aprecieri asupra stării, pot fi şterse unele
obiective care apar neconforme cu realitatea sau pot fi adăugate altele noi. în final, se
stabilesc noile relaţii prin listarea obiectivelor respective. Analiza obiectivelor specifice se
va face în raport cu principii de evaluare a obiectivelor de amenajare a teritoriului.

-

Analiza alternativelor (opţional). În esenţă acest pas presupune identificarea variantelor
alternative, evaluarea fezabilităţii acestora şi agrearea în cadrul strategiei proiectului. În
selectarea opţiunilor alternative se elimina obiectivele care nu sunt dorite şi cele care sunt
înlocuite de alte programe din domeniu. Apoi se efectuează o analiză a fezabilităţii
diferitelor alternative şi alegerea unora dintre acestea pentru strategia planului. La evaluarea
alternativelor se au în vedere principii şi criterii tehnice, financiare, economice,
instituţionale, sociale, de mediu.

-

Identificarea tuturor factorilor interesaţi. Realizarea unui plan presupune, în primul rând,
contactarea tuturor instituţiilor, grupurilor sociale şi indivizilor interesaţi în promovarea
unor proiecte de dezvoltare. Participarea tuturor actorilor interesaţi rezida din necesitatea ca
realizarea obiectivelor să acopere nevoile societăţii. De regula, în această fază sunt
confirmate problemele principale (economice, culturale, ecologice, etc.), care afectează
interesele, nevoile, potenţialul comunităţii sau grupurilor ţintă, principalele legături între
factorii interesaţi (conflicte de interese, cooperare, dependenţă). În final, se pot grupa
interesele prioritare, în scopul trecerii la analiza strategiei.

-

Identificarea principalelor elemente ale strategiei. Principalele elemente ale strategiei
planului sunt: obiectivele specifice de dezvoltare, direcţiile de acţiune şi măsurile.
Obiectivele de dezvoltare reprezintă ţintele principale pe termen lung a planului. Ca regula
clară se impune faptul că nu trebuie fixate mai mult de un obiectiv specific pe problemă,
pentru a nu dispersa resursele.

-

Determinarea şi analiza factorilor externi. Factorii externi pot fi derivaţi în raport cu fiecare
obiectiv, consideraţi ca fiind condiţii pozitive/negative, facilitând/blocând legăturile dintre
diferitele nivele. Semnificaţia factorilor externi trebuie să fie evaluată prin prisma şanselor
de succes ale planului. Controlul semnificaţiei factorilor externi are în vedere eliminarea
unora dintre cei care nu sunt importanţi pentru realizarea planului şi evaluarea pe etape a
rolului lor în atingerea obiectivelor acestuia. Dacă participanţii la o astfel de analiză ajung la
concluzia că unul din factorii externi este important, dar în realitate acesta este considerat un
factor insurmontabil, atunci obiectivul trebuie schimbat sau renunţat complet la el.

-

Controlul condiţiilor de atingere a obiectivelor. Monitorizarea şi evaluarea strategiei
planului se va face pe baza unui set de indicatori, care măsoară gradul de îndeplinire a
obiectivelor fixate. Indicatorii respectivi trebuind să răspundă la întrebări de tipul: pentru
cine, cât de mult, cât de bine, până când şi unde. În acest sens este foarte important de a şti
cum să evaluam un indicator, care poate fi substanţial (dacă reflectă aspecte esenţiale ale
unui obiectiv), independent (fie care indicator nu poate fi folosit la evaluarea mai multor
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obiective), factual (indicatorul respectiv trebuie să exprime o situaţie reala şi cât mai puţin o
impresie subiectiva), plauzibil (are capacitatea de a înregistra schimbările care pot fi direct
atribuite proiectului), bazat pe date, care pot fi obţinute.
Exemple de obiective specifice, în funcţie de domeniul la care se referă, pot fi:
- populaţia, reţeaua de localităţi: stoparea sau atenuarea proceselor de depopulare în zonele
rurale, diminuarea ratei şomajului, promovarea unei structuri şi tipologii a reţelei de
localităţi care să asigure dezvoltarea etc;
- infrastructura tehnică şi socială: reabilitarea reţelei majore şi locale de drumuri, realizarea
unor viteze comerciale la căile ferate, crearea unei reţele de căi navigabile interne
funcţionale, îmbunătăţirea şi extinderea reţelei de puncte de control şi trecere a frontierei,
realizarea unor lucrări hidrotehnice pe apele interioare sau în comun în zona de graniţă,
dotarea cu unităţi publice de interes general a localităţilor etc;
- mediu: îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, gestiunea prudentă a patrimoniului natural şi
cultural etc;
- activităţi economice: identificarea şi stimularea posibilităţilor de cooperare în principalele
sectoare economice, amenajarea în comun a unor zone funcţionale, dezvoltarea cooperării
în domeniul agriculturii şi serviciilor conexe din amonte şi aval, ajustarea structurală a
silviculturii, cooperarea în industrie, construcţii, turism etc.
La stabilirea obiectivelor specifice, pentru atenuarea unor disparităţi se pot formula obiective
alternative, care vor fi analizate împreună cu autorităţile publice, urmând a se adopta varianta
optimă pentru strategia planului.
Direcţiile de acţiune sunt măsuri de rang superior, care reprezintă în fapt seturi de acţiuni pentru
transpunerea în realitate a obiectivelor generale. Acestea sunt conectate direct cu obiectivele
generale, care au rolul de reper şi cu grupuri de obiective specifice.
Unui obiectiv îi corespunde cel puţin o direcţie de acţiune.
Verificarea corelării obiectivelor/direcţiilor de acţiune cu obiective/direcţii din alte strategii, planuri
naționale, regionale şi zonale relevante prin completarea tabelului următor:
Obiectiv strategic/ Direcţie Obiectiv strategic/ Direcţie Conformitate cu alte planuri
de acţiune din planul zonal de acţiune din alte planuri/ şi programe
transfrontalier
strategii
Totală
Parţială

Principii de evaluare a obiectivelor de amenajare a teritoriului
1. Concentrarea intervenţiei constă în limitarea ariei geografice de intervenţie pentru propunerile de
dezvoltare în scopul minimizării costurilor şi al obţinerii unui erect maxim. Concentrarea (punctuala)
a intervenţiilor este realizată prin integrarea acţiunilor (proiectelor), folosirea eficientă a
instrumentelor de aplicare, alegerea unui segment ţintă din populaţie care va beneficia de efectele
dezvoltării, ş.a.
2. Diversitatea se refera la extinderea gamei de activităţi şi procese ce au loc în teritoriu, care se
manifesta prin biodiversitate - în cazul proceselor naturale - diversitate economică - număr de ramuri
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economice, varietatea mărimii şi a formelor de proprietate a întreprinderilor - şi prin multitudinea
stilurilor de viaţa.
3. Eficienţa aplicată în planificarea spaţială, se refera la imbunătăţirea condiţiilor de existenţă ale
unui grup ţintă prin mijloace minime de dezvoltare. Aceasta se realizează în principal prin folosirea
eficientă a resurselor materiale, energetice a suprafeţelor de teren şi infrastructurii.
4. Suficienţa este un alt principiu care deriva din cel al economiei de mijloace şi care impune un prag
maxim pentru măsurile de dezvoltare propuse. Efectele acestui principiu sunt în direcţiile:
dematerializării condiţiilor de viaţă, a economiilor şi infrastructurilor, autosuficienţa şi orientarea
către calitate a dezvoltărilor propuse.
5. Consistenţa este un principiu corolar suficienţei şi impune, în condiţiile dezvoltării durabile, un
prag minim pentru măsurile propuse, care să asigure funcţionarea circuitelor materiale antropogene
dintr-un teritoriu. Traducerea acestui principiu în practică se realizează prin asigurarea
aprovizionării, a capacităţii de reproducere, subsidiaritate şi alternative de dezvoltare. În acest sens,
prin dezvoltarea durabila, se produce înlocuirea activităţilor şi infrastructurii energointensive şi
consumatoare de resurse cu tehnologii noi informatizate, dirijate de structuri organizatorice noi.
6. Echitatea este principiul care sta la baza dezvoltării durabile şi care impune răspunderea faţă de
evoluţia viitoare a unor procese pentru a nu prejudicia dreptul generaţiilor următoare de a beneficia
de acestea. Efectul acestui principiu este acceptarea unor rate de consum - pentru resurse, venituri sau de activitate care să asigure exploatarea de durata (perspectiva) a resurselor.
7. Echilibrul se refera la aspectele spaţiale ale echităţii, presupunând că indivizii şi comunităţile
dintr-un teritoriu au drepturi şi răspunderi egale asupra dezvoltării. Aplicarea principiului în
amenajarea teritoriului se face prin măsurile propuse pentru reducerea disparităţilor sociale şi
economice dintre zone sau localităţi.
8. Cooperarea constituie un principiu de organizare socială care implică: participare, autoorganizare,
consens, deliberare, instituţionalizare inovativă, compensare a prejudiciilor, schimb de experienţă.
9. Transparenţa este un alt principiu organizatoric care presupune declararea de către o comunitate
sau instituţie a intenţiilor, a nivelului necesităţilor, reflectate în măsurile planurilor de amenajare a
teritoriului, a procesul de luare a deciziilor, sau beneficiilor şi pierderilor implicate de aplicarea
planurilor.

FAZA IV.C: IDENTIFICAREA MĂSURILOR (POLITICILOR) DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR
STRATEGIEI
DE
DEZVOLTARE
A
TERITORIULUI
TRANSFRONTALIER - FORMULAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI
Măsurile de realizare a obiectivelor strategiei sunt privite ca procese sau activităţi, cu efecte
importante asupra structurii teritoriului şi componente de bază ale strategiei planului.
Măsurile sunt acţiuni manageriale care au ca finalitate realizarea obiectivelor specifice, acestea se
clasifică în următoarele tipuri:
1- cercetarea şi inventarierea resursei
2- reabilitare/dezvoltare a resursei
3- instruirea/educarea publicului
4- stabilirea regimului de deţinere cu condiţiile de utilizare a resursei
5- aplicarea procedurilor de management
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Corelarea - diagnostic – obiectiv specific - măsuri (exemplu)
Efect (simptom)



Cantitate
scăzută
producţiilor în câmpii

Cauză (problemă) 

Variante răspuns managerial (măsuri):

a Cantitate
de
apă - limitarea exploatării
insuficientă pt. culturi
suprafeţelor forestiere

silvice/creşterea

- refacerea sistemelor de irigaţii
- asigurarea de input-uri pt. culturi cerealiere




Obiectiv
specific: Măsuri selectate:
Producţii cerealiere mari
- refacerea sistemelor de irigaţii
în câmpii

- asigurarea de input-uri pt. culturi cerealiere

La definirea măsurilor de realizare a obiectivelor specifice trebuie să se ţină cont de faptul că în
etapele ulterioare elaborării planului strategic, programele bugetare vor fi subordonate acestora;
unei măsuri trebuie să-i corespundă obligatoriu un program bugetar.
Pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor propuse este esenţială stabilirea unui set
de masuri prin care activitatea acesteia să fie orientată /canalizată pe direcţiile majore /prioritare
stabilite.
Măsurile de realizare a obiectivelor strategiei au dimensiune spaţială şi caracter director, din
care decurg implicaţiile cu caracter economic, social şi de protecţia mediului, susţinute
organizatoric şi juridic, structurate pe etape cu o durată determinată – termen scurt, termen mediu
şi termen lung.
Fiecare măsură sau set de măsuri va fi relaţionat cu un obiectiv specific, din care vor rezulta
programe şi proiecte de dezvoltare a zonei transfrontaliere România – Bulgaria.
-

măsurile pe termen lung/mediu/scurt: se formulează pentru fiecare domeniu ce a făcut obiectul
analizei, inclusiv cooperarea transfrontalieră. Măsurile pe termen scurt sunt cele care răspund
priorităţilor identificate

-

planul de acţiune şi proiectele: se formulează pentru fiecare domeniu ce a făcut obiectul
analizei, inclusiv cooperarea transfrontalieră; se precizează responsabilităţile, termenele şi,
eventual, evaluările financiare pentru proiecte

Programul de măsuri este un set coerent şi corelat de propuneri de dezvoltare/organizare spaţială
a teritoriului transfrontalier, structurat pe etape şi responsabilităţi, în condiţiile legii, care duc la
realizarea obiectivelor specifice ale amenajării teritoriului şi având arii specifice de intervenţie în
spaţiul transfrontalier.
Formularea programului de măsuri vizează domeniile ţintă şi componentele lor, sub forma unui set
coerent de activităţi prevăzute a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategiei planului, în
perioada de valabilitate a acestora. Măsurile au, în principal, un caracter tehnic din care decurg
implicaţiile cu caracter economic, social, ecologic şi au o durată determinată în raport cu etapele de
aplicare a planului (termen scurt, mediu şi lung).
Formularea măsurilor se face în relaţie cu fiecare obiectiv specific şi se referă la modul concret de
orientare a dezvoltării spaţiale a zonei în studiu.
Termenii programului de masuri:
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Termen scurt: între 1-3 ani



Termen mediu: între 5 -10 ani



Termen lung: peste 15 - 20 ani

Măsurile vor fi grupate în concordanţă cu domeniile ţintă şi componentele lor şi vor viza
dezvoltarea / transformarea spaţială în sensul dorit a teritoriului studiat, cu valorificarea
oportunităţilor de dezvoltare rezultate din specificul de teritoriu frontalier, după cum urmează:
- setul de măsuri ce vizează structura teritoriului, de exemplu:
-

mediu: eliminarea / atenuarea surselor de poluare a mediului, inclusiv cele cu impact
transfrontalier; înfiinţarea unor centre comune de cercetare, monitorizare şi prognoză
(observatoare); sprijinirea unor sisteme zonale de colectare, depozitare a deşeurilor
menajare; reabilitarea suprafeţelor antropizate aflate în degradare (halde industriale,
deşeuri menajere); prevenirea / atenuarea / eliminarea efectelor fenomenelor naturale
distructive; protejarea zonelor cu valoare naturală şi culturală, inclusiv peisajele şi ariile
sensibile ecologic care se desfăşoară în continuitate de o parte şi de alta a graniţei etc;

-

reţele teritoriale şi infrastructuri sociale şi tehnice: integrarea reţelei de localităţi din
teritoriu în reţeaua regională, naţională şi internaţională pentru deschidere spre exterior
prin racordarea la axele principale de infrastructură şi dezvoltare; echilibrarea internă
sub aspect ierarhic şi configurativ prin crearea unei reţele policentrice (sisteme zonale de
localităţi); dezvoltarea funcţiilor rezidenţiale şi de servire ale localităţilor; modernizarea
unor drumuri / căi ferate existente; realizarea unor trasee de mare viteză; modernizarea
sau deschiderea de noi puncte de control şi trecere a frontierei; modernizarea / instalarea
de centrale de telecomunicaţii pentru creşterea gradului de telefonizare; realizarea unor
lucrări specifice de gospodărire a apelor (acumulări, aducţiuni, regularizări) etc;

-

zonificarea teritoriului: diversificarea folosinţelor în domeniul agricol sau forestier,
extinderea zonelor naturale protejate.

- setul de măsuri ce vizează structura socio – demografică, de exemplu:
- stoparea declinului demografic pe seama creşterii atractivităţii structurilor demo –
economice din zonă ca urmare a valorificării oportunităţilor rezultate din cooperare;
crearea de noi locuri de muncă şi reconversia unor locuri de muncă din industrie;
reducerea fenomenului de migraţie;
- setul de măsuri ce vizează structura activităţilor, de exemplu:
-

dezvoltarea pe bază de parteneriate colectivitate locală – agenţi economici a unor zone
funcţionale de dezvoltare economică (zone libere, zone de exploatări ale resurselor
subsolului pe principii ecologice, zone balneo – turistice, amenajări hidrografice
complexe etc.);

-

acţiuni care să conducă la practicarea unei agriculturi performante şi complementaritatea
culturilor (îmbunătăţirea fondului funciar), punerea în valoare la capacitate maximă a
potenţialului agricol, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de prestări servicii din
agricultură;

-

păstrarea integrităţii şi gestionarea unitară a fondului forestier public şi privat, creşterea
producţiei şi diversificarea valorificării produselor pădurii (fructe, plante medicinale,
ciuperci);
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-

punerea în valoare a complementarităţii industriei situate de o parte şi de alta a frontierei,
intensificarea activităţilor tradiţionale, intensificarea înfiinţării de societăţi mixte şi a
relaţiilor de cooperare existente, dezvoltarea unui sector dinamic şi durabil de
întreprinderi mici şi mijlocii;

-

diversificarea şi ridicarea calitativă a ofertei turistice în cadrul zonelor cu resurse
peisagistice, terapeutice, istorice sau culturale valoroase, promovarea unor circuite
turistice integrate de ambele părţi ale graniţei, modernizarea şi extinderea bazei materiale
turistice.

- setul de măsuri ce se referă la cooperarea intrzonală şi transfrontalieră, de exemplu:
- formarea şi informarea populaţiei şi autorităţilor în ceea ce priveşte posibilităţile de
cooperare intercomunală în domeniile: infrastructură şi transport, gospodărie comunală,
revitalizarea sectorială (agricultură, industrie, turism, servicii), probleme de mediu;
- planificare spaţială strategică în comun prin corelarea planurilor urbanistice generale ale
unităţilor administrativ teritoriale de bază;
- promovarea economică a zonei prin reţele de cooperare teritorială şi comunicare
instituţională (îndeosebi pe traseele coridoarelor majore – naţionale şi transnaţionale – de
dezvoltare);
- sprijinirea activării euroregiunilor existente prin cofinanţarea principalelor lor activităţi şi
proiecte de la bugetul de stat;
- eficientizarea cooperării de-a lungul frontierei.
- setul de măsuri ce vizează contextul suprateritorial, de exemplu:
-

stabilirea în context extraregional a polilor de atracţie generatori de dezvoltare;

-

dezvoltarea coridoarelor de transport paneuropene.

Formularea măsurilor din domeniile enunţate anterior trebuie să fie corelată cu programele de
dezvoltare şi politicile din aceste domenii, având în vedere că pe baza acestora se stabilesc cursurile
proceselor economice şi sociale pe perioada de orizont a planului.
Implementarea măsurilor de realizare va intra în grija unei instituţii responsabile din domeniul de
aplicare al obiectivului specific. Din această cauză definirea măsurilor de realizare a obiectivelor
specifice se va face după clarificarea mandatului care reglementează responsabilitatea şi funcţiile
instituţiei în sarcina căreia va intra aceasta.
Rezultatele fazei: program de măsuri pentru implementarea planului strategic de dezvoltare
teritorială a zonei transfrontaliere
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FAZA IV.D: EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU A PLANULUI DE DEZVOLTARE A
TERITORIULUI ZONAL
Evaluarea strategică de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor şi
programelor de devoltare teritorială.
Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii strategiei planului sau programului de măsuri
şi se finalizează înainte de aprobtarea acestoa.
Evaluarea de mediu pentru planul de dezvoltare a teritoriului zonal transfrontalier, care sunt parte
integrantă din planurile ori programe naţionale care au fost deja supuse evaluării de mediu, va ţine
cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul evitării suprapunerilor.
Competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planul de dezvoltare transfrontalier revine
agenţiilor naţionale de protecţie a mediului din cele două ţări.
Procedura de evaluare strategică de mediu se aplică de către autorităţile titulare ale planului de
dezvoltare în colaborare cu autorităţile competente pentru protecţia mediului, în conformitate
legislaţia în vigoare din cele două ţări.
Procedura de evaluare strategică de mediu se va încheia cu redactarea Raportului de mediu care va
identifica, descrie şi evalua potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării
planului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria
geografică ale planului.
După adoptarea Raportului de mediu autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la vor
emite avizul de mediu pentru planul de dezvoltare a teritoriului zonal transfrontalier.
Monitorizarea implementării planului se face în baza programului de monitorizare a efectelor
asupra mediului, care are în vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale
acesteia asupra mediului, precum şi efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde
acţiunile
de
remediere
corespunzătoare.
Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia planul de dezvoltare
a
teritoriului
transfrontalier
şi
face
parte
integrantă
din
acesta.
Rezultatele analizelor se vor reprezenta pe hărţi (cartograme) grafice şi scheme, care vor fi cuprinse
în conţinutul Raportului de mediu
Rezultatele fazei: Raportul de mediu, programul de monitorizare a efectelor asupra mediului
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PIESELE DESENATE
Piesele desenate sunt planşe (harţi şi planuri) la scările 1 :200.000, 1: 100.000 şi scheme,
cartograme. Planşele obligatorii sunt: .
Planşa 1.1. Mediul – probleme şi disfuncţionalităţi Ilustrează urmatoarele componentele din domeniul “Structura teritoriului”
- Cadrul natural / mediul
- zone expuse la sau afectate de riscuri naturale (inundaţii, alunecări de teren, cutremure)
- zone cu probleme privind rezervele de apă (zone deficitare, zone vulnerabile, zone cu
resurse de apă subterană cu caracteristici nepotabile, resurse de apă poluate)
- zone expuse la riscuri tehnologice
- zone naturale afectate de alte presiuni antropice (turistice, de urbanizare etc.)
- zone naturale care necesită măsuri de protecţie (zone caracterizate de o mare biodiversitate,
factori balneari, climaterici, turistici, peisaje)
- zone expuse sau afectate de poluare
- zone unde depozitele necontrolate de deşeuri pun probleme
- Patrimoniul
- patrimoniul natural declarat
- patrimoniul cultural declarat
-

- patrimoniul natural de interes excepţional

-

- patrimoniul construit de interes excepţional.

Planşa 1.2. Mediul – dezvoltare şi cooperare
Ilustrează componentele din domeniul ţintă a - Structura teritoriului şi domeniul ţintă Cooperarea
intrazonală şi transfrontalieră
- Cadrul natural / mediul
- protejarea factorilor de mediu
- reducerea / eliminarea presiunilor antropice
- combaterea poluării
- resurse balneo-turistice valorificabile
- valorificarea durabilă a unor resurse de substanţe utile
- posibile măsuri realizabile prin parteneriate intercomunale / interorăşeneşti, transfrontaliere
- Patrimoniul
- protejarea patrimoniului natural declarat
- protejarea patrimoniului natural de interes local
- protejarea patrimoniului cultural declarat
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- protejarea patrimoniului cultural de interes local
- posibile măsuri de protejare prin cooperare transfrontalieră

Planşa 2.1. Reţeaua de localităţi şi populaţia – probleme şi disfuncţionalităţi
Ilustrează următoarele componente
demografică.

din domeniul - Structura teritoriului şi Structura socio-

- Disfuncţionalităţi la nivelul reţelei de localităţi
- deficienţe privind structura şi repartiţia în teritoriu a categoriilor de localităţi, satisfacerea
indicatorilor minimali de definire, accesibilitate
- deficienţe privind funcţionarea reţelei de localităţi: zone profund rurale lipsite de dotări cu
rol teritorial, localităţi cu probleme de echipare şi dotare, localităţi cu o piaţă deficitară a
locuinţelor
- Probleme demografice
- zone / localităţi cu scăderi importante de populaţie
- zone / localităţi cu probleme privind potenţialul demografic: spor natural negativ,
îmbătrânirea populaţiei, dezechilibre în structură etc.
- zone / localităţi cu resurse de muncă disponibile, în raport cu obiectivele de dezvoltare
- zone / localităţi ce prezintă o calitate slabă a resurselor de muncă, în raport cu obiectivele
de dezvoltare
Planşa 2.2. Reţeaua de localităţi şi populaţia – dezvoltare şi cooperare
Ilustrează următoarele componente din domeniile – Structura teritoriului, Structura sociodemografică şi Cooperarea intrazonală şi transfrontalieră
- Reţeaua de localităţi
- îmbunătăţirea structurii şi repartiţiei localităţilor
- îmbunătăţirea rolului şi funcţiunilor reţelei – centre şi arii de polarizare
- dotări publice de interes teritorial
- necesarul de locuinţe în principalele centre urbane
- Aspecte socio-demografice
- atenuarea fenomenelor demografice negative
- reducerea segregării sociale
- reducerea decalajului de calitate a vieţii între mediul urban şi mediul rural
Planşa 3.1. Infrastructurile tehnice ale teritoriului – probleme şi disfuncţionalităţi
Ilustrează component din domeniul Structura teritoriului
- Gospodărirea apelor
- surse de alimentare cu apă ce necesită măsuri de protecţie
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- localităţi cu probleme de echipare tehnico-edilitară
- Amenajări pentru agricultură
- disfuncţionalităţi în funcţionarea amenajărilor pentru agricultură (irigaţii, îmbunătăţiri
funciare etc.)
- terenuri agricole ce necesită amenajări specifice
- Căi de comunicaţie
- trasee sau sectoare suprasolicitate şi / sau în stare proastă
- legături lipsă (ocolitoare, poduri, intersecţii la nivel)
- trasee de intensă mobilitate pendulatorie a populaţiei, pentru care nu funcţionează
transportul public
- aeroporturi, porturi, gări, puncte de control pentru trecerea frontierei nemodernizate
- Reţele de telecomunicaţii
- zone / localităţi neacoperite de reţeaua de telecomunicaţii
- localităţi cu dotare nesatisfăcătoare
-

Reţele energetice
- zone / localităţi lipsite de componente ale echipării energetice

Planşa 3.2. Infrastructurile tehnice – dezvoltare şi cooperare
Ilustrează următoarele componente din domeniile – Structura teritoriului şi Cooperarea intrazonală
şi transfrontalieră
- Gospodărirea apelor
- asigurarea unei bune echipări hidro-edilitare a localităţilor
- asigurarea necesarului de apă pentru diverşi consumatori
- Amenajări pentru agricultură
- completarea necesarului de lucrări pentru agricultură
- Căi de comunicaţie
- dezvoltarea şi modernizarea reţelei existente
- propuneri pentru conectarea la reţeaua naţională preconizată şi implicit la reţelele
transeuropene
- lucrări de modernizare în aeroporturi, porturi, gări, puncte de trecere a frontierei
- dezvoltarea transportului public
- Reţele de telecomunicaţii
- dezvoltarea şi modernizarea reţelei existente
- Reţele energetice
- dezvoltarea şi modernizarea reţelei existente
Planşa 4.1. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului – probleme şi disfuncţionalităţi
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Ilustrează următoarele componente din domeniile – Structura activităţilor şi Structura teritoriului
- Activităţile economice
- activităţi industriale în curs de restructurare, modernizare, zone declarate ca defavorizate,
zone cu şomaj ridicat
- localităţi dependente de o singură activitate economică
- construcţii şi amenajări pentru producţie abandonate
- zone / localităţi cu potenţial turistic, dar lipsite de dotări adecvate
- localităţi lipsite de servicii economice şi sociale de bază
- resurse nevalorificate
-

Zonificarea teritoriului
- zone în care se solicită reorganizări administrative ale unităţilor administrativ teritoriale
- zone în care se manifestă / pot apărea conflicte între funcţiuni

Planşa 4.2. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului – dezvoltare şi cooperare
Ilustrează următoarele componente din domeniile – Structura activităţilor, Structura teritoriului şi
Cooperarea intrazonală şi transfrontalieră
- Activităţile economice
- dezvoltări de noi funcţiuni economice pe baza potenţialului endogen, cu accent pe turism,
servicii, surse de energie neconvenţionale
- propuneri de valorificare a dotării tehnice şi materiale disponibile
-

propuneri de cooperare pe sectoare economice

-

- activităţi industriale în curs de restructurare, modemizare, zone declarat ca defavorizate, zone
cu şomaj ridicat.

-

- localităţi dependente de o singura activitate economică. - construcţii şi amenajări pentru
producţie, abandonate.

-

- zone / localităţi cu potenţial turistic, dar lipsite de dotări adecvate. - localităţi lipsite de servicii
economice şi sociale de bază. - resurse nevalorificate.

-

Zonificarea teritoriului
- zonarea terenului agricol în raport cu condiţiile pedoclimatice şi cerinţele pieţei
- zonarea teritoriului silvic
- propuneri pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale

-

- zone în care se solicită reorganizări administrative ale unităţilor teritoriale. - zone în care se
manifestă /

Planşa 5.1. Contextul suprateritorial – probleme şi disfuncţionalităţi
Ilustrează domeniul ţintă – Contextul suprateritorial
- probleme teritoriale litigioase
- zone în care se manifestă / pot apărea tensiuni sociale / economice / ecologice
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- zone declarate ca defavorizate din teritoriul judeţelor vecine
- funcţiuni similare concurente în teritorii învecinate
Planşa 5.2. Contextul suprateritorial – dezvoltare
Ilustrează domeniul ţintă – Contextul suprateritorial
- arii metropolitane, periurbane instituite sau preconizate
- propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport şi a infrastructurilor majore regionale
- zone de cooperare transfrontalieră organizate sau preconizate
- dezvoltarea de reţele, parteneriate, colaborări în diverse domenii
În funcţie de complexitatea problemelor şi de cerinţele legate de conţinutul documentaţiilor
pentru avize, unele componente ale domeniilor ţintă pot fi tratate separat, în planşe diferite (de
exemplu planşele 3.1. şi 3.2. – infrastructurile tehnice pot fi separate în: căi de comunicaţie, reţele
de telecomunicaţii, reţele energetice, gospodărirea apelor).
Planşele nr. 5 .1. şi 5.2. se vor elabora la scări care nu solicită o reprezentare de detaliu (ex.
1:300.000,1:500.000.)
ETAPA V: ANALIZĂ ŞI PROPUNERI PRIVIND CADRUL INSTITUŢIONAL DE
MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII ŞI DE CONSULTARE A POPULAŢIEI ŞI A
ACTORILOR RELEVANŢI PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
În această etapă se vor identifica, evalua şi contacta factorii politici care pot influenţa implementarea
planului strategic de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere.
FAZA V.A: ANALIZA ACTORILOR IMPLICAŢI ÎN RAPORT CU REALIZAREA UNEI
STRATEGII COMUNE
Important:
Această fază se poate desfăşura înainte sau în paralel cu etapele de diagnostic şi formulare a
obiectivelor strategiei de dezvoltare.
Scopul acestei faze este de a identifica şi evalua influenţa actorilor implicaţi în dezvoltarea
zonei
transfrontaliere, precum şi posibilitatea colaborării între factorii responsabili din cele două ţări.
1. Stabilirea actorilor implicaţi în dezvoltarea zonei transfrontaliere se va face
pornind de la strategia elaborată în fazele anterioare, delimitându-se fiecare sector
de activitate propus pentru dezvoltare. În cadrul fiecărui sector de activitate
propus se va identifica cel puţin o instituţie responsabilă pentru dezvoltarea
acestuia.
a) Ministerele din cele două ţări sunt primele instituţii implicate în
implementarea unei strategi comune în zona transfrontalieră. Ministerele
din cele două ţări sunt echivalente ca domeniu de activitate, lista acestora
fiind următoarea:
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Ministerele din România şi Bulgaria
Ministere România

Ministere Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul de Interne

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Apărării

Ministerul Culturii

Ministerul Culturii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale

Ministerul Economiei

Ministerul Economiei şi Energiei

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educației şi Ştiinței

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul de Finanțe

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Proiectelor de Investiții

Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiției

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice

Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale

Ministerul Pentru Societatea Informaţională

-

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătății

Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Transporturilor

Ministerul
Transporturilor,
Informației şi Comunicațiilor

Tehnologiei

b) Instituţii deconcentrate şi administraţii locale - sunt actori importanţi în
teritoriu cu activitate şi jurisdicţie limitată. Instituţii deconcentrate sunt
subordonate sau în coordonarea ministerelor, având un domeniu de
activitate limitat la sectorul gestionat de minister şi o jurisdicţie pe un
teritoriu care poate depăşi o unitate administrativă.
Administraţiile locale gestionează mai multe domenii de activitate pe un
teritoriu limitat la o unitate administrativă. Pentru partea română aceste
instituţii pot fi următoarele:
Instituţii deconcentrate şi administraţii locale din România
Administraţia Bazinală de Apă

Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Judeţeană

Agenţia de Dezvoltare Regională

Direcţia Judeţeană
Patrimoniu Naţional

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret

Agenţia Judeţeană de Turism

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri

Administraţia Naţională Apele Române

Direcţia de Sănătate Publică
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Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare

Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Garda de Mediu

Agenţia Naţională pentru Resurse Energetice

Instituţia Prefectului

Agenţia de Protecţie a Mediului

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Consiliul Judeţean

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare

Consiliile Locale

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Compania
Naţionale

Naţională

de

Autostrăzi

şi

Drumuri

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă

c) Actorii locali independenţi sunt organisme cu autonomie faţă de
administraţiile publice care au domenii de activitate şi interese în zona
transfrontalieră. Pentru partea română aceşti actori pot fi următorii:
Actorii locali din România
Asociaţii de proprietari

Proprietari de terenuri şi imobiliari

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Agenţi economici

Romtelecom

Agenţii de turism

DISTRIGAZ SA

Operatori de servicii publice

Sucursale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice

Organizaţii Nonguvernamentale

SNTGN TRANSGAZ

Ocoale Silvice

TRANSELECTRICA SA

2. Evaluarea actorilor implicaţi se va face în raport cu misiunea acestora şi cu
intenţiile de dezvoltare a domeniilor pe care le gestionează, exprimate prin
documente oficiale. Evaluarea actorilor implicaţi se va face comparativ şi selectiv
stabilindu-se o ordine de importanţă a acestora în funcţie de motivaţia şi
mijloacele pe care le au pentru implementarea planului strategic în zona
transfrontalieră.
Analiza actorilor ce influenţează implementarea planului
Domeniu
activitate

de Instituţii / reprezentanţi Planuri/
grupuri de interes
/Politici
pentru z. t.

Strategii Motivaţie,
relevante influenţă (+/-)

– idei principale
domenii

Rol
/
sarcina*

pe puternică/slabă (+/)

* I – necesită informare, A – consultat/avizează, P – aprobă, D – decide, S – supervizează/implementează
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Evaluarea actorilor implicaţi se va face şi în raport cu capacitatea dministrativă a acestora,
determinată în raport cu sarcinile care trebuie să fie efectuate de către administraţie în cadrrul
proiectului. Acestea constau în general din următoarele elemente:
- Structurile instituționale (ministere, agenţii, departamente, etc, care există pentru a îndeplini f
uncțiile necesare de implementare)
- Instrumente juridice (legislaţia pentru a permite structurilor pentru a îndeplini sarcinile
necesare, inclusiv competenţele legale)
- Proceduri (procedurile necesare pentru a îndeplini sarcinile, reprezentată atât de instrumente
juridice cât şi de practică)
- Personal (capacitatea personalului pentru a îndeplini sarcinile, inclusiv numerul lor, nivelurile,
de formare, şi sistemul de gestionare a acestora)
- Bugete și echipamente
Această evaluare face distincţie între capacităţi orizontale, de specialitate, şi verticale:
Capacități orizontale
Capacităţile orizontale sunt utilizate pentru a efectua acele activități ale administrației comune pentru
mai multe ministere şi instituţii. Acestea includ:
• servicii publice şi managementul resurselor umane;
• luarea deciziilor şi coordonare;
• managementul financiar (buget, trezorerie, audit, achiziții publice)
Capacități specializate
Acestea se referă la priorităţi speciale legate de situația transfrontalieră, fiind, în general, considerate
fundamentale pentru rezolvarea problemelor zonei, absolut necesare pentru a progresa spre final.
Acestea sunt:
• administrarea justiţiei;
• administraţiile locale
Capacități verticale
Capacităţile verticale se referă la capacitatea de ministerelor şi agenţiilor de a realiza sarcinile cerute în
cadrul planului teritorial, fiecare în sfera lor de competenţă, cum ar fi educația, transportul, cultura, sau
agricultura.
Pentru fiecare dintre aceste domenii, se vor evalua capacităţile actuale (instituţii, legi, proceduri,
personal), evidenţiându-se lacunele de capacitate şi necesităţile. Se va propune modul în care s-ar
putea suplini capacităţile lipsă şi în ce domenii ar fi util să fie asistate pentru completarea carenţelor.
În scopul analizării diferenţelor (între capacităţi care există şi capacităţi ce sunt necesare) trebuie să fie
utilizat un standard explicit sau implicit. În literatura de specialitate referitoare la administraţia publică
se fac referi la standarde explicite, cum ar fi "standardele europene" sau "cele mai bune practici". În
realitate, cu câteva excepții (direct legate de acquis-ul UE), nu există repere solide şi explicite. De
exemplu, nu există un consens asupra unui model de serviciu public şi deasemenea nu s-a stabilit încă
structura ideală a unui minister, stabilirea standardelor trebuind să fie făcută de la caz la caz.
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3. Informarea actorilor implicaţi este o activitate care constă în contactarea
actorilor interesaţi din zona transfrontalieră şi informare lor cu privire la strategia
planului.
Informarea se va face cu mijloace adecvate ţinându-se cont de natura interfeţei cu
aceşti factori. Se vor putea utiliza sinteze ale planului strategic care să prezinte
într-un mod ilustrativ viziunea şi obiectivele acestuia. Întâlnirile şi şedinţele de
prezentare a planului vor putea permite clarificarea directă a problemelor
principale şi a propunerilor planului, înregistrându-se totodată atitudinea actorilor
implicaţi faţă de acestea. Crearea unei culturi a planificării prin participarea
actorilor implicaţi la stabilirea strategiei, prin stimularea creativităţii
administraţiilor publice şi private, pot îmbunătăţi semnificativ calitatea şi efectul
planurilor.
Rezultatele fazei: actori implicaţi informaţi
FAZA V.B: CONSULTAREA ACTORILOR IMPLICAŢI ŞI A POPULAŢIEI,
STABILIREA CADRULUI INSTITUŢIONAL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII
PLANULUI STRATEGIC.
Faza are ca scop finalizarea strategiei planului de dezvoltare teritorială prin acceptarea
(necondiţionată sau cu amendamente) de către actorii implicaţi/interesaţi în implementarea
prevederilor planului strategic.
1. Avizarea şplanului de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere.
După redactarea în forma finală a documentaţiilor planului de dezvoltare se vor
obţine avizele de la actorii implicaţi în implementarea planului, ceea ce
corespunde cu asumarea răspunderii acestora pentru aplicarea măsurilor şi
îndeplinirea obiectivelor strategice.
Competenţe de avizare:
Ministerul

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi
Dezvoltării Regionale din Bulgaria
- Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii
În această fază planul strategic va fi examinat şi adoptat de organismele de
responsabile, fapt ce stabileşte forma finală a acestuia, transformându-l într-un
instrument oficial de dezvoltare teritorială şi cooperare macro - regională.
2. Introducerea observaţiior şi completărilor aduse de actorii implicaţi avizarea
planului. Răspunsul oficial al actorilor implicaţi va putea constitui obiectul analizei şi
negocierii între aceştia şi elaborator pentru definitivarea formulărilor strategiei de
dezvoltare teritorială.
3. Aprobarea planului de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere.

Rezultatele fazei: planul strategic de dezvoltare teritorială avizat şi aprobat, cadrul instituţional
de monitorizare a implementării planului strategic - draft.
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FAZA V. C: PROPUNERI PRIVIND CADRUL INSTITUŢIONAL
MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PLANULUI STRATEGIC

DE

Faza are ca scop formularea propunerilor pentru cadrul instituţional şi sistemul de monitorizare
a implementării Strategiei comune de dezvoltare teritorială bazată pe rezultatele fazei
anterioare.
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei comune de dezvoltare teritorială sunt etape cheie ale
procesului general de planificare a zonei transfrontaliere, având scopul de a întreprinde în timp util
acţiuni pentru depăşirea dificultăţilor apărute în punerea în aplicare şi dacă este cazul, întreprinderea de
acţiuni pentru actualizarea acesteia. În acest sens, monitorizarea şi evaluarea sunt orientate în principal
spre obţinerea durabilităţii, eficienţei, eficacităţii şi respectarea cât mai riguroasă a implementării
Strategiei comune de dezvoltare teritorială în zona transfrontalieră.
Procesul de implementare, de control şi respectiv de evaluare presupune existenţa unei Structuri
deliberative / coordonatoare responsabilă pentru aplicarea programelor de dezvoltare teritorială a zonei
transfrontaliere.
1. Organismele de management:
Autoritatea de Management (AM)
Autoritatea de Management este responsabila pentru managementul şi
implementarea programelor operationale in conformitate cu Regulamentele Comisiei
Europene. Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera
Romania- Bulgaria 2007-2013 a fost stabilită in cadrul Minsterului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice din Romania. In Bulgaria, omologul Autoritatii
de Management este Autoritatea Nationala, infiintata in Ministerul Dezvoltarii
Regionale şi Lucrarilor Publice de la Sofia.
Autoritatea Nationala din Bulgaria (AN)
Autoritatea Nationala din Bulgaria este omologul Autoritatii de Management
din Romania si este reprezentata prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Lucrarilor Publice din Bulgaria. Autoritatea Naţională va purta
responsabilitatea pentru managementul operaţional la nivelul partenerilor de
proiect de pe partea bulgară a graniţei.
Autoritatea de Certificare
Este responsabilă pentru certificarea declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor de
înainte de a fi transmise către Comisie.

plată,

Controlorii de Prim Nivel - Unitatea de Control
Controlorii efectuează controlul de prim nivel, fiind responsabili cu verificarea
legalităţii şi regularităţii cheltuielilor declarate de către fiecare beneficiar care
participă în proiect.
Autoritatea de Audit
Autoritatea de Audit este responsabilă de efectuarea auditurilor pentru
funcţionării eficiente a sistemului de management şi control al programului
operaţional şi de efectuarea auditurilor la nivel de proiecte. Autoritatea de Audit se
asigură că activităţile de audit se desfăşoară în concordanţă cu regulamentele UE şi
cu standardele de audit agreate la nivel internaţional.

verificarea
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Unitatea de Plată
beneficiari
români

Rolul principal al Autorităţii de Plată este acela de a efectua plăţi către
(către partenerii Lider de Proiect pentru fondurile FEDR şi către partenerii
pentru co-finanţarea naţională).
Organisme comune de management
Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Comitetul Comun de Monitorizare, format din reprezentanti locali, regionali si
nationali ai ambelor state partenere, supervizeaza programul si este responsabil cu
deciziile strategice ale acestuia. Presedintia Comitetului Comun de Monitorizare
alterneaza anual intre cele doua state membre..
Comitetul Comun de Selectie (CCS)
Comun de
regional si

Comitetul Comun de Selectie este constituit ca subcomitet al Comitetului
Monitorizare, format din reprezentanti romani si bulgari (la nivel national,
local). Are ca principala responsabilitate selectarea proiectelor propuse pentru
finantare.
Secretariatul Tehnic Comun (STC)

Secretariatul Tehnic Comun este localizat in Calarasi (Romania). Ajuta
institutiile
implicate in managementul programului in realizarea sarcinilor lor specifice. Un
punct de informare este infiintat in Plevna, Bulgaria ca parte componenta a
Secretariatului Tehnic Comun.
Sistemul de monitorizare a implementării Strategiei comune de dezvoltare teritorială
Sunt supuse monitorizării punerea în aplicare a obiectivelor şi priorităţilor stabilite prin
Strategia comună de dezvoltare teritorială, precum şi acţiunile structurilor administrative şi
organizaţiilor implicate în punerea sa în aplicare şi prin urmare, planurile strategice, documentele şi
programele operaţionale legate de aceasta.
Funcţiile legate de monitorizarea Strategiei comună de dezvoltare teritorială includ:
- monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor strategice legate de obiectivele
generale
stabilite în Strategia Europa 2020, pe baza unor criterii calitative definite şi indicatori
cantitativi;
- monitorizarea punerii în aplicare a priorităţilor şi obiectivelor specifice stabilite în
Strategia
comună de dezvoltare teritorială pe baza unor criterii calitative definite şi indicatori
cantitativi;
fizici şi
priorităţi

- monitorizarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare, pe baza indicatorilor
financiari stabiliţi în acestea pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare regională,
şi măsuri la nivelul corespunzător;

- coordonarea activităţilor legate de monitorizarea Strategiei comune de dezvoltare
teritorială cu autorităţile centrale şi locale executive, consiliile pentru dezvoltare regională,
părţile interesate, organizaţii, persoane fizice şi juridice;
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- discutarea şi aprobarea rapoartelor intermediare şi finale privind punerea în aplicare a
Strategiei comune de dezvoltare teritorială, întocmirea de rapoarte, respectiv, cu privire la
rezultatele evaluării intermediare şi ex-post a implementării Strategiei;
- luarea în considerare a propunerilor şi luarea deciziilor pentru sporirea eficienţei
procesului
de monitorizare şi în cazul apariţiei problemelor şi omisiunilor, emiterea de directive
specifice pentru depăşirea acestora;
- identificarea şi implementarea măsurilor pentru asigurarea gradului de conştientizare
publică a rezultatelor obţinute de monitorizare în vederea asigurării transparenţei în punerea
în aplicare a Strategiei comune de dezvoltare teritorială.
Punerea în aplicare a Strategiei comune de dezvoltare teritorială este monitorizată pe baza
rezultatelor din monitorizarea şi evaluarea planurilor de dezvoltare teritorială de nivele inferioare, a
programelor sectoriale şi a proiectelor de dezvoltare. Aceste rezultate sunt cuprinse în rapoartele
anuale privind punerea în aplicare a planului de dezvoltare teritorială, dezvoltat pe baza unui sistem de
monitorizare stabilit.
Sistemul de evaluare a implementării Strategiei comune de dezvoltare teritorială
Următoarele criterii calitative privitoare la normele şi standardele ce caracterizează calitatea
realizării obiectivelor şi priorităţilor, în cadrul unor condiţii şi cerinţe economice, sociale, politice şi
ecologice, au fost folosite pentru evaluarea Strategiei comune de dezvoltare teritorială:
- mobilizarea avantajelor competitive ale regiunilor şi utilizarea eficientă a propriului
potenţial de dezvoltare în scopul realizării coeziunii economice;
capitalului

- reducerea disparităţilor regionale în domeniul social prin crearea şi
uman în scopul realizării coeziunii sociale;

dezvoltarea

- cooperare transnaţională şi interregională, precum şi cooperarea între unităţile
administrative de bază, în scopul realizării coeziunii teritoriale;
- consolidarea reţelei de centre urbane, îmbunătăţirea conectivităţii între regiuni şi a
calitatăţii mediului urban în scopul realizării dezvoltării teritoriale echilibrate;
- angajamentul politic şi capacitatea administrativă a instituţiilor la nivel local şi a
partenerilor de implementare a politiciilor şi de gestionare a proceselor de planificare,
programare, informare, control şi coordonare la nivel regional şi local;
- integrarea obiectivelor globale de mediu în procesul de planificare urbană şi regională.
Criteriile astfel formulate sunt legate de raportarea indicatorilor cantitativi generali (indicatorii
de Strategia Europa 2020 şi un set sintetizat de criterii macroeconomice), pe care se va baza sistemul
de evaluare şi monitorizare în domeniul politicii de dezvoltare teritorială în timpul planificării
următoare şi pe perioadele de programare şi care vor reflecta realizarea obiectivelor Strategiei Europa
2020. Valorile iniţiale şi ţintă sunt stabilite pentru aceşti indicatori, cu ajutorul cărora va fi
monitorizată şi evaluată atingerea obiectivelor. Acestea vor fi adaptate în mod corespunzător, în scopul
planificării strategice a dezvoltării regionale şi locale la diferite niveluri:
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Pachetul macroeconomic - valorile de referinţă pentru zona transfrontalieră şi pentru
nivelele teritoriale inferioare:
- PIB-ul pe cap de locuitor;
- pondere în PIB pe cap de locuitor în media UE-27;
- Şomajul;
Contribuţia la Strategia Europa 2020 - valori-ţintă pentru zona transfrontalieră şi pentru
nivelele teritoriale inferioare:
- Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 de ani;
- Investiţii în cercetare şi dezvoltare (R & D), ca procent din PIB;
- Ponderea surselor regenerabile de energie în consumul final de energie;
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice;
- Reducerea intensităţii energetice a PIB (angajament specific ţării);
- Reducerea ratei abandonului şcolar;
- Cota de creştere a nr. de persoane în vârstă de 30-34 ani cu studii superioare;
- Reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei;
Indicatorii globali de mediu:
- Ponderea relativă din teritoriile aflate sub impact antropic mare (infrastructură, zone
populate, situri industriale) -%;
- Procentul de suprafaţă de pădure faţă de terenurile agricole şi urbanizate -% /% /%;
persoană /

- Emisiile de gaze cu efect de seră (tone CO2 echivalent) pe cap de locuitor - t /
an;
- Cheltuieli ALS pentru protecţia mediului - milioane de euro;
- Cheltuieli de liber schimb în scopuri mediu pe cap de locuitor;
- Ponderea teritoriului expus la un risc ridicat de eroziune, inundaţii, alunecări -%;
- Cheltuieli privind eficienţa energetică şi RES - milioane de euro pe an;

Criteriile calitative cadru formulate, precum şi indicatorii generali şi specifici de monitorizare
cantitativă pot fi utilizaţi în cadrul evaluărilor intermediare şi ex-post. Evaluarea intermediară pentru
perioada de implementare va prezenta un raport cu privire la progresele înregistrate în punerea în
aplicare a obiectivelor de dezvoltare teritorială şi a priorităţilor, rezultatele monitorizării şi evaluării, a
punerii în aplicare a programelor de dezvoltare sectorială, resursele utilizate, şi dacă este necesar, va
conţine propuneri pentru actualizarea Strategiei comune de dezvoltare teritorială. Evaluarea ex-post va
fi efectuată după sfârşitul perioadei de planificare şi în plus, pentru a face o evaluare a realizărilor,
aceasta va trage concluzii şi va face recomandări în legătură cu punerea în aplicare a obiectivelor şi
priorităţilor pe termen lung ale politicii guvernamentale de dezvoltare, inclusiv o actualizare a
Strategiei comune de dezvoltare teritorială. Rezultatele evaluărilor vor fi prezentate în rapoartele
intermediare şi în raportul final privind punerea în aplicare a Strategia comună de dezvoltare teritorială
a zonei transfrontaliere.
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Culegerea datelor
În scopul furnizării de informaţii privind punerea în aplicare a Strategiei comune, se vor
colecta, analiza şi rezuma diferiţi parametrii de planificare, indicatori financiari şi statistici, precum şi
alte date rezultate din aplicarea politicilor interregionale, la nivel naţional, regional şi local. Se vor
folosi datele Institutelor Naţionale de Statistică, registrele oficiale şi rapoarte ale ministerelor şi
agenţiilor guvernamentale, precum şi rezultatele monitorizării şi evaluării planurilor de dezvoltare
teritorială şi a altor programe.
În cazul în care informaţiile nu vor fi disponibile pentru anumite valori indicative, vor fi
utilizate metode de aproximare şi interpolare, precum şi metode asistate GIS pentru analizele geospaţiale. O abordare similară va fi de asemenea utilizată pentru calculul indicatorilor derivaţie şi pentru
estimări ale indicatorilor. Pentru analiza comparativă a stării regiunilor, în raport cu nivelurile
europene, vor fi utilizate datele oficiale EUROSTAT, precum şi documente oficiale publicate de UE,
cercetări ale ONU, ale Băncii Mondiale şi ale altor instituţii.
Formular de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor şi priorităţilor Strategiei comune de
dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere România - Bulgaria
Obiectiv:
Prioritatea 1.1:
VALORI ŢINTĂ

VALORI EXISTENT
INDICATORI
CHEIE
MONITORIZAŢI

To
tal ZTF g.

Re
g.

Re
g.

Re
To
tal ZTF g.

Re
g.

Re
g.
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1

2

n

1

2

n

1.
2.
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n.
Prioritatea 1.2:
1.
2.
3.
n.
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