Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

COLECTIV DE ELABORARE

Sef de proiect

CONF. UNIV. DR. ARH. VASILE MEITA

Echipa de lucru

CSIII ARH. CHIFELEA CONSTANTIN
CSIII ARH. LIDIA FLORESCU
CSIII ING. ELENA STANCU
CSIII SOC. RALUCA PETRE
CSIII DR. SOC. ALINA CHICOŞ
CS DR. GEOGR. ALINA HUZUI
ACS. POL. JIANCA ŞTEFAN
CS ING. AMELIA CAZACU
CSIII ING. MARIANA DOROBANŢU
CSIII EC. CRISTINA BURTEA
CS ING. LUIZA MINCULESCU
CS ING. ROXANA SIMIONESCU
CS EC. MONICA TACHE
ACS. GEOGR. CRISTINA IVANA

Activitaţi de redactare,
formatare

OP PC. ANCUŢA GHEOLDEA

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

1

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

CUPRINS

4

1. INTRODUCERE
CONTEXTUL GENERAL ŞI SPECIFIC

8

PARTICULARITĂŢILE UNEI METODOLOGII COMUNE DE PLANIFICARE
TERITORIALĂ SPECIFICĂ UNEI ZONE TRANSFRONTALIERE

9

DESPRE PLANIFICAREA STRATEGICĂ

10

STRUCTURAREA METODOLOGIEI COMUNE DE PLANIFICARE TERITORIALĂ
PENTRU ARIA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – BULGARIA

17

2. ETAPELE DE REALIZARE ALE STRATEGIEI
I - ETAPA PRELIMINARĂ

19
22

Faza I.a: Introducere în problematica studiului

22

Faza I.b: Colectarea datelor şi fundamentarea planului strategic

22

II - AUDIT TERITORIAL: ANALIZA ŞI EVALUAREA FACTORILOR CE
INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI
ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMANIA - BULGARIA

22

Faza II.a Analiza multicriterială a structurii teritoriului

24

Faza II.b: Structura socio-demografică

25

Faza II.c: Determinarea intensităţii şi diversităţii activităţilor economice
(conform clasificării CAEN) din zona transfrontalieră

26

Faza II.d: Infrastructuri tehnice

29

Faza II.e: Contextul suprateritorial

30

INDICATORI PENTRU CARACTERIZAREA PROFILULUI TERITORIAL ŞI
SOCIO - ECONOMIC AL ZONEI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA

31

Tabel cu indicatorii pentru caracterizarea profilului teritorial şi socio - economic al zonei
de cooperare transfrontaliera

32

III: DIAGNOSTIC ŞI PRIORITĂŢI

67

Faza III.a: Diagnostic pe domenii

67

Faza III.b: Diagnostic prospectiv

67

Faza III.c: Diagnostic general

67

IV. FORMULAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
DURABILĂ A ZONEI TRANSFRONTALIERE

68

Faza IV.a: Formularea viziunii strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal

68

Faza IV.b: Formularea obiectivelor strategiei de dezvoltare a teritoriului
zonal transfrontalier şi a direcţiilor de acţiune necesare îndeplinirii acestora

69

Faza IV.c: Identificarea politicilor (măsurilor) de realizare a obiectivelor
strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal - formularea programului de
măsuri

70

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

2

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Faza IV.d: Evaluarea strategică de mediu a planului de dezvoltare a
teritoriului zonal

72

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

73

Faza V.a: Analiza actorilor implicaţi în realizarea unei strategii comune de
dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere

75

Faza V.b: Consultarea actorilor implicaţi şi a populaţiei, stabilirea cadrului
instituţional de monitorizare a implementării planului strategic.

79

Faza V.c: Propuneri privind cadrul institutional de monitorizare a
implementarii planului strategic

79

3. PIESELE DESENATE

80

4. IDENTIFICAREA RISCURILOR ÎN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ PENTRU O ZONĂ TRANSFRONTALIERĂ

82

5. IDENTIFICAREA POSIBILITĂŢILOR DE APROBARE ŞI ASUMARE A
STRATEGIEI COMUNE DE DEZVOLTARE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE DIN
CELE DOUĂ ŢĂRI – RISCURI CE POT APĂREA ŞI CUM INFLUENŢEAZĂ
DIFERENŢELE DATE DE SISTEMELE DE PLANIFICARE TERITORIALĂ
6. PROPUNERI PRIVIND CADRUL INSTITUŢIONAL DE MONITORIZARE

84

93

A IMPLEMENTĂRII PLANULUI STRATEGIC
BIBLIOGRAFIE

94

ANEXE

95

ANEXA 1. DOCUMENTE CADRU ALE UNIUNII EUROPENE RELEVANTE ÎN
DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI

95

ANEXA 2. LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE ŞI CU
INCIDENŢĂ ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI

99

ANEXA 3. LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN DOMENIUL APELOR

101

ANEXA 4. LEGISLATIE, ACTE NORMATIVE PRIVIND ENERGIA

107

ANEXA 5. CONVENTII ŞI ACORDURI DE MEDIU RATIFICATE DE ROMÂNIA

110

ANEXA 6. STRATEGIA ŞI POLITICA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIRII APELOR

122

ANEXA 7. STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII –
INSTRUMENT EUROPEAN DE COOPERARE MACRO-REGIONALĂ

128

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

3

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

1. INTRODUCERE
Prin prezenta lucrare se formulează Metodologia de planificare teritorială aferentă proiectului
„Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere RomaniaBulgaria”.
Această metodologie reprezintă cadrul pentru un spectru larg de iniţiative de perspectivă de
cooperare teritoriala sectorială între România şi Bulgaria. Autorităţile naţionale din cele două state
pot hotărî introducerea prevederilor formulate prin Strategie în documentele de planificare
teritorială specifice fiecărei ţări. În acest fel se asigură coordonarea eforturilor de dezvoltare la
nivel local cu necesitatea asigurării unei dezvoltări integrate la scară macro-regională, prin
intensificarea cooperării transfrontaliere, într-o perspectivă durabilă.
Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria
trebuie să parcurgă etape care să aibă în vedere zonele din interiorul graniţelor dar şi etape în care
strategia trebuie abordată ca privind o regiune unitară.
Metodologia are ca scop şi identificarea organismelor centrale din România si Bulgaria ce vor avea
un rol de sprijin şi/sau consultanţă în procesul de elaborare a strategiei. Furnizarea de date şi
informaţii în acest demers implică colaborarea dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi celelalte ministere deţinătoare ale acestor informaţii, inclusiv pentru
eliminarea riscului unor posibile erori privind regimul şi caracterul special al unor date. De
asemenea, autorităţile locale din ambele ţări trebuie să fie atrase în procesul de elaborare şi de
consultare.
Această metodologie stabileşte principii specifice de abordare, pune accentul pe relaţiile
parteneriale şi instituţionale şi stabileşte obiective şi priorităţi orientate către proiecte cu impact la
nivelul zonei cuprinse în strategie. Totodată include în demersul strategic etapele de implementare,
monitorizare a procesului de implementare şi modul de accesare şi mobilizare a resurselor
necesare.
Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria
trebuie să răspundă câtorva imperative:
să ilustreze viziunea unei dezvoltări spaţiale integrate şi transfrontaliere
să aibă în vedere aplicarea principiilor formulate în documentul european „Principii
Directoare pentru Dezvoltarea Durabilă pe Continentul European” (Hanovra 2000), Agenda
teritorială a Uniunii Europene 2020, Godollo 2011, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale,
Bruxelles, 2008.
să armonizeze orientările naţionale ale celor două state implicate în ceea ce priveşte
politicile de dezvoltare teritorială vizate în teritoriile respective.
să identifice instrumentele tehnice – domenii de interes, etape de realizare, indicatori de
analiză, grad de detaliere a prevederilor de dezvoltare/cooperare, etc. – agreate de ambele
părţi.
să se aibă în vedere şi interoperabilitatea acestei strategii cu tipurile de planuri din sistemele
naţionale de amenajarea teritoriului, pentru ca măsurile, planul de acţiuni şi listele de
proiecte să poată fi finanţate din fonduri naţionale sau europene, conform legislaţiilor
specifice fiecărei ţări.
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să vizeze şi aspecte instituţionale, de
sprijin/consultanţă/acord în procesul de
scheme de implementare a strategiei.
verticală trebuie să fie comparabil în
general.

la identificarea organismelor centrale cu rol de
elaborare, până la identificarea celei mai potrivite
Acest proces de cooperare pe orizontală şi pe
cele doua state, pentru obţinerea unui echilibru

să pună un accent deosebit pe aspectele de mediu, retele de transport si pe cele legate de
gospodărirea apelor, în special în perspectiva efectelor transfrontaliere.
Prin caracterul comprehensiv al demersului său, metodologia va soluţiona unele din problemele
sistemului de planificare din cele două ţări, evidenţiate în faza de audit teritorial al proiectului.
Factorii care influenţează sistemele de amenajare a teritoriului din cele două ţări se pot grupa în:
Factori normativi şi administrativi
• prevederile constituţionale şi tradiţiile administrative
• natura sistemului de legi
• locul al puterii în sistemul de planificare
Factori ce ţin de sistemul de planificare
• scopul sistemului
• gradul şi tipul de planificare la nivel naţional şi regional
• maturitatea şi caracterul complet al sistemului
Factori ce ţin de sistemul de implementare
• rolurile relative ale sectoarelor public şi privat în aplicarea planului
• distanţa dintre obiective şi rezultatele exprimate
Metodologia comună de planificare va pune în valoare caracteristicile comune existente în prezent
în sistemul legislativ din domeniu, precum si pe cele din sistemul administrativ, prin efortul comun
implicat de parcurgerea procesului de planificare şi implementare a planurilor.
În plan administrativ, metodologia propune înfiinţarea unei Autorităţi de monitorizare a
implementării Strategiei Comune în Zona Transfrontaliera, stabilita de către Minsterului
Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice din Romania, în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontaliera. În Bulgaria, omologul Autorităţii de Management va fi Autoritatea Naţională,
înfiinţată în Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Lucrarilor Publice de la Sofia. Colaborarea acestor
entităţi, la cel mai înalt nivel, se prevede a înlătura unele din diferenţele ce ţin de practicile şi
tradiţiile administrative şi de planificare spaţială din cele două ţări.
Sistemul legislativ din domeniul planificării spaţiale din cele două ţări a fost armonizat, ca urmare
a exigenţelor UE, prin adoptarea Legilor privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul în anul
2001. Acestea stabilesc aceleaşi nivele de planificare spaţială în cele două ţări, precum şi aceleaşi
proceduri de avizare şi aprobare a planurilor.
Conceptele stategice de dezvoltare spaţială (teritorială) au aceeaşi structură în ambele ţări,
determinând linii directoare de dezvoltare teritorială, ca scop, viziune, obiectiv general şi obiective
strategice pentru planurile teritoriale de dezvoltare.
Metodologia comună de planificare ţine seamă de aceste puncte comune, constituindu-se într-o
procedură de aplicare şi testare a sistemului administrativ şi normativ din cele două ţări.
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Diferenţele de abordare a planurilor teritoriale din cele două ţări provin din apartenenţa la sisteme
de planificare diferite, practicate în Europa. Aşa cum se observă din următorul tabel cele două ţări
practică o planificare ce aparţine tipului comprehensiv - integrat, dar cu orientări diferite.
Sisteme de planificare din Europa - modele ideale
Tip planificare teritorială
Economic - regional

Comprehensiv - integrat

Regulamente de utilizare a
terenurilor
Urbanistic

Caracteristici principale
- rol predominant al
guvernului central
- caracter ne-normativ
- prescriptiv în funcţie de
ierarhii sistematice şi formale
ale planurilor; administraţiile
federale joacă un rol important
în procesul decizional şi de
implementare a planurilor
(,,familia” germanică)
- planificare bazată pe sectorul
public şi investiţii; autorităţile
au un rol activ, partajând unele
responsabilităţi cu guvernul
central (,,familia” scandinavă)
- controlul utilizării terenurilor
la nivel strategic şi local
- autorităţile locale
- puternică influenţă
arhitecturală
- zonificare şi coduri rigide

Stat în care se practică
FR, PT, (DE) (RO)

DE, AT,
RO, BG

NL, DK, FI, SE

UK, IE, (BE)

GR, IT, ES, (PT) (BG)

(sursa: Compendiu UE 1997)
România practică un sistem de planificare orientat către tipul economic - regional, materializat în
planurile de amenajare a teritoriilor judeţene şi interjudeţene existente în prezent; în timp ce
Bulgaria este mai orientată către sistemul sud-european, de planificare urbană.
În prezent se constată că există că o schimbare în categoriile de abordări mai sus arătate printr-o
hibridizare a sistemelor de planificare, care are loc nu numai în ţările de la periferia sferelor
culturale de influenţă, dar, mai ales în ţările dezvoltate, care au tendinţa de a învăţa de la alţii din
afara propriei lor ,,familii”. Această hibridizare devine mai evidentă mai ales în raport cu
modificările produse la nivel instituţional, schimbări care însă nu au fost importante în cele două
ţări, în ultima perioadă.
În cele 15 ţări care formau UE înainte de extindere, mişcările între categorii sunt mai mult decât o
convergenţă de stiluri de planificare, unde planificarea comprehensiv-integrată şi abordarea
economic-regională par să predomine.
În noile state membre, unde există o mişcare puternică de descentralizare, se fac eforturi de
adaptare a diverselor niveluri de planificare, în conformitate cu această tendinţă. Procedând astfel
se împrumută componente ale modelelor comprehensiv-integrate, economic-regionale, şi de
utilizarea a terenurilor.
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Metodologia comună de planificare va constitui un exerciţiu de armonizare a celor două sisteme,
prin orientarea mai accentuată către sistemul de bază, făcută printr-o apropiere de accentele
celuilalt sistem (regional, urban) şi nu prin deturnarea totală a acestora.
În ceea ce priveşte rolul actorilor implicaţi în planificarea teritorială din cele două ţări metodologia
oferă un cadru comun de consultare şi implicare a acestora în elaborarea şi implementarea
strategiei de dezvoltare. Metodologia ţine cont de echivalenţa existentă între instituţiile
administraţiei centrale din cele două ţări (17 ministere în România şi 16 în Bulgaria) împlicându-le
în acţiunile de informare, consultare şi avizare, derulate în elaborarea planului. Aceste instituţii au
un loc central în sistemele de decizie, avizare şi aprobare a planurilor teritoriale din cele două ţări,
considerându-le astfel un element de legătură în armonizarea celor două sisteme de planificare.
Competenţele de avizare şi aprobare a planurilor de amenajare a teritoriului din România sunt
următoarele:
Categorii de Planuri
Naţional
Zonal regional

Zonal
- Interjudeţean
- Interorăşenesc sau
intercomunal
- Frontalier
- Metropolitan, periurban al
principalelor municipii şi oraşe

Avizează
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice
- Ministerul Culturii
- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
- Agenţiile de dezvoltare regională
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice
- Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform
legii

Aprobă
Guvernul

- Consiliile judeţene
- Consiliile locale
- Consiliul General al
Municipiului
Bucureşti

Competenţele de avizare şi aprobare a planurilor de amenajare a teritoriului din Bulgaria sunt
următoarele:
Categorii de documentaţii

Avizează

Scheme de dezvoltare
pentru teritoriul National,
Regional, Districtual, Zonal
interorăşenesc sau
intermunicipal

- Ministerul Dezvoltării Regionale
- Administraţii centrale şi teritoriale
- Institutul Naţional pentru Monumente Culturale

Planuri de dezvoltare
- general
- de detaliu

- Ministerul Dezvoltării Regionale
- Organisme centrale şi teritoriale competente

Aprobă
- Consiliul de Miniştrii
- Ministerul Dezvoltării
Regionale
- Consilii de Dezvoltare
Regionale
- Consilii de Dezvoltare
Districtuale
- Consiliile Municipale
prin Consiliile
Municipale de Experţi

Planificarea teritorială promovată prin prezenta metodologie se adresează şi celorlalte nivele de
administraţie (regională, districtuală, judeţeană, locală) prin antrenarea acestora în deciziile
planului, prin procedurile de informare şi consultare. Tradiţia de planificare din cele două ţări este
orientată spre deciziile luate de către administraţia centrală, la nivelul local fiind luate decizii de
mai mică importanţă. În ambele ţări, abordările anterioare de planificare sunt acum considerate a fi
excesiv de detaliate şi normative, cu o abordare de sus în jos, cuprinzătoare, care presupune un
grad înalt de control public asupra acţiunilor mediului privat. Aceste planuri rigide sunt dificil de
elaborat şi ţinut la zi. Ele au nevoie de resurse importante şi inhibă autorităţile de planificare în a
răspunde corespunzător la oportunităţile ce apar în decursul perioadei de implementare. Este
necesar a realiza un echilibru adecvat între stabil şi flexibilitate - cunoscută fiind o ordine a
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priorităţilor. Aşa se face că există o distanţă relativ mică între obiectivele (prea fixe) exprimate
prin planurile de dezvoltare şi rezultatele obţinute prin implementarea la nivel local. Metodologia
de elaborare încearcă să atenueze acest neajuns prin implementarea unor proceduri participative,
de promovare a unor obiective ale autorităţilor locale şi consultare a actorilor relevanţi din zonă.

CONTEXTUL GENERAL ŞI SPECIFIC
Gestionarea spaţială se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al 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.
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 centrul ţării), 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.
Zona transfrontalieră Romania - Bulgaria face parte categoria de modele generale, în care fluviul
care a constituit de-a lungul timpului atât o importantă axă de structurare a fluxurilor transversale,
cât şi principala arteră de navigaţie, a favorizat procesele socio-economice cu caracter linear, de
legătură între Europa Centrală şi Bazinul Mării Negre. Acestea sunt caracterizate printr-o variaţie
naturală a fluxurilor, determinate de caracterul omogen al populaţiilor celor două zone frontaliere ce
vin în contact, graniţe relativ închise, care se suprapun unor regiuni de inaccesibilitate naturală, cu
un potenţial redus de locuire şi cu o infrastructură slab dezvoltată. Ea face de asemenea parte din
categoria zonelor transfrontaliere situate în interiorul UE, ceea ce facilitează sensibil planificarea şi
dezvoltarea acesteia.
Ca tip specific de zonă transfrontalieră, teritoriul analizat se înscrie în categoria zonelor cu reţea de
localităţi structurată de aşezări pereche, situate de-o parte şi de alta a fluviului ce formează frontiera
de stat. În zona frontierei terestre dintre Romania şi Bulgaria, în absenţa oraşelor-port, această
configuraţie specifică a reţelei de localităţi nu se mai păstrează.
În cazul Romaniei si Bulgariei au fost întreprinse o serie de iniţiative de colaborare în zona
transfrontaliera:
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
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

8

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

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.
Caracteristici ale cooperarii transfrontaliere Romania - Bulgaria
Dezvoltarea teritoriului transfrontalier Romania - Bulgaria este condiţionata de aspecte care se
manifesta la nivel european, dintre care mentionam:
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; interesul crescut pentru zonele transfrontaliere şi pentru
cooperarea în aceste zone.
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.
Totodată cooperarea transfrontalieră este influenţataă de elemente de 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.

PARTICULARITĂŢILE UNEI METODOLOGII COMUNE DE PLANIFICARE
TERITORIALĂ SPECIFICĂ UNEI ZONE TRANSFRONTALIERE
Trăsătura comună a tuturor metodologiilor de elaborare a planurilor de amenajare este abordarea
comprehensivă a domeniilor şi proceselor cu relevanţă teritorială: mediul natural, populaţia şi
localităţile, activităţile economice şi infrastructurile tehnice, care fac parte într-o anumită măsură
din orice zonă avută în vedere.
Ceea ce deosebeşte abordările din gestionarea spaţială a teritoriului, din ţări diferite, este cultura şi
nivelul cunoştinţelor din domeniu, inclusiv cadrul legal care guvernează sistemul de aplicare a
prevederilor planurilor de amenajare.
Este astfel de mare importanţă sistemul de valori (interese) care stă la baza modului de elaborare a
planurilor de amenajare şi cel de administrare a implementării acestora. În acest sens este
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semnificativ a se studia organigramele administraţiilor locale şi centrale din ambele ţări, acestea
fiind grăitoare în privinţa problematicilor pentru care sunt responsabile serviciile, agenţiile şi
organizaţiile decentralizate, implicate în gestionarea unor procese cu efect teritorial.
Armonizarea concepţiei şi modului de amenajare a unui teritoriu transfrontalier cu normele
corespunzătoare la nivel european trebuie realizată pe baza următoarelor principii strategice
specifice:
deschiderea fiecarei zone pentru cooperare transfrontalieră în acord cu orientările şi
practicile europene şi luând în considerare strategiile regionale şi naţionale în vigoare;
realizarea unei bune accesibilităţi prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de transport
şi telecomunicaţii transfrontaliere;
conservarea teritoriului transfrontalier prin utilizarea durabilă a resurselor naturale;
cooperarea în sprijinirea şi stimularea pârghiilor economice în scopul de a promova
regruparea oraşelor şi comunelor într-un spaţiu economic comun;
amenajarea coerentă a reţelei de localităţi, având în vedere prezenţa comunităţilor etnice
transfrontaliere;
organizarea prin cooperare a unei pieţe a muncii care să valorifice oportunităţile de creştere
şi diversificare a locurilor de muncă;
eliminarea / atenuarea impactului transfrontalier al poluărilor, pentru protecţia mediului şi
în mod deosebit a regiunilor sensibile ecologic;
cooperarea în protejarea şi valorificarea peisajelor culturale, ca şi a patrimoniului cultural,
privit ca factor de dezvoltare.
La elaborarea strategiei de amenajare a teritoriului transfrontalier, în vederea armonizării
proiectelor şi a măsurilor cu impact teritorial cu repercusiuni importante asupra statelor vecine
respective, este necesară coordonarea propunerilor după principiile reciprocităţii şi echităţii, pe
baza parteneriatului şi subsidiarităţii.

DESPRE PLANIFICAREA STRATEGICĂ
Ultimele decenii au arătat 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 dezbateri1 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.
1

“Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale în România din
perspectiva dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/ metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane” URBANPROIECT octombrie 2001 –
martie 2004 programul naţional AMTRANS, competitie PNCDI
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Planificarea strategică a fost utilizată cu succes, în perioada postbelică, de către marile companii
occidentale, ca metodă practică de fundamentare a deciziilor cu caracter strategic. Administraţiile
publice s-au inspirat din experienţa sectorului privat, preluând şi adaptând metodele şi tehnicile
planificării strategice la cerinţele specifice ale ariilor urbane şi ale unităţilor administrative
metropolitane, regionale sau de alt tip.
În ultimii ani, cadrul legislativ şi instituţional pentru administraţie publică a cunoscut o evoluţie şi
perfecţionare continuă în România. Această evoluţie a fost justificată de procesul de descentralizare
a sistemului decizional prin transferul de atribuţii şi responsabilităţi la nivelul comunităţilor locale.
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.
De asemenea a apărut necesitatea corelării la nivel legislativ, instituţional şi operaţional a
domeniului amenajării teritoriului şi planificării spaţiale, cu cel al politicii de dezvoltare
regională, bazată pe principiile programării şi parteneriatului şi indisolubil legată, la nivelul
UE şi al statelor membre, de conceptul planificării strategice.
Planificarea strategică este o sintagmă care tinde să capete sensuri tot mai profunde şi utilizări
concrete în multiple domenii şi procese2.
În măsura în care, în ultimele decenii ale secolului XX, managementul companiilor a fost extins la
nivelul administraţiilor urbane şi teritoriale, principiile şi tehnica "planificării strategice" au fost
adoptate şi de către acestea. Practic, în toate zonele unde a devenit necesar un anumit tip de proces
managerial, planificarea strategică a devenit omniprezentă, generând o literatură extrem de bogată,
menită să explice modalităţile de adaptare a acesteia la specificul fiecărui domeniu în parte3. În
acest context planificarea strategică la nivel regional /teritorial presupune identificarea acelor
elemente de complexitate specifică acestui nivel, a mecanismelor suport pentru procesul în sine, a
factorilor care sunt implicaţi în procesul de decizie şi a categoriilor de resurse care pot fi mobilizate.
Dezvoltarea aşezărilor /regiunilor /teritoriilor se realizează în general printr-o eficientă conjugare a
procesului de planificare spaţială cu cel de planificare strategică.
Succesul de care se bucură astăzi metodele de planificare în domeniile economico-sociale şi ale
dezvoltării spaţiale este puternic legat de ideile de parteneriat şi participativitate.

2

Părintele planificării strategice este considerat Igor Ansoff. Aplicată la nevoile dezvoltării companiilor, planificarea strategică este
definită drept un "proces de schiţare a hărţii strategice a companiei, calea prin care se stabileşte ce produs să fie oferit, cărui
consumator, în ce loc şi la ce preţ" (The Economist Books).
3

Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale în România din
perspectiva dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/ metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane” URBANPROIECT octombrie 2001 –
martie 2004 programul naţional AMTRANS, competiţie PNCDI
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Schemă: Integrarea procesului de planificare spaţială cu cel de planificare strategică
Principiile generale ale planificării strategice sunt valabile şi în acest context:
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.
corelarea activităţilor sectoriale şi ale implicaţiilor teritoriale ale acestora
definirea şi utilizarea optimă a potenţialului endogen
Se poate aprecia că în primele două decenii ale tranziţiei, în România, gravitatea anumitor probleme
(poluare acută, statutul proprietăţii, lipsa unor utilităţi minimale în zonele rurale etc.), inconsistenţa
şi lipsa de experienţă a administraţiilor locale şi centrale nu au oferit un cadru propice adoptării şi
utilizării planificării strategice ca instrument de gestiune a aşezărilor şi 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 Monidală 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.
În contextul maturizării administraţiilor locale şi centrale, al dobândirii unei anumite experienţe şi
specializări a personalului acestora, al stabilizării cadrului legislativ şi instituţional planificarea
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strategică poate deveni un instrument adecvat şi viabil de implementare a planurilor de amenajare a
teritoriului.
Planificare Strategica reprezintă mecanismul prin care sunt mobilizate resurse şi sunt implicaţi
"actori", care concură şi realizează obiective fundamentate de analize – diagnoze elaborate de
specialişti.
În acest sens se poate face următoarea schemă în care sunt corelate etapele principale ale planificarii
strategice cu actorii principali şi resursele care trebuie accesate:

Schemă: Corelarea etapelor principale ale planificarii strategice cu actorii principali şi resursele
Planificarea strategică – instrument al managementului teritorial
Managementul (planificarea) teritorial4 se defineşte ca procesul de dezvoltare, execuţie,
coordonare şi evaluare a strategiilor integrate, cu ajutorul actorilor teritoriali relevanţi, în
concordanţă cu interesul public şi ţelurile sectorului privat, în cadrul politicilor naţionale de
dezvoltare, cu scopul de a identifica, de a crea şi exploata potenţialul teritorial în vederea unei
dezvoltări economice durabile.
Managementul teritorial 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.
Comun acestor definiţii este faptul că managementul teritorial presupune un nivel de decizie şi o
structură organizaţională care să poată coordona actorii urbani relevanţi, pentru a formula şi
implementa o strategie de dezvoltare, folosind instrumentele care-i stau la dispoziţie. Instrumentele
managementului teritorial sunt marketingul teritorial, planificarea strategică şi finanţarea
avansată.

4

Bramezza, van Klink, 1994
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Schema: Planificarea strategică – instrument al managementului teritorial
Marketingul teritorial/regional reprezintă promovarea unei regiuni, sau a unei zone din cadrul
acesteia, în scopul de a încuraja anumite activităţi care se doresc a avea loc în acestea. Marketingul
teritorial/regional este folosit pentru a modifica percepţia externă ale unei regiuni, în scopul de a
încuraja turismul, a atrage imigrarea, sau de a permite relocarea de afaceri.
O caracteristică importantă a marketingului regional este dezvoltarea de noi de puncte de reper, sau
zone caracteristice, care să le definească. Dezvoltarea regiunilor ca un produs vandabil a condus la
o competiţie între acestea pentru investiţii străine şi fonduri guvernamentale. Concurenţa dintre
regiuni există la nivel naţional, european şi internaţional şi este un efect al globalizării.
O serie de produse şi servicii de calitate, de multe ori aprovizionând pieţe de nişă, au devenit
asociate cu anumite regiuni. Această asociere geografică s-a dovedit a fi importantă în influenţarea
mentalităţii consumatorilor, a comportamentului lor şi prin urmare, a cererii pentru astfel de
produse. Astfel, sunt identificate trei categorii de elemente ale bazei de resurse regionale care
contribuie la imaginea regională construită pentru consumator şi anume: factori legaţi de natură şi
mediu, factori ce ţin de istorie, tradiţie şi patrimoniu, precum şi factori legaţi de experienţele de
agrement.
Finanţarea reprezintă mecanisme de management financiar menite să asigure implementarea
programelor şi proiectelor de dezvoltare.
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT
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Managementul teritorial este un proces, care pleacă de la probleme şi este orientat către rezultat şi
care foloseşte cele trei instrumente de bază prezentate anterior. Acesta se bazează pe principii, legi,
organizaţii şi proceduri administrative.
Prin intermediul planificării strategice, managementul conduce la formularea şi
implementarea unei strategii de dezvoltare, ale cărei etape sunt: auditul, formularea viziunii
şi obiectivelor strategice, formularea politicilor de dezvoltare, planul de acţiune şi
monitorizarea şi controlul implementării.
Modelul de abordare a planificarii strategice cuprinde un număr de paşi necesari a fi realizaţi intr-o
relativă succesiune cronologică. Succesiunea de paşi este urmatoarea5:
-

Pasul 1: iniţierea procesului (moment reglementat prin acte normative sau nu, după caz)

-

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 lucrative

-

Pasul 3: stabilirea unui calendar de lucru

-

Pasul 4: identificarea problemelor sectoriale /spaţiale; în acest scop vor fi implicate
instituţiile şi organismele de supraveghere teritorială, identificarea poate presupune şi
constituirea unor structuri specializate

-

Pasul 5: identificarea problemelor sectoriale /spaţiale care necesită studii suplimentare
(decizia aparţine comitetului de coordonare sau structurilor sale operative)

-

Pasul 6: identificarea opţiunilor actorilor şi comunităţii locale

-

Pasul 7: iniţierea şi elaborarea analizelor – diagnostic suplimentare

-

Pasul 8: analize de tip SWOT sau alte metode de stabilire a diagnozei (matrice de interrelaţionare /diagrame tip Isikawa /arbori problemă – obiectiv etc.) şi fundamentare a
opţiunilor strategice

-

Pasul 9: stabilirea viziunii şi misiunii organizaţiei

-

Pasul 10: formularea obiectivelor strategice /sectoriale /priorităţi (pe baza analizelor,
studiilor suplimentare, dar şi altor surse relevante precum anchete sociale, studii ale unor
organisme internaţionale etc.)

-

Pasul 11: consultarea comunităţii şi feed-back /revenire la pasul 10

-

Pasul 12: stabilirea priorităţilor şi politicilor

-

Pasul 13: stabilirea responsabilităţilor de implementare (angajamente instituţionale),
complementar celor legal prevăzute şi sincronizarea procesului

-

Pasul 14: adoptarea strategiei la nivelul structurii deliberative /de coordonare în parteneriat

-

Pasul 15:. corelarea obiectivelor cu resursele şi stabilirea programelor prioritare

-

Pasul 16: stabilirea programelor operaţionale, planuri de acţiune etc

-

Pasul 17: stabilirea structurilor de monitorizare şi monitorizarea procesului de implementare
/supraveghere a planurilor operaţionale

5

“Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale în
România din perspectiva dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/ metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane”
URBANPROIECT octombrie 2001 – martie 2004 programul naţional AMTRANS, competitie PNCDI.
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-

Pasul 18: evaluarea intermediară şi formularea recomandărilor de optimizare, modificare (la
2 – 3 ani de la aprobarea planului, sau în funcţie de ritmul implementării)

-

Pasul 19: declanşarea procesului de modificare /revizuire a strategiei dacă acest lucru se
dovedeşte necesar în urma procesului de evaluare (la 3-5 ani de la aprobare, sau mai repede
dacă situaţia impune acest lucru)

-

Pasul 20: revizuirea priorităţilor şi politicilor şi reluarea procesului

Metodologia, în procesul planificării strategice trebuie să asigure legătura dintre planificare şi
implementare precum şi mobilizarea resurselor necesare implementării. Metodologia asigură
totodată caracterul participativ, o bună informare a părţilor implicate, utilizarea unui sistem de
date credibile şi coerent în acelaşi timp precum şi sistemul de monitorizare şi corecţie.
Procesul planificării strategice se structurează6, în cinci etape, fiecare răspunzând următoarelor
întrebări:
Auditul /Evaluarea situaţiei existente:
Care este starea teritoriului astăzi, dintr-o perspectivă comparativă?
Identificarea
factorilor dezvoltării

Identificarea
competitorilor

Identificarea tendinţelor de
Analiza SWOT
dezvoltare

Viziune şi obiective strategice:
Cum ar trebui să fie, sau să devină /regiunea /teritoriul, în viziunea comunităţii?
Concept strategic Identificarea
comunităţii
de dezvoltare

valorilor/identităţii Formularea
strategice

obiectivelor

Formularea politicilor de dezvoltare:
Care sunt politicile de dezvoltare pe capitole de intervenţie?
Politici sectoriale de dezvoltare locală

Programe sectoriale

Proiecte

Planul de acţiune:
Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru implementarea proiectelor?
Stabilirea
priorităţii
Proiectarea
schemei
Identificarea resurselor
proiectelor
implementare

pentru

Control şi evaluare:
Cum se poate asigura implementarea cu succes a proiectelor?
Definirea planului de comunicare cu
Evaluare şi analiza impactului
Monitorizare
comunitatea
6

“Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale în
România din perspectiva dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/ metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane”
URBANPROIECT octombrie 2001 – martie 2004 programul naţional AMTRANS, competitie PNCDI
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STRUCTURAREA METODOLOGIEI COMUNE DE PLANIFICARE TERITORIALĂ PENTRU
ARIA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – BULGARIA
Metodologia comuna de planificare teritorială pentru aria transfrontalieră România – Bulgaria a fost
gândita ca un ansamblu de principii directoare, schemă conceptuală şi paşi metodologici.
Metodologia are componente analitice şi strategice şi 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.

Principiile directoare
La baza metodologiei stă un set de principii directoare, care cuprinde cele 10 principii de dezvoltare
durabilă a teritoriului european adoptate la Hanovra în 2000 (CEMAT7) şi care se referă la relaţiile
urban – rural, accesibilitate în sens larg, protecţia mediului şi a valorilor de patrimoniu, dezvoltarea
surselor de energie, dar şi asigurarea securităţii şi prevenirea catastrofelor naturale. Principiul de
bază, care le subsumează pe celelalte este promovarea coeziunii teritoriale.
Celor 10 principii de la Hanovra li se adaugă şi principiile majore care fundamentează utilizarea
instrumentelor structurale în cadrul UE, respectiv: parteneriatul, programarea, concentrarea,
adiţionalitatea, subsidiaritatea şi eficacitatea.
Dintre acestea cele mai importante sunt:
Parteneriatul, care presupune atât participarea reprezentanţilor autorităţilor, dar şi a
beneficiarilor în procesul de elaborare a strategiei cât şi implicarea unei largi game de
agenţii în procesul de implementare (la nivel naţional, regional sau local);
Concentrarea, care impune ca acţiunile sprijinite prin Fondurile Structurale (FS) să se
focalizeze, asupra unor aspecte, probleme, sau arii limitate şi clar identificabile (principiul
poate fi extrapolat şi pentru alte cazuri, niveluri etc.);
Programarea, care presupune conceperea unor programe de dezvoltare multi-anuale, ca
urmare a unui proces decizional bazat pe principiul parteneriatului;
Adiţionalitatea, care înseamnă că activitatea sprijinită de FS să fie coerentă şi
complementară cu un efort naţional de promovare a dezvoltării structurale (prin
extrapolare acest principiu poate fi adoptat şi la alte niveluri teritoriale);
Subsidiaritatea, care susţine că în exercitarea responsabilităţilor publice trebuie să se
delege responsabilităţi autorităţilor cele mai apropiate de cetăţeni; atribuirea unei
responsabilităţi altei autorităţi trebuie să ţină seama de amploarea şi de natura sarcinilor
şi de exigenţele de eficacitate economică8;
Eficacitatea, care presupune maximizarea efectului obţinut ca urmare a alocaţiilor
Comunitare; maximizarea este asigurată prin eficienţa procesului de implementare, prin
monitorizarea şi evaluarea proiectului pe parcurs şi după încetarea finanţării;
Aceste principii reprezintă un cadru general de referinţă pentru fixarea obiectivelor de dezvoltare şi
a priorităţilor.
7

Conferinţa Europeană a Miniştrilor responsabili pentru Amenajarea Teritoriului. Cele 10 principii au conotaţii atât
spaţiale cât şi non-spaţiale (economice, ecologice, sociale, culturale).
8
Principiul subsidiarităţii este cuprins în Carta Europeană a Autonomiei Locale a Consiliului Europei adoptată în 1985.
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Cele 10 Principii Directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a teritoriului european (Hanovra 2000)

1. promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi
prin ameliorarea competitivităţii;
2. promovarea încurajarii dezvoltarii generate de functiunile urbane si de îmbunatatirea relatiilor
dintre orase si sate
3. promovarea condiţiilor de accesibilitate mai echilibrate;
4. dezvoltarea accesului la informaţii şi cunoaştere;
5. reducerea atentatelor asupra mediului;
6. valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural;
7. valorizarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare;
8. dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii;
9. promovarea turismului calitativ şi durabil;
10. limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.

Alte documente ale UE privitoare la dezvoltarea teritorială de ale căror principii directive trebuie se
să ţină seama în prezenta metodologie sunt:
- Carta Europeana a Amenajarii Teritoriului - CEMAT, Torremolinos, 1983
- Schema de Dezvoltare a Spatiului Comunitar - UE, Postdam, mai 1999
- Rezolutiile Conferintei Europene a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului CEMAT, Hanovra, 7-8 septembrie 2000
- Directivele si Recomandarile Consiliului Europei in domeniu (cooperare transfrontaliera,
autonomie regionala, Conventia Europeana a Peisajului, Carta Europeana a Zonelor
Rurale) Agenda Teritoriala Europeana, mai 2007
- Conventia europeana a peisajului, octombrie 2000
- Raportul Andria, martie 2007
- Principiile directoare pentru o dezvoltare teritoriala durabila a continentului european CEMAT, Hanovra, septembrie 2000
- Programul de la Lille - UE, Marsilia, octombrie 2000
- Concluziile Consiliului European de la Göteborg - UE, Göteborg, mai 2001
- Declaratia Mileniului (ONU, New York, iunie 2001)
- Declaratia privind Dezvoltarea Durabila (ONU, Johannesburg, august 2002)
- Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabila a oraselor, 24-25 mai 2007
- Declaratia de la Toledo privind dezvoltarea urbana, 22 iunie 2010 | Toledo declaration on
urban development, 22 June 2010
- Recomandarea Comitetului de Ministri ai Statelor membre ale Consiliului Europei privind
principiile diectoare pentru o dezvoltare spatiala durabila a continentului european (30
ianuarie 2002)
- Perspectiva europeana privind dezvoltarea spatiala - Potsdam, mai 1999
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2. ETAPELE DE REALIZARE A STRATEGIEI
Dezvoltarea spaţială, ocupă un loc important în procesul de planificare teritorială, iar metodologia
propusa urmăreşte plasarea acesteia în contextul unui sistem cuprinzător de planificare strategică.
Planificarea strategică, ca proces, presupune atât iniţierea planului de către actori publici sau
privaţi, etapele de elaborare a planului de dezvoltare teritorială cât şi etapele de aprobare a
planurilor, implementare, control şi monitorizare.
Iniţierea planului
Planificarea strategică este iniţiată de actori publici sau privaţi care conştientizează necesitatea
elaborării unui plan ca urmare a unor probleme majore existente în teritoriu. Aceste probleme
majore se înscriu în prezent în cele patru grupe de provocări definite de UNECE în ,,Strategia
pentru o calitate durabilă 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 rapide, 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.
În ceea ce priveşte 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. Tipurile de locuri de muncă disponibile pentru locuitorii din
zonă, fluxurile de navetism ale salariaţilor, precum şi infrastructura aferentă s-au adaptat noilor
centre de activitate.
Un trend 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 de dezvoltare strategice
pot stabili obiective generale de care elaborarea strategiei de dezvoltare va ţine seama.
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Elaborarea, implementarea, şi monitorizarea planului
Metodologia de elaborare propusă stabileşte o legătură directă între planificare şi implementare,
este orientata către implementare şi abordează aspecte de gestiune şi aspecte financiare.
Metodologia asigură complementaritatea între etapele analitice, strategice şi de implementare a
programelor şi proiectelor şi adoptă proceduri specifice procesului de planificare strategică:
stabileste un concept pe baza unui audit comprehensiv, fixează obiective şi defineşte programe întrun cadru partenerial şi participativ, identifică şi mobilizează resurse şi construiesc un cadru
instituţional pentru implementare.
Structura metodologiei este corelată cu modelul de abordare a planificarii strategice, care
cuprinde paşii necesari a fi realizaţi într-o relativă succesiune cronologică. Aceasta implică
etapele de iniţiere – audit - elaborare - implementare – monitorizare – revizuire şi se bazează pe
corelarea programelor cu politicile de dezvoltare şi cu obiectivele strategice precum şi pe
mobilizarea resurselor materiale şi umane.
Schema conceptuală a Metodologiei cuprinde componentele principale ale procesului de
planificare strategică (prezentate în capitolul anterior), într-o succesiune logică şi ilustrează
relaţiile principale dintre acestea. Schema se referă la acţiuni şi activităţi, indicatori, instituţii şi
produse, care fac parte din planificare strategica. Schema include şi dezvoltă etapele general
valabile ale planificării strategice, respectiv: evaluarea situaţiei existente/auditul, viziunea şi
obiectivele strategice, politicile de dezvoltare, planurile de acţiune, controlul şi evaluarea punerii în
aplicare a strategiei.
Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria va
parcurge urmatoarele etape de elaborare:
A. Elaborarea Componentei de Management (CM) - etape şi faze de realizare:
Etapa I - Etapa preliminară
Faza I.a: Introducere în problematica studiului
Faza I.b: Colectarea datelor şi fundamentarea planului strategic
Etapa II - Audit teritorial: analiza şi evaluarea factorilor ce influenţează dezvoltarea şi
organizarea teritoriului zonei transfrontaliere Romania - Bulgaria
Faza II.a Analiza multicriterială a structurii teritoriului
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
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Etapa III - Diagnostic şi priorităţi
Faza III.a: Diagnostic pe domenii
Faza III.b: Diagnostic prospectiv
Faza III.c: Diagnostic general
Etapa IV- Formularea strategiei de dezvoltare teritorială 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
transfrontalier şi a direcţiilor de acţiune necesare îndeplinirii acestora
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 raport cu realizarea unei strategii comune de
dezvoltare teritorială
Faza V.b: Consultarea actorilor implicaţi şi a populaţiei, stabilirea cadrului instituţional de
monitorizare a implementării planului strategic.
Faza Vc:

Propuneri privind cadrul instituţional de monitorizare a implementării planului
strategic

B. Elaborarea Componentei de Programare Bugetară (PB) - urmăreşte conexiunea dintre
planificarea politicilor publice din cadrul Strategiei şi elaborarea bugetului, asociate între direcţiile
de acţiune şi măsurile stabilite prin componenta de management (CM) şi programelor bugetare
(PB).
Această componentă nu va fi tratată în faza (activitatea) actuală a proiectului, urmând a fi perfectată
pe parcursul unor demersuri ulterioare stabilirii cadrului instituţional de implementare şi
monitorizare a planului.
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ETAPA I - ETAPA PRELIMINARĂ
Activităţile din etapa preliminară presupun introducerea elaboratorului în problematica studiului si
includ urmatoarele faze:
Faza I.a: Introducere în problematica studiului
analiza temei-program; clarificarea problemelor principale care au declanşat elaborarea
studiului, stabilirea temelor de analiză,
caracterizarea si localizarea geografică a zonei de studiu, cadrul administrativ teritorial elaborarea hărţii de bază,
stabilirea relaţiilor cu alte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi strategii de
dezvoltare economico-socială;
studierea de exemple de studii de caz cu zone transfrontaliere la nivel european, relevante
pentru prezentul studiu
Faza I.b: Colectarea datelor şi fundamentarea planului strategic (dacă este cazul)
colectarea datelor (statistice, descriptive, grafice) pentru nivelul unităţilor administrative de
bază;
studiul bazei documentare şi al bibliografiei
studii de fundamentare a planului

ETAPA II - AUDIT TERITORIAL: ANALIZA ŞI EVALUAREA FACTORILOR CE
INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI ZONEI
TRANSFRONTALIERE ROMANIA - BULGARIA;
Etapa de audit este una de tip analitic, care, prin practica curentă a elaborării documentaţiilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului, s-a dovedit a fi suficient de bine abordată.
Această etapă tratează, pe faze, analizarea resurselor interne ale zonei, evidenţierea caracteristicilor
regionale, identificarea tendinţelor posibile de dezvoltare. Tot aici se ofera o scurta inventariere,
analiza şi evaluare a factorilor exteriori internaţionali si naţionali care influenţează dezvoltarea
zonei.
Factori internaţionali şi europeni
-

Convenţii şi acorduri internaţionale ratificate de România, tratate bilaterale

-

Directive, recomandări europene

-

Cele mai importante documente europene referitoare la dezvoltarea spaţială

-

Oportunităţi de sprijin financiar ale UE privind dezvoltarea spaţială

Factori naţionali
-

Politici naţionale

-

Politici sectoriale

-

Elemente identificate prin documente strategice de amenajarea teritoriului şi dezvoltare
regională la nivel naţional

-

Tendinţe de dezvoltare economică şi socială

Etapa va evidenţia problemele şi disfuncţionalităţile pe baza analizelor sectoriale detaliate a ariei
transfrontaliere (cantitative şi calitative), procesuale şi spaţiale.
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Analiza si evaluarea factorilor ce influenteaza dezvoltarea zonei transfrontaliere se desfasoara pe
patru capitole importante: Structura teritoriului, Structura socio – demografica, Activitatile
economice si Contextul transfrontalier.
Evaluarea situaţiei existente sau auditul cuprinde în sens larg tot ceea ce implică cunoaşterea şi
evaluarea stării teritoriului din punct de vedere al dezvoltării economice, populaţiei, echipării
tehnice, locuirii, serviciilor sociale, mediului şi utilizării solului. Auditul este asigurat prin
intermediul a trei componente:
1. sistemul curent de supraveghere a teritoriului asigurat de instituţiile cu atribuţii legale la
nivel naţional, regional, judeţean sau local. Până în prezent, nu există un sistem curent,
integrat de supraveghere a teritoriului.
2. studiile sectoriale sau globale întocmite de specialişti din varii domenii realizate de instituţii
existente sau create ad-hoc şi
3. opţiunile şi interesele administraţiilor şi comunităţilor locale şi ale celorlalţi actori locali (din
domeniul economic, social, financiar etc.) pentru care se poate crea un cadru instituţional
specific.
Cele trei componente implică existenţa unui cadru instituţional şi a unor relaţii inter-instituţionale
specifice. Instituţiile de supraveghere au un cadru legal de constituire şi funcţionare. Studiile de
specialitate sunt întocmite de structuri academice, profesionale sau de alt tip.
Sistemul de audit teritorial se sprijină pe un sistem comun de indicatori. Un sistem unitar de
indicatori şi structuri de colectare a informaţiei la nivelul administraţiilor locale reprezintă veriga
integratoare a sistemului de audit teritorial.

Auditul teritorial permite formularea unui diagnostic general şi a unora sectoriale, cu privire la
situaţia existentă la un anumit moment, o evaluare a potenţialului intern şi a conjuncturii de factori
externi.
Pentru formularea pasilor necesari in eleborarea Auditului teritorial, metodologia a tinut seama de
reglementarile continute in „Metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al documentaţiilor de
amenajare a teritoriului” (2009).
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Faza II.a Analiza multicriterială a structurii teritoriului
Analiza va cuprinde atât contextul macro-regional cât şi contextul transfrontalier. Pentru fiecare
tematică din cadrul analizei vor fi identificaţi indicatorii necesari ce vor fi procesaţi şi care vor
fundamenta relevarea problemelor, a potenţialului şi a necesităţilor. Analiza se va efectua simultan
pe toată zona cuprinsă în proiect.
Evaluarea teritoriului va cuprinde cele 8 judeţe din România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi Bucureşti cu Ilfov)şi cele 9 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa,
Montana, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich şi Razgrad), dar va urmări şi tendinţele
şi provocările pe care le manifestă prezenţa în adiacenţa zonei studiate a municipiului Bucureşti,
capitala României, oraş ce polarizează economic şi social teritoriul transfrontalier.
Totodată va fi analizată poziţionarea zonei în raport cu fluxurile economice şi turistice şi
potenţialul dat de fluviul Dunărea, ce reprezintă pe aproximativ 475 km linia de frontieră dintre
România şi Bulgaria.
Domenii de analiză:
Mediul
Studiul elementelor cadrului natural al zonei transfrontaliere – delimitarea şi caracterizarea
zonelor utile (de suport) şi a celor inhibitorii ai dezvoltării:
-

relief – zone favorabile/zone inhibitoare ale dezvoltării,

-

aspecte ale cadrului natural: climă, faună, floră,

-

resursele solului – zone cu fertilitate ridicată/slabă, vegetaţia forestieră

-

resursele subsolului – zăcăminte de minerale utile

Studiul calităţii factorilor de mediu
-

aer - identificarea zonelor de poluare a aerului

-

ape - identificarea sectoarelor de poluare a cursurilor de apă

-

soluri - identificarea zonelor de poluare a solului (depozitare necontrolată a deşeurilor
menajare şi industriale, deversări, etc.)

Evidenţierea zonelor de risc natural – delimitarea şi caracterizarea zonelor de risc la:
-

inundaţii,

-

alunecări de teren, avalanşe;

-

zonele expuse la cutremure,

-

zone deficitare în resurse de apă (deşertificare);

Zonele expuse la riscuri tehnologice;
Patrimoniul natural şi construit
Delimitarea şi caracterizarea zonelor de patrimoniul natural:
-

zone declarate protejate,

-

zone de protejat,
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-

procese de degradare a patrimoniului natural.

Distribuţia teritorială şi clasificarea patrimoniului construit – prezentat sub forma:
-

zone urbane şi rurale cu ansambluri şi obiective de protejat

-

locaţii ale monumentelor istorice şi de arhitectură

-

peisaje culturale

Reţeaua de localităţi
Determinarea structurii şi caracteristicile localităţilor componente din zona transfrontalieră
România – Bulgaria:
-

categorii de mărime după numărul de locuitori;

-

ierarhizarea administrativă,

-

funcţiunile localităţilor după activităţile economice;

-

zonele afectate de sărăcie (hărţi sărăcie) / grupuri ţintă cu risc mare de discriminare

Evidenţierea zonelor de polarizare (urbane, rurale):
-

centre de polarizare bazate pe accesul la infrastructura socială şi economică (locuri de
muncă);

-

zone metropolitane, sisteme urbane şi alte structuri;

-

macro-zone funcţionale, zone critice în ceea ce priveşte presiunea asupra teritoriului

-

zone de extindere a intravilanelor şi alte fenomene de creştere.

Determinarea caracteristicilor şi amplasării infrastructurii social-culturale pentru:
-

sănătate - spitale, nr. de paturi, policlinici, nr. de cabinete, alte unităţi sanitare

-

învăţământ mediu şi superior - nr. unităţi şcolare pe categorii, nr.săli clase, laboratoare,

-

comerţ - nr. unităţi, suprafeţe,

-

cultură - nr. unităţi, locuri.

Determinarea caracteristicilor locuirii:
-

nr. persoane/ nr. camere de locuit (nr. locuinţe)

-

nr. locuinţe / nr. imobile de locuit

-

nr. de locuitori / suprafaţa locuibilă

Faza II.b: Structura socio-demografică
Activităţile fazei vor pune în evidenţă principalele caracteristici ale populaţiei zonei, legate de
număr, structură, mişcare şi participare la economie.
Analiza socio-demografică trebuie să releve problemele populaţiei situate în teritoriul
transfrontalier. Domeniul socio - demografic este analizat sub două aspecte: evoluţia populaţiei şi
potenţialul demografic, pe de o parte, şi resursele umane, pe de altă parte. Ambele trebuie abordate
sub aspectul implicaţiilor spaţiale, de organizare a teritoriului transfrontalier.
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1. Studiul evoluţiei populaţiei şi al potenţialul demografic, caracterizarea acestora prin următoarele
aspecte:
-

evoluţia populaţiei;

-

distribuţia spaţială a populaţiei;

-

structuri ale populaţiei pe sexe, medii, grupe de vârstă, naţionalităţi, etnii;

-

mişcarea naturală şi mişcarea migratorie,

-

structura gospodăriei

2. Studiul evoluţiei resurselor umane şi a ocupării raportat la nivelul de trai:
-

structura şi dinamica resurselor de muncă

-

ocuparea resurselor de muncă pe grupe de activităţi;

-

şomajul

-

nivelul de instruire al populatiei;

-

starea de sănătate a populaţiei;

-

saracia si alte forme de excluziune socială

Faza II.c: Determinarea intensităţii şi diversităţii activităţilor economice (conform clasificării
CAEN) din zona transfrontalieră
Etapa de analiza şi evaluarea factorilor ce influenţează dezvoltarea şi organizarea teritoriului în
zona transfrontaliere Romania – Bulgaria privind activităţile economice urmăreşte evidenţierea la
nivel teritorial a potenţialului economic existent, localizarea problemelor existente, tendinţele de
evoluţie în perioada recentă. Vor fi evidenţiate în acest sens aspecte referitoare la:
Dimensiunea economiei zonei transfrontaliere în contextul suprateritorial;
Caracteristicile mediului de afaceri şi a celui investiţional;
Profilul economic al zonei transfrontaliere şi a judeţelor/districtelor cuprinse în
teritoriul de analiză;
Structura şi dinamica activităţilor economice;
Trendul de evoluţie economică a zonei transfrontaliere;
Probleme evidenţiate în evoluţia economică recentă;
Zonificarea ocupării salariaţilor în unităţile economice, pe tipuri de activităţi;
Sectorul IMM – structură şi dinamică;
Logistica ce susţine mediul de afaceri: centre de afaceri, centre de transfer tehnologic,
incubatoare de afaceri, parcuri industriale, centre de logistică;
Structuri asociative ce susţin mediul economic: asociaţii de clustere inovative, asociaţii
transfrontaliere ce urmăresc şi interese economice comune ş.a.
Structuri asociative oportune cooperării economice transfrontaliere;

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

26

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Resursele naturale ce pot fi valorificate în economie;
Potenţialul agricol, zonarea acestuia;
Potenţialul silvic, zonarea acestuia;
Potenţialul piscicol;
Potenţialul turistic şi infrastructura pentru turism;
Zonele aflate în dezvoltare, cele aflate în stagnare şi cele în declin economic;
Zonele în care potenţialul natural este insuficient valorificat;
Centrele industriale şi zonele aflate în declin industrial;
Centre comerciale importante;
Centre de servicii;
Rolul şi potenţialul activităţilor de cercetare-dezvoltare;
Capacitatea de inovare a regiunilor din zona transfrontaliera;
Legislaţia, cadrul instituţional şi instrumentele financiare specifice domeniului economic.
Dimensiunile analizei situaţiei existente sunt:
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
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B. Sectorul secundar. Industrie. Construcţii
3.4. Industria
3.4.1. Resursele narturale valorifiacabile în industrie
3.4.2. Structura şi evoluţia activităţilor industriale
3.5. Construcţii - Evoluţia activităţilor de construcţii
C. Sectorul terţiar. Comerţ. Servicii
3.6. Comerţul - Structura şi evoluţia activităţilor comerciale
3.7. Serviciile
3.7.1. Structura şi evoluţia activităţilor de servicii
3.7.2. Potentialul turistic
3.7.3. Cercetare-dezvoltare
IV. Infrastructura de susţinere a mediului de afaceri
V. Legislaţie, cadrul instituţional şi instrumente financiare specifice
Procesele economice sunt evidenţiate în analiză pornind de la nivelul suprateritorial, etapă în care se
realizează o încadrare a zonei, dar şi a judeţelor/districtelor în contextul economiei regionale, a celei
naţionale şi acolo unde se consiedră necesar se face şi o raportare la mediile Uniunii Europene.
Analiza descrie prin indicatori specifici procesele economice, mergând până la nivel local şi
urmăreşte astfel o reliefare cât mai fidelă a nivelului de dezvoltare în profil teritorial în scopul de a
identifica elementele de potenţial şi tendinţele de evoluţie.
Indicatorii formaţi sunt constituiţi prin agregarea codurilor caen pe sectoare şi ramuri de activitate
astfel:
 Sectorul primar format din ramurile:
agricultură: cod caen 01
silvicultură: cod caen 02
piscicultură: cod caen 03
 Sectorul secundar format din ramurile:
industrie: cod caen 05-38
construcţii: cod caen 40-43
 Sectorul terţiar format din ramurile:
comerţ: cod caen 45-47
servicii: cod caen 49-99
Activităţile industriale, comerciale şi de servicii sunt detaliate până la nivel de subramuri.
Economia zonei transfrontaliere este evidenţiată şi prin potenţialul său natural valorificabil
economic în scopul de a identifica acele avantaje competitive şi comparative ce pot fi utilizate în
urmărirea unor interese comune.
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

28

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

În scopul evidenţierii elementelor ce descriu nivelul de dezvoltare economică al zonei
transfrontaliere România-Bulgaria, se propun o serie de indicatori prezentaţi sintetic în tabelul
centralizator împreună cu perioada de timp şi nivelul teritorial de analiză.
Indicatorii propuşi au fost selectaţi ţinând cont de bazele de date şi alte surse de informaţii existente
şi de necesitatea de a prezenta dimensiuni comune de analiză.
Faza II.d: Infrastructuri tehnice
Faza constă în analiza situaţiei existente şi a necesităţilor de realizare a infrastructurilor utile
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.
Delimitarea şi caracterizarea stării şi necesităţii lucrărilor pentru gospodărirea apelor:
-

principale amenajări pentru asigurarea necesarului de apă,

-

amenajări hidrotehnice pentru combaterea inundaţiilor;

Studiul amplasării şi caracterizarea amenajărilor pentru agricultură (îmbunătăţiri funciare):
-

irigaţii,

-

desecări,

-

combaterea eroziunii solurilor,

Studiul amplasării şi caracterizarea infrastructurii de transport, pe moduri:
-

rutier – drumuri, pasaje, poduri,

-

feroviar – linii, staţii,

-

navigabil – tronsoane, porturi,

-

transport combinat (inclusiv puncte de trecere a frontierei);

-

transportul aerian

Studiul amplasării şi caracterizarea infrastructurii de producţie şi transport a energiei electrice:
-

centrale de producere a energiei electrice

-

linii transport al energiei electrice (110, 220, 400 kV)

-

staţii electrice de transformare

Determinarea amplasării şi caracterizarea infrastructurii de producţie şi transport a energiei
termice;
Determinarea amplasării şi caracterizarea infrastructurii de transport a ţiţeiului şi produselor
petroliere şi gazelor naturale;
Posibilitatea utilizării surselor de energie neconvenţională;
Determinarea amplasării şi caracterizarea reţele de telecomunicaţii: sisteme de telefonie, cabluri
de fibră optică;
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Determinarea amplasării şi caracterizarea amenajărilor pentru gestionarea deşeurilor menajere
şi industriale.
Faza II.e: Contextul suprateritorial
Raportarea zonei la contextul macro-regional, naţional şi european.
-

identificarea coridoarelor de transport şi a oraşelor-poartă în relaţie şi din interiorul ariei
transfrontaliere România – Bulgaria.

-

identificarea polilor de dezvoltare externi / interni cu efect regional, prin care poate fi
susţinută dezvoltarea reţelei policentrice de localităţi aferentă oraşelor mari din zonă.

-

delimitarea zonelor de cooperare de vecinătate ce se cuprind în aria transfrontalieră
România – Bulgaria.

-

încadrarea în macro-regiunile de dezvoltare în care sunt cuprinse unităţile teritoriale
componente ale zonei transfrontaliere

-

identificarea zone metropolitane, periurbane

Cooperarea transfrontalieră
Probleme specifice de soluţionat şi efecte sinergice obţinute prin cooperare, cu referire la:
-

proiectele de mediu

-

îmbunătăţirea infrastructurii

-

gestiunea în cooperare a resurselor de apă, energiei şi deşeurilor urbane

-

prezervarea spaţiului rural-agricol şi a zonelor naturale (păduri, zone umede, rezervaţii
naturale, zone de protecţie peisagistică)

-

asigurarea transportului în comun interurban şi a legăturilor în cadrul ariilor de polarizare;

-

dezvoltarea activităţilor economice, inclusiv în cadrul unor zone libere, depozite en-gros,
parcuri industrial

-

modernizarea punctelor de trecere a frontierei, după caz
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INDICATORI PENTRU CARACTERIZAREA PROFILULUI TERITORIAL ŞI SOCIO ECONOMIC AL ZONEI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
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
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 domeniul studiat fiind indicatori de caracterizare a situaţiei
existente şi indicatori de caracterizare 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.
Indicatori unidimensionali sau “simpli”, care iau în considerare o singură caracteristică, de regulă
observabilă (venituri pe cap de locuitor, consumul alimentar, suprafaţa medie locuibilă sau număr de
camere pe persoane, etc.). Indicatorii simpli cuprind informaţii directe.
Indicatori multidimensionali sau “complecşi”, sintetici, care se constituie prin asamblarea unui număr
de indicatori unidimensionali pentru a măsura o variabilă mai complexă (nivel de trai, calitatea vieţii,
gradul de democratizare a unei societăţi etc.)
Materialul conţine o listare a indicatorilor de referinţă la nivel de NUTS III, pentru caracterizarea
profilului teritorial şi socio - economic al zonei de cooperare transfrontaliera.
Aceşti indicatori pot să apară în anexa documentului, sau la fiecare capitol în parte. Anul de referinţă
va fi cât mai apropiat posibil - se va stabili de comun acord cu partenerii bulgari.
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Tabel cu indicatorii pentru caracterizarea profilului teritorial şi socio - economic al zonei de cooperare transfrontalieră
Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Cadrul natural

Suport natural al
dezvoltării zonei

suprafaţa fondului funciar după Anual
Interval de 5 ani
modul de folosinţă (ha)
procentul acoperirii cu păduri (%)
Anual
Interval de 5 ani

Zonal şi judeţ/district

Procese de inhibare a
dezvoltării zonei

tăieri anuale ale pădurilor (ha)

Annal
Interval de 5 ani

Zonal şi judeţ/district

Calitatea aerului

emisii anuale de CO2 (mii t/an)

Anual
Interval de 5 ani

Judeţ/district

emisii anuale de NOx (t/an)

Anual
Interval de 5 ani

Judeţ/district

emisii anuale de SO2 (t/an)

Anual

Judeţ/district

emisii anuale de NH3 (t/an)

Anual

Judeţ/district

Evaluarea şi
ameliorarea
calităţii mediului
natural

Managementul
resurselor de apă

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

Zonal şi judeţ/district

emisii anuale de pulberi în suspensie Anual
PM10 (t/an)
Interval de 5 ani

Judeţ/district

lungimea principalelor cursuri de apă Anual
(km)
Interval de 5 ani

Judeţ/district
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

densitatea
(km/km2)

Gestiunea
deşeurilor

Abordarea integrată a
gestiunii deşeurilor

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

reţelei

hidrografice Anual
Interval de 5 ani

Implementarea reţelei
ecologice Natura
2000

Judeţ/district

ponderea populaţiei racordate la Anual
sistemul public de alimentare cu apă Interval de 5 ani
(%)

Zonal şi judeţ/district

ponderea populaţiei racordate la Anual
sistemele de canalizare şi epurare a Interval de 5 ani
apelor uzate (%)

Zonal şi judeţ/district

cantitatea de deşeuri
colectate (mii t/an)

Judeţ/district

muncipale Anual
Interval de 5 ani

ponderea populaţiei care beneficiază Anual
de servicii de colectare a deşeurilor Interval de 5 ani
municipale (%)
Conservarea
resurselor
naturale

teritorial

numărul siturilor
comunitară (sci)
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Domeniu

Subdomeniu

Consolidarea reţelei
de arii naturale
protejate

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

numărul siturilor de protecţie specială Anual
Interval de 5 ani
avifaunistică (SPA)

Naţional şi judeţ/district

suprafaţa parcurilor
naturale (ha)

Zonal şi judeţ/district

naţionale

şi Anual
Ultimul an raportat

suprafaţa rezervaţiilor biosferei (ha)

Gospodărirea
apelor

Amenajarea bazinelor
hidrografice

bazin hidrografic

Lungimea aducţiunilor
brută/potabilă

apă Anual
Interval de 5 ani

bazin hidrografic

apărare Anual
Interval de 5 ani

bazin hidrografic

de
de

de Observaţii

Anual
Ultimul Naţional şi judeţ/district
an raportat

Resurse de apă de suprafaţă şi Anual
subterane asigurate cf. gradului de Interval de 5 ani
amenajare

Lungimea lucrărilor
impotriva inundaţiilor
Infrastructura de
alimentare cu apă şi
canalizare ape uzate

teritorial

Capacitatea instalaţiilor de producere Anual
Ultimul an raportat
a apei potabile

zonal,
local

judeţean/district,

Cantitatea de apă distribuită pentru Anual
consum, pe categorii de consumuri
Ultimul an raportat

zonal,
local

judeţean/district,
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Populaţie branşată la
centralizat de apă potabilă

Reţeaua de
localităţi

Categorii de mărime
ale localităţilor

teritorial

de Observaţii

sistemul Anual
Ultimul an raportat

zonal,
local

judeţean/district,

Ponderea populaţiei alimentată cu apă Anual
Ultimul an raportat
în sistem centralizat

zonal,
local

judeţean/district,

Lungimea simplă a reţelei
distribuţie a apei potabile

de Anual
Ultimul an raportat

zonal,
local

judeţean/district,

Ritmul de extindere al reţelei de Anual
Ultimul an raportat
distribuţie apă
Consumul specific de apă
Anual
Ultimul an raportat

zonal,
local

judeţean/district,

zonal,
local

judeţean/district,

Lungimea reţelei simplă de canalizare Anual
Ultimul an raportat
ape uzate

zonal,
local

judeţean/district,

Ritmul de extindere al reţelei de Anual
Ultimul an raportat
canalizare

zonal,
local

judeţean/district,

Debitul staţiilor de epurare aflate în Anual
Ultimul an raportat
funcţiune
Populaţia racordată la sistemul de Anual
Ultimul an raportat
canalizare

zonal,
local

judeţean/district,

zonal,
local

judeţean/district,

Ponderea populaţiei
sistem de canalizare

zonal,
local

judeţean/district,

racordată

Mărimea
localităţilor urbane
numărul de locuitori - mii
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Mărimea localităţilor rurale- numărul idem
de locuitori - mii
Funcţiunile
localităţilor

zonal

- nr. de sate şi localităţi aparţinătoare idem
de municipii, oraşe şi comune

zonal

idem

local

idem
idem
idem
idem

local, judeţ/district
local, judeţ/district
local, judeţ/district
local, judeţ/district

Învăţământ mediu şi superior
- nr. unităţi învăţământ mediu pe idem
categorii

local, judeţ/district

Infrastructura social - Sănătate şi asistenţă socială
culturală
- nr. unităţi medicale pe categorii
- nr. paturi spital
- nr. unităţi de asistenţă social
- nr. locuri în unităţi de asistenţă
socială

- nr. unităţi învăţământ superior pe idem
categorii
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

teritorial

- nr. săli învăţământ mediu pe idem
categorii

local, judeţ/district

- nr. studenţi în învăţământ superior idem
pe categorii

local, judeţ/district

- nr. elevi învăţământ mediu pe idem
categorii

local, judeţ/district

- nr. profesori învăţământ mediu pe idem
categorii

local, judeţ/district

Comerţ
suprafeţe comerţ – mp

Evoluţia şi
caracteristicile
locuirii

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Cultură
nr. locuri în săli spectacole
nr. muzee
Turism
nr. unităţi de primire pe categorii
nr. locuri în unităţi de primire
nr. sosiri, nr. înnoptări
Ocuparea locuinţelor
nr. locuinţe pe tipul de proprietate
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local, judeţ/district
local, judeţ/district

serii
de
timp local, judeţ/district
conform
studiu
socio-demografic

37

de Observaţii

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Confortul locuirii
nr. de camere

suprafaţa locuibilă

Infrastructură
tehnică de
transport

Infrastructură rutieră

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

serii
de
timp local, judeţ/district
conform
studiu
socio-demografic

se colectează ocazional
numai la recensăminte

serii
de
timp local, judeţ/district
conform
studiu
socio-demografic

idem

Caracteristicile cladirilor de locuit
nr. locuinţe în funcţie de materialul de
construcţie

se colectează ocazional
numai la recensăminte

locuinţe după dotarea cu instalaţii

idem

Densitate

Cele mai recente Naţional, regional, judeţean
date disponibile

Stare viabilitate

5 ani

Autostrăzi şi drumuri expres
Drumuri naţionale

5 ani
Naţional, regional
Cele mai recente Naţional, regional, judeţean
date disponibile

Drumuri europene

Cele mai recente Naţional, regional, judeţean
date disponibile
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Drumuri de interes regional

Cele mai recente Naţional, judeţean
date disponibile

Nr km.modernizaţi

Cele mai recente Naţional, judeţean
date disponibile
5 ani
Naţional, regional
Cele mai recente Naţional
date disponibile

Drumuri cu 4 benzi
Drumuri cu 2 benzi

Infrastructură
feroviară

teritorial

Nr. noduri rutiere

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. puncte terminus

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. autogări

Cele mai recente Naţional, judeţean
date disponibile

Nr. parcaje amenajate

Cele mai recente Judeţean
date disponibile

Capacitate parcaje

Cele mai recente Judeţean
date disponibile

Densitate

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. km. electrificaţi

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. km linie dublă

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. staţii

Cele mai recente Naţional
date disponibile
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Domeniu

Subdomeniu

Infrastructură navală

Infrastructură
aeriană

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Lungime linii

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. km de mare viteză

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. km viteză sporită

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. noduri feroviare

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. puncte terminus

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. km tronsoane navigabile

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. porturi fluviale

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. porturi fluvial-maritime

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. porturi maritime

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. aeroporturi internaţionale

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. aeroporturi

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Capacitate aeroport

Cele mai recente Naţional
date disponibile
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teritorial
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Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
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Domeniu

Subdomeniu

Transport intermodal

Activitatea de
transport

Rutier

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Nr. aeroporturi modernizate

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Trasee de zbor

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. terminale, pe categorii

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Nr. terminale modernizate

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Capacitate terminal

Cele mai recente Naţional
date disponibile

Volum trafic

Anual

Volum mărfuri
Grad motorizare
Nr. accidente
Nr. persoane vătămate
Nr. persoane ucise
Durată călătorie
Cost călătorie
Nr. vehicule publice
pasageri

teritorial

Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
transport Anual

Nr. vehicule publice transport marfă

Anual

Naţional, judeţean

Nr. km per persoană

Anual

Naţional
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Aerian

Nr. curse internaţionale
Nr. curse
Nr. pasageri
Nr. persoane ucise
Durată călătorie
Cost călătorie
Nr. aeronave
Nr. trenuri
Nr. trenuri eurocity
Nr. trenuri intercity
Nr. trenuri interregio
Nr. trenuri regio
Nr. plecări/sosiri
Nr. km per persoană
Nr. pasageri
Volum mărfuri
Nr. accidente
Nr. persoane vătămate
Nr. persoane ucise
Durată călătorie
Cost călătorie
Nr. pasageri
Nr. curse
Volum mărfuri

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Feroviar

Naval
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teritorial

Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean
Naţional
Naţional
Naţional
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Domeniu

Subdomeniu

Intermodal

Infrastructura
energetică

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Nr. nave pasageri
Nr. nave marfă
Durată călătorie
Cost călătorie
Nr. plecări/sosiri
Volum mărfuri
Durată călătorie
Cost călătorie

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

teritorial

Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional
Naţional, judeţean
Naţional, judeţean

Alimentare cu energie Producţia de energie electrică pe ultimii cinci ani
electrică
categorii de centrale electrice, (GWh)

regiune, judeţ / district

Consumul de energie electrică pe ultimii cinci ani
locuitor, (kWh/locuitor)

regiune, judeţ / district

Consumul final de
sectoare, (MWh)

pe ultimii cinci ani

regiune, judeţ / district

Puterea instalată pe categorii de ultimii cinci ani
centrale electrice, (MW)

regiune, judeţ / district

Număr instalaţii de producere a ultimul an
energiei
electrice
din
surse
regenerabile

regiune, judeţ / district

energie,

Lungimea liniilor de distribuţie ultimul an sau în regiune, judeţ / district
funcţie de planul
energie electrică, pe tensiuni, (km)
de dezvoltare al
operatorilor
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

reţelelor
de
distribuţie
ultimul an sau în
Număr staţii de transformare
funcţie de planul
de dezvoltare al
operatorilor
reţelelor
de
distribuţie
Puterea instalată a staţiilor de ultimul an sau în
funcţie de planul
transformare, (MVA)
de dezvoltare al
operatorilor
reţelelor de
distribuţie
Număr posturi de transformare
ultimul an sau în
funcţie de planul
de dezvoltare al
operatorilor
reţelelor de
distribuţie
Ponderea locuinţelor racordate la între recensăminte
reţeaua de electricitate, pe medii, (%)
(sau nr. locuinţe neelectrificate
repartizate pe localit.)
Alimentare cu energie Lungimea reţelei de termoficare (km)
termică
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teritorial

de Observaţii

regiune, judeţ / district

regiune, judeţ / district

judeţ / district , local

regiune, judeţ / district

regional, judeţ/district, local

ultimii cinci ani
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Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Producţia de energie termică
unităţilor de cogenerare
Energia termică distribuită

Alimentare cu gaze
naturale

teritorial

de Observaţii

a ultimii cinci ani

regional, judeţ/district, local

ultimii cinci ani

Naţional,
regional,
judeţ/district, local

Numărul localităţilor în care se ultimii cinci ani
distribuie energia termică pe medii

Naţional,
judeţ/district

Numărul de
termoficare

regional,

publice

de ultimii cinci ani

Naţional, judeţ/district

Numărul locuinţelor racordate
reţeaua de încălzire centralizată

la ultimii cinci ani

Naţional, judeţ/district, local

servicii

Numărul locuinţelor debranşate de la ultimii cinci ani
reţeaua de încălzire
Gaze naturale distribuite, după
ultimii cinci ani
destinaţie, (Mii mc/an)

Local

Numărul localităţilor în care se ultimii cinci ani
distribuie gaze naturale pe, medii de
rezidenţă
Lungimea totală a retelei de ultimii cinci ani
distributie a gazelor naturale (km)

Regional, judeţ/district

Numărul locuinţelor racordate
reţeaua de gaze naturale

local

judeţ/district,

Naţional, judeţ/district, local

la ultimii cinci ani

Numărul staţiilor de reglare măsurare
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ultimii cinci ani

Regional,
local
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judeţ/district,

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
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Domeniu

Subdomeniu

Extracţie, transport
şi distribuţie produse
petroliere

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Debit maxim orar instalat al staţiilor ultimul an
de reglare măsurare

Local

Producţia primară de gaze naturale

ultimii cinci ani

Naţional

Disponibil numai la
nivel naţional

Consumul final de energie din gaze ultimii cinci ani
naturale

Naţional

Disponibil numai la
nivel naţional

Producţia primară de ţiţei

Naţional

Disponibil numai la
nivel naţional

ultimii cinci ani

Număr rafinării şi depozite de ultimul an sau În
funcţie de planul
produse petroliere

Naţional, judeţ/district, local

de dezvoltare al
operatorilor
reţelelor de
transport şi
distribuţie
Telecomunicaţii

ultimul an
Nr. unităţilor de poştă, pe medii
Nr. centrale telefonice, pe tipuri
ultimul an
Nr. abonaţi în reţeaua de telefonie ultimii cinci ani
fixă

regiune, judeţ / district

Nr. localităţi fără acces la reţeaua de ultimii cinci ani
telefonie fixă

regiune, judeţ / district

Nr. operatori telefonie mobilă
ultimul an
Nr. abonaţi la serviciile de telefonie ultimii cinci ani
mobilă

regiune
regiune, judeţ / district

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT
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disponibil numai la
nivel naţional

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
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Domeniu

Populatie si
potential
demografic

Subdomeniu

Evoluţia populaţiei

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Ponderea persoanelor care utilizează ultimii cinci ani
regulat internetul, (%)

regiune, judeţ / district

disponibil numaila
nivel naţional, regional

Ponderea gospodăriilor
broadband, (%)

acces ultimii cinci ani

regiune, judeţ / district

disponibil numai la
nivel naţional

Ponderea gospodăriilor cu acces la ultimii cinci ani
internet acasă, (%)

regiune, judeţ / district

disponibil numai la
nivel naţional, regional

Ponderea persoanelor care au ultimii cinci ani
cumpărat / comandat bunuri pe
internet, (%)

regiune, judeţ / district

disponibil numai la
nivel naţional, regional

cu

Numărul populaţiei

la
recensaminte local, judet/ district, zona
1992 - 2001/2002 transfrontaliera, national
– 2011 si ultimii
10 ani disponibili
in ambele tari

Rata de creştere a populaţiei

la
recensaminte local, judet/ district, zona
1992 - 2001/2002 transfrontaliera, national
– 2011 si ultimii
10 ani disponibili
in ambele tari
pe ultimii 5 ani
local, judet/ district, zona
transfrontaliera, national

Sporul mediu annual
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Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Distribuţia spaţială a
populaţiei

Densitatea generala a populaţiei

pe ultimii 5 ani (pe Local, judet/ district, zona Date greu accesibile la
primul si ultimul transfrontaliera, national
nivel
local
sau
an)
nedisponibile
la
acelasi nivel teritorial
în ambele ţări

Structura populatiei

teritorial

de Observaţii

Structura populaţiei pe sexe şi medii – pe ultimii 10 ani Local, judet/ district, zona Idem
primul
si transfrontaliera
urban, rural în valori absolute şi (pe
ultimul an)
procente
Distribuţia populaţiei
principale de vârstă

pe

grupe pe ultimii 10 ani Local, judet/ district, zona Idem
(pe
primul
si transfrontaliera
ultimul an)

Raportul de dependenţă demografică

pe ultimii 10 ani Local, judet/ district, zona
(pe
primul
si transfrontaliera
ultimul an)

Raportul de dependenţă al vârstnicilor

pe ultimii 10 ani Local, judet/ district, zona Idem
(pe
primul
si transfrontaliera
ultimul an)

Raportul de dependenţă al copiilor

pe ultimii 10 ani Local, judet/ district, zona Idem
(pe
primul
si transfrontaliera
ultimul an)

Imbătrânirea demografică

ultimul
disponibil

Piramida vârstelor

pe ultimii 10 ani zona transfrontaliera total si
(pe
primul
si pe fiecare tara
ultimul an)
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Structura în % după etnie şi religie

la
ultimul judet/
district,
zona
recensamant
transfrontaliera total si pe
fiecare tara

Structura
materna
Miscare naturala

populaţiei

de Observaţii

ultimul judet/
district,
zona
limba la
recensamant
transfrontaliera total si pe
fiecare tara

Rata brută de natalitate

Evoluţie şi medie Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera,
national,
pe ultimii 5 ani
medie UE

Rata brută de mortalitate

Evoluţie şi medie Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera,
national,
pe ultimii 5 ani
medie UE

Rata creşterii
natural)
Miscare migratorie

dupa

teritorial

naturale

(Sporul ultimii 5 ani

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera,
national,
medie UE

ultimii 5 ani

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

(sporul ultimii 5 ani

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Migraţia netă
Rata neta
migrator)

de

migraţie

Rata medie anuală a migraţiei nete

ultimii 5 ani

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Rata de imigrare

ultimii 5 ani

judet/
district,
transfrontaliera

zona

Rata de emigrare

ultimii 5 ani

judet/
district,
transfrontaliera

zona
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Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Sanatate

Starea de sanatate a
populatiei

Mortalitatea infantilă

medie pe ultimii 3 Local, judet/ district, zona
ani
transfrontaliera,
national,
medie UE

Educatie

de Observaţii

Speranţa de viaţă la naştere (durata ultimul
disponibil
medie a vieţii)

an judet/
district,
zona
transfrontaliera,
national,
medie UE

Accesibilitatea la
asistenta medicala si
asistenta sociala

Asigurarea populaţiei cu medici

ultimul
disponibil

an judet/
district,
zona
transfrontaliera, national

Asigurarea populaţiei cu personal ultimul
disponibil
mediu sanitar

an judet/
district,
zona
transfrontaliera, national

Accesibilitatea la
educatie

Raportul profesori – elevi pe cicluri ultimul
de invatamant
disponibil

an judet/
district,
zona
transfrontaliera, national

Distribuţia teritorială a unităţilor de ultimul
disponibil
învăţământ
Numar studenti la 100000 locuitori
ultimul
disponibil

an judet/ district

Nivelul de educatie al
populatiei

Piata muncii

teritorial

Structura şi dinamica
resurselor de muncă

an judet/
district,
transfrontaliera

zona Idem

Populaţia cu studii secundare

la
ultimul Local, judet/ district, zona Idem
recensamant
transfrontaliera

Populaţia cu studii superioare

la
ultimul Local, judet/ district, zona Idem
recensamant
transfrontaliera

Populatia fara scoala

la
ultimul Local, judet/ district, zona Idem
recensamant
transfrontaliera

Indicele resurselor de muncă

ultimul
disponibil
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Evolutia resurselor de munca

ultimii 5 ani

Populatie activa

la
ultimul Local, judet/ district, zona Idem
recensamant
transfrontaliera

Populatie inactiva

la
ultimul Local, judet/ district, zona Idem
recensamant
transfrontaliera

judet/
district,
transfrontaliera

Rata de activitate

Ocuparea resurselor
de muncă pe grupe de
activităţi

Somajul

ultimul
an
disponibil
Rata de ocupare
ultimul
an
disponibil
ultimul
an
Raportul de dependenţă economică
disponibil
ultimul
Distribuţia populatiei active pe la
recensamant/
sectoare economice
ultimul
an
disponibil
ultimul
Distribuţia populaţiei active pe la
recensamant/
activităţi ale economiei naţionale
ultimul
an
disponibil
Numarul somerilor
la
ultimul
recensamant/
ultimul
an
disponibil
Rata şomajului
ultimii 5 ani
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de Observaţii

zona Idem

judet/ district, medie UE
judet/ district, medie UE
Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera
Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

judet/
district,
zona Idem
transfrontaliera,
national,
medie UE
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Nivel de trai

Saracie si excluziune
sociala

Rata saraciei

Contextul
Economia zonei
suprateritorial transfrontaliere
si profilul
economie al
zonei
transfrontaliere

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

ultimul
an
disponibil
ultimul
Ponderea populaţiei ocupate în la
recensamant/
agricultură
ultimul
an
disponibil
ultimul
Ponderea locuinţelor fără acces la apă la
recensamant/
curentă
ultimul
an
disponibil
ultimul
Ponderea locuinţelor fără instalaţie la
recensamant/
electrică
ultimul
an
disponibil
ultimul
Suprafaţa medie locuibilă pe persoană la
recensamant/
ultimul
an
disponibil

judet/ district

Produsului intern brut
locuitor

ţara,
zona
transfrontaliera,
judet/district, media UE

(PIB) pe ultimii cinci ani

Valorea adaugata bruta totala
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Idem

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

Local, judet/ district, zona Idem
transfrontaliera

tara,
transfrontaliera,
judet/district

zona
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Structura valorii adaugate bruta pe ultimul
activitati economice
disponibil
Cifra de afaceri totala

an tara,
transfrontaliera,
judet/district

ultimii cinci ani

Structura intreprinderilor active ultimul
pe clase de marime
disponibil

teritorial

de Observaţii

zona

tara,
transfrontaliera,
judet/district

zona

an tara,
transfrontaliera,
judet/district

zona

Numarul de intreprinderi active

ultimii cinci ani

Densitatea intreprinderilor active

ultimul
disponibil

Numarul de salariati total

ultimii cinci ani

tara,
transfrontaliera,
judet/district

zona

Investitiile straine directe (ISD) ultimii cinci ani
(milioane euro)

tara,
transfrontaliera,
judet/district

zona
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

teritorial

de Observaţii

Structura investitiilor pe grupe de ultimii cinci ani
marfuri

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

Exporturi FOB (mii euro)

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

Structura exporturilor FOB pe ultimul an
grupe de marfuri (mii euro)

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

Structura importurilor CIF
grupe de marfuri (mii euro)

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat
ambele tari

pentru

Importuri CIF (mii euro)

Soldul balantei comerciale
euro)

Profilul economic

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

ultimii cinci ani

ultimii cinci ani

(mii ultimii cinci ani

pe ultimul an

Ponderea cifrei de afaceri pe ultimul
sectoare de activitate
disponibil
Dinamica cifrei de afaceri pe ultimul
sectoare de activitate
t0
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an zona
transfrontaliera,
judet/district
an/anul zona
transfrontaliera,
judet/district
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Sectorul IMM

Structura si evolutia Numarul IMM-urilor
sectorului IMM

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

ultimii cinci ani

Numarul IMM-urilor pe activitati ultimul
economice
t0

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

de Observaţii

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

an/anul zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

Salariatii din IMM pe clase de ultimii cinci ani
marime

Salariatii din IMM pe activitati ultimul
economice
t0

teritorial

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

an/anul zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Cifra de afaceri a IMM-urilor pe ultimii cinci ani
clase de marime

Cifra de afaceri pe activitati ultimul
economice
t0
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de Observaţii

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

an/anul zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

Productivitatea muncii IMM-urilor ultimii cinci ani

Productivitatea muncii pe activitati ultimul
economice
t0

teritorial

zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica

an/anul zona
transfrontaliera, indicator
judet/district
neidentificat pentru
ambele tari, sunt
necesare date la
nivel de unitate
economica
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Sectoarele
economiei

Sector primar.Agricultura. Silvicultura. Piscicultura
Agricultura
Structura fondului funciar
Potential agricol

teritorial

de Observaţii

ultimul
disponibil

an zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Suprafata agricola

ultimul
disponibil

an zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Structura suprafetei agricole

ultimul
disponibil

an zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Suprafeţele
cultivate
principalele culturi agricole

cu ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Suprafaţa livezilor pe rod

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Suprafaţa viilor pe rod

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

a ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Productia agricola
pricipalelor culturi
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Productia medie la hectar la ultimii cinci ani
principalele culturi
(kg/ha)

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Productia
(tone)

fructe ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

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

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Productia
(tone)

struguri ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Productia de struguri, medie la ultimii cinci ani
hectar
(kg/ha)

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Valoarea
vegetale

zona
transfrontaliera,
judet/district

totala

totala

de

de

productiei

agricole ultimii cinci ani

Suprafata amenajata cu lucrari de ultimii cinci ani
irigatii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Efectivele de animale la sfarsitul ultimii cinci ani
anului (numar)

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Productia agricola animala

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

agricole ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district
la nivel local

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

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Parcul de tractoare şi maşini ultimii cinci ani
agricole (număr)

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Valoarea
animale

productiei

Structura şi evoluţia Numarul de intreprinderi
activităţilor agricole

teritorial

de Observaţii

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
agricole;

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Cifra de afaceri din activitatile ultimii cinci ani
agricole

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Silvicultura
Potential silvic

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Productivitatea muncii activitatilor ultimii cinci ani
agricole

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Volumul investiţiilor
activităţile agricole

zona
transfrontaliera,
judet/district

brute

Suprafata fondului forestier

în

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Volumul de lemn exploatat de ultimii cinci ani
agentii economici

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Structura şi evoluţia Numarul de intreprinderi
activităţilor silvice

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
silvice

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Cifra de afaceri din activitatile ultimii cinci ani
silvice

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Productivitatea muncii activitatilor ultimii cinci ani
silvice

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Volumul investiţiilor
activităţile silvice

zona
transfrontaliera,
judet/district

brute

Sector secundar. Industrie. Construcţii
Industria
Structura şi evoluţia Numărul de întreprinderi
activităţile industriale
activităţilor
industriale
Structura
întreprinderilor
activităţile industriale

în ultimii cinci ani

din ultimii cinci ani

din ultimul
t0

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
industriale
Structura
salariatilor
activitatile industriale
Cifra de afaceri din
industriale
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din ultimul
t0

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

activităţile ultimii cinci ani
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nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Structura cifrei de afaceri din ultimul
activităţile industriale
t0
Productivitatea
industrie

muncii

Volumul investiţiilor
activităţile industriale

în ultimii cinci ani

Structura volumul investiţiilor ultimul
brute în activităţile industriale
t0
Evoluţia
activităţilor de
constructii

Numarul de întreprinderi
activităţile de construcţii

de Observaţii

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

din ultimii cinci ani

brute

teritorial

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local
zona
transfrontaliera,
judet/district

an/anul zona
transfrontaliera,
judet/district

din ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
de constructii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

Cifra de afaceri din activităţile de ultimii cinci ani
construcţii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local

Productivitatea muncii
activitatile de constructii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile la
judet/district, local
nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Volumul investiţiilor brute
activităţile de construcţii
Sector terţiar. Comerţ.Servicii
Comertul
Numărul de întreprinderi
Evoluţia
activităţile comerciale
activităţilor
comerciale
Structura
intreprinderilor
activitatile comerciale

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

în ultimii cinci ani

din ultimii cinci ani

din ultimul
t0

din ultimul
t0
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zona
transfrontaliera,
judet/district

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Cifra de afaceri din activităţile ultimii cinci ani
comerciale
Structura cifrei de afaceri din ultimul
activitatile comerciale
t0

de Observaţii

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
comerciale
Structura
salariatilor
activitatile comerciale

teritorial

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

teritorial

de Observaţii

Productivitatea muncii activitatilor ultimii cinci ani
comerciale

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Volumul investiţiilor
activităţile comerciale

zona
transfrontaliera,
judet/district

brute

Serviciile
Structura şi evoluţia Numărul de întreprinderi
activităţile de servicii
activităţilor de
servicii
Structura
întreprinderilor
activităţile de servicii

în ultimii cinci ani

din ultimii cinci ani

din ultimul
t0

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Numarul salariatilor din activitatile ultimii cinci ani
de servicii
Structura
salariatilor
activitatile de servicii

din ultimul
t0

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Cifrei de afaceri din activitţăile de ultimii cinci ani
servicii
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Structura cifrei de afaceri din ultimul
activităţile de servicii
t0

de Observaţii

an/anul zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Productivitatea muncii activitatilor ultimii cinci ani
de servicii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Volumul investiţiilor
activitatile de servicii

zona
transfrontaliera,
judet/district

brute

în ultimii cinci ani

Structura volumul investiîiilor ultimul
brute in activităţile de servicii
disponibil
Potentialul turistic

teritorial

Structura
turistică

an zona
transfrontaliera,
judet/district

unităţilor de cazare ultimii cinci ani

Capacitatea de cazare a turiştilor

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

a ultimii cinci ani

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Numărul înnoptarilor în structurile ultimii cinci ani
de primire turistică

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

Indicele de utilizare
capacitatii de cazare
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neta
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Domeniu

Subdomeniu

Denumire indicator

Perioada de timp Nivelul
recomandată
analiză
pentru analiză

Sosiri in structurile de cazare ultimii cinci ani
turistica
Cercetare dezvoltare

Numărul unităţilor de cercetare – ultimul
dezvoltare
disponibil

de Observaţii

zona
transfrontaliera, date greu accesibile
judet/district, local
la nivel local

an zona
transfrontaliera,
judet/district

Numărul salariaţilor din cercetare- ultimii cinci ani
dezvoltare
Structura pe grupe de ocupaţii a ultimul
numărului
de
salariaţi
din disponibil
cercetare- dezvoltare

teritorial

zona
transfrontaliera,
judet/district

an zona
transfrontaliera,
judet/district

Cheltuielile
din activitatea de ultimii cinci ani
cercetare-dezvoltare

zona
transfrontaliera,
judet/district

Numarul brevetelor de inventie si ultimii cinci ani
a marcilor inregistrate

regiune
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neidentificat
ambele tari
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ETAPA III: DIAGNOSTIC ŞI PRIORITĂŢI
Această etapă va pune în evidenţă şi va ierarhiza principalele probleme şi disfuncţii relevate în
etapa anterioară, organizându-le, în vederea formulării strategiei de dezvoltare a teritoriului
transfrontalier, în fazele de diagnostic pe domenii, prospectiv şi general.
Faza III.a: Diagnostic pe domenii
Formularea diagnosticului privind domeniile ţintă şi componentele lor se va realiza pe baza
problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate în etapa anterioară. Din rezultatele analizelor
domeniilor şi componentelor acestora, efectuate în faza precedentă, se vor selecta următoarele
aspecte: punctele tari, punctele slabe, oportunităţile, riscurile. Acestea vor alcătui analiza SWOT,
fiind ordonate pe domeniile analizate şi după gradul de prioritate sau importanţă al fiecărui aspect.
Se urmăreşte identificarea principalelor probleme şi elemente de favorabilitate care afectează
desfăşurarea fenomenelor şi proceselor ce au loc pe teritoriul transfrontalier.
Faza III.b: Diagnostic prospectiv
Acest diagnostic evaluează dezvoltarea principalelor domenii pe o perioadă egală cu durata de
valabilitate a a planului, prin prognoze realizate în principalele domenii: populaţie, economie,
transport. Proiecţiile realizate vor avea la bază prognoza populaţiei în zona transfrontalieră pe o
perioadă stabilită de necesităţile de dezvoltare.
Proiectarea numărului populaţiei - pentru zona transfrontalieră se va utiliza proiectarea globală a
populaţiei, care constă în proiectarea populaţiei zonei pentru un anumit orizont, fără a se ţine
seama de structurile acesteia (sex, vârstă etc.).
Faza III.c: Diagnostic general
Diagnosticul general evaluează decalajul dintre situaţia actuală şi cea considerată necesar a fi
atinsă pentru orizontul de timp stabilit, in ceea ce priveşte populaţia, activităţile economice şi
aspectele structurii teritoriale ale teritoriului transfrontalier. Diagnosticul general are ca scop
integrarea rezultatelor analizelor anterioare în vederea evidenţierii principalelor aspecte negative
care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale zonei transfrontaliere, precum şi a
atuurilor şi oportunităţilor de care acestea beneficiază. 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.
Diagnosticul general se derulează prin construcţia şi evaluarea scenariilor strategice de dezvoltare
şi care se întemeiază pe prognozele elaborate în cadrul diagnosticului prospectiv, stabilind astfel
reperele ce vor trebui atinse în orizontul de timp stabilit.
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
frontalier, precum şi stabilirea priorităţilor de intervenţie care decurg din acestea.
Priorităţile de intervenţie se stabilesc în cadrul domeniilor analizate pe baza problemelor
identificate de diferite grade de complexitate şi de amploare teritorială (puncte slabe), urmând ca
pe baza lor să se formuleze obiectivele de dezvoltare a zonei transfrontaliere.
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ETAPA IV - FORMULAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
DURABILĂ A ZONEI TRANSFRONTALIERE
Pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite în etapa anterioară, se va formula strategia
spaţială de dezvoltare a zonei transfrontaliere în cadrul căreia se vor identifica acţiunile şi măsurile
necesare pentru asigurarea cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă analizate.
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:
Definirea viziunii strategice de dezvoltare a teritoriului transfrontalier
Definirea obiectivelor strategice generale şi a direcţiilor de acţiune
Definirea obiectivelor specifice
Politici (măsuri) de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare a teritoriului
transfrontalier - formularea programului de măsuri
Faza IV.a: Formularea viziunii strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal
Viziunea reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune, care să ofere
comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de
dezvoltare. Acest deziderat reprezintă un concept strategic de dezvoltare, ce cuprinde aspecte
spaţiale şi ne-spaţiale, calitative şi cantitative ale dezvoltării.
Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin obiective. Pentru a formula
o viziune zonală realistă devine esenţial să se identifice componentele care au stat, istoric, la baza
dezvoltării zonei, valorile comune şi să se prognozeze corect schimbările viitoare.
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implică factorii de
decizie, oamenii de afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul
comunităţii respective. Fiind un proces participativ, metoda de lucru 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.
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 transfrontalier

-

Formularea obiectivelor strategice generale componente ale viziunii

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.
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Faza IV.b: Formularea obiectivelor strategiei de dezvoltare a teritoriului zonal transfrontalier
şi a direcţiilor de acţiune necesare îndeplinirii acestora
Viziunea se compune din obiective strategice generale 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, 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 nationala si regională pe termen lung. Obiectivele strategice trebuie să
aparţină unor scenarii active a căror realizare să fie condiţionată de întreprinderea de acţiuni. Ele
sunt detaliate, în faza următoare la nivel de programe şi proiecte.
Direcţiile de acţiune sunt seturi de activităţi menite a îndeplini obiectivele strategice generale
formulate prin viziune. Direcţiile de acţiune vor corespunde mandatului unei instituţii în
responsabilitatea căreia intră îndeplinirea unui obiectiv strategic general, ca ţintă finală spre care
trebuiesc direcţionate eforturile şi resursele din sectorul respectiv.
O direcţie de acţiune poate fi îndeplinită şi de mai multe instituţii responsabile prin strategii
integrate şi programe trans-sectoriale.
Definirea direcţiilor de acţiune se va face după clarificarea mandatului, prin analiza cadrului
legislativ care reglementează responsabilitatea şi funcţiile fiecărei instituţii în legătură cu
îndeplinirea obiectivelor generale propuse. Direcţiile de acţiune ale unei instituţii trebuie să
coincidă deci cu domeniile de politică publică pentru care aceasta este responsabilă.
Dată fiind amploarea problematiciilor abordate prin planurile de amenajare a teritoriului, obiectivele
generale nu pot fi atinse prin direcţiile de acţiune, care comportă un mare volum de acţiuni, fiind
necesară formularea unor obiective specifice care să permită angajarea în proces a unui număr
suficient de actori şi specialişti care să finalizeze activităţile pe fiecare din (sub-) domeniile ţintă.
Obiectivele specifice sau operaţionale se vor formula pentru îndeplinirea obiectivelor generale, 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 se realizeaza pentru domeniile ţintă şi componentele lor, prin care
se urmăreşte reducerea sau înlăturarea disparităţilor specifice determinate prin diagnostic la nivelul
teritoriului transfrontalier şi valorificarea oportunităţilor identificate, în relaţie cu contextul
suprateritorial.
Verificarea corelării obiectivelor/direcţiilor de acţiune cu obiective/direcţii din alte strategii, planuri
naţionale, 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
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Faza IV.c: Identificarea politicilor (măsurilor) de realizare a obiectivelor strategiei de
dezvoltare a teritoriului zonal - formularea programului de măsuri
Formularea politicilor de dezvoltare are ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente, eliminarea
disfuncţionalităţilor existente, echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii de
dezvoltare. Politicile de dezvoltare sunt chemate să rezolve clase identificabile de probleme
existente în cadrul zonei.
Politicile de dezvoltare reprezintă o expresie a activităţii curente, continue, a structurilor de
administrare. "Planul de dezvoltare" cuprinde explicit ansamblul de priorităţi şi măsuri care vor fi
aplicate într-o perioada de timp determinată şi care sunt relaţionate cu ansamblul de obiective
generale şi sectoriale precum şi cu resursele disponibile estimate şi care constituie "strategia de
dezvoltare a teritoriului". Principalele componente ale dezvoltării pot căpăta expresia unor planuri
operaţionale sau de acţiune (economic, de incluziune socială, reabilitare şi protecţie a mediului
etc.).
Planul de dezvoltare spaţială este o componentă de tip operaţional de primă importanţă şi care
integrează şi corelează aspectele sectoriale ale dezvoltării.
Din punctul de vedere al domeniilor acoperite de politicile de dezvoltare teritorială, se formulează
direcţii şi principii de acţiune, într-o serie de sectoare-cheie de activitate. În funcţie de modalităţile
în care fiecare regiune /teritoriu îşi defineşte problematica, ele acoperă domeniile dezvoltării
terenurilor, locuinţelor, serviciilor publice, dezvoltării socio-economice, mediului şi revitalizării.
În funcţie de situaţia specifică fiecărei regiuni /teritoriu, plecând de la rezultatele analizei SWOT,
aceste politici pot fi formulate pe baza următoarelor combinaţii:
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.
Formularea politicilor de dezvoltare teritoriala trebuie să răspundă la cerinţele factorilor economici
locali şi la speranţele şi aşteptările factorilor externi ce trebuie atraşi.
Pentru fiecare din politicile sectoriale se stabilesc programe de dezvoltare. Programele se
concretizează prin grupuri de proiecte, care conduc, prin intermediul etapei planului de
acţiune, la implementarea politicilor de dezvoltare şi implicit a obiectivelor strategice.
Trebuie luate în considerare problemele complexe privitoare la echiparea majoră a teritoriului:
comunicaţii şi telecomunicaţii, energie electrică, alimentare cu gaze, gospodărirea apelor,
echipamente pentru educaţie, sănătate, loisir. În multe cazuri, cooperarea dintre administraţiile
locale, regionale şi cele specializate este deosebit de importantă pentru asigurarea unei dezvoltări
integrate.
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Elaborarea strategiei presupune o structură organizaţională specializată aflată în relaţii
reglementate cu structura administrativă /coordonatoare (in cazul acesta MDRAT). În elaborarea
strategiei parteneriatul continuă să joace un rol important în special în procesul de definire a
priorităţilor, a programelor şi a alocării resurselor. Programele cuprind măsuri cu caracter general,
iar la nivelul planurilor operaţionale sau a planurilor de acţiune sunt indicate proiecte concrete de
dezvoltare în domeniul infrastructurilor, mediului, reducerii şomajului etc.
Programul de măsuri
Pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor specifice propuse este esenţială stabilirea
unui set de masuri prin care activitatea acesteia să fie orientată /canalizată pe direcţiile majore
/prioritare stabilite.
Programul de măsuri este un set coerent şi corelat de acţiuni 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.
Măsurile de dezvoltare/amenajare a teritoriului 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.
Îndeplinirea măsurilor de dezvoltare/amenajare intră în grija instituţiilor implicate în implementarea
direcţiilor de acţiune sau a celor subordonate, coordonate sau sub autoritatea şi rolul acestora. În
mod similar, măsurile de dezvoltare vor fi coordonate cu mandatul şi cadrului legislativ care
reglementează responsabilitatea şi funcţiile instituţiei implicate în implementarea acestora.
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La definirea direcţiilor de acţiune şi 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.
Termenele de realizare a programului de masuri:
 Termen scurt: între 1-3 ani
 Termen mediu: între 5 -10 ani
 Termen lung: peste 15 - 20 ani
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 aprobarea acestoa.
Evaluarea de mediu pentru planul de dezvoltare a teritoriului zonal transfrontalier, care este parte
integrantă din planurile ori programele 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 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 planului de
dezvoltare a teritoriului transfrontalier şi face parte integrantă din acesta.
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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
Important:
Această fază se poate desfăşura înainte sau în paralel cu etapele de diagnostic şi formulare a
obiectivelor strategiei de dezvoltare.
Procesul de planificare presupune analiza şi determinarea în mod necesar şi a unor structuri:
care să asigure punerea în aplicare a strategiei şi programului de măsuri
de control şi evaluare a modului de aplicare a strategiei, a programelor şi proiectelor de
dezvoltare preconizate.
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.
Componenta de control şi evaluare trebuie să conducă la decizii concrete de corectare a strategiei,
ceea ce presupune o relaţie precizată între structurile adoptate în acest scop, cele deliberative /de
coordonare şi cele responsabile de punerea în aplicare a strategiei şi a componentelor acesteia.

Schema conceptuală a ciclului de elaborare - implementare a planului, descrisă în continuare, este
alcătuită din patru sisteme (informaţional, metodologic, operaţional, monitorizare) şi trei mari etape
de desfăşurare.
Aşa cum s-a arătat, trăsătura comună a sistemelor metodologice, de elaborare a planurilor de
dezvoltare teritorială, este abordarea comprehensivă, a domeniilor şi proceselor cu relevanţă
teritorială: mediul, populaţie şi localităţi, activităţi economice şi infrastructuri tehnice, care fac
parte într-o anumită măsură din orice zonă avută în vedere.
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SCHEMA CONCEPTUALA A METODOLOGIEI
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Este astfel de mare importanţă sistemul de informaţii (date, obiective, norme) care stă la baza
modului de elaborare a planurilor de amenajare şi cel de administrare a implementării acestora.
În acest sens este semnificativ a se studia şi compara bazele de date, legislaţiile, strategiile şi
programele administraţiilor locale şi centrale din ambele ţări. Acestea sunt grăitoare în privinţa
domeniilor şi priorităţilor avute în vedere de ministerele, agenţiile, serviciile şi organizaţiile
decentralizate, implicate în gestionarea unor procese cu efect teritorial.
În acelaşi timp metodologia comună de planificare teritorială a zonei transfrontaliere este
influenţată de sistemul implementare a prevederilor planului, care depind de resursele şi
mijloacele utilizate în ţările aflate în colaborare. Acest sistem utilizează o gamă de instrumente care
variază de la instrumentele investiţionale, cu un caracter mai practic, dar şi mai autocratic, până la
cele asociative sau participative, cu un caracter mai democratic.
Este de asemenea importantă influenţa semnificativă pe care o are sistemul de monitorizare a
implementării planurilor de dezvoltare teritorială, care prin percepţia şi evaluarea efectelor şi feedback-ul rezultat pot duce la luarea deciziilor de adaptare şi reactualizare a strategiei planului.
În această privinţă este necesară formarea unui organism multinaţional de monitorizare şi evaluare a
efectelor, printr-un instrument de cuantificare a impactului teritorial al programelor şi
proiectelor comune, care să activeze pe tot teritoriul zonei transfrontaliere.
Cele trei etape majore ale desfăşurării ciclului de planificare teritorială sunt următoarele:
- elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială (componenta managerială) pe baza analizelor
trendurilor de dezvoltare sectoriale. În această etapă sunt implicate sistemele informaţional,
metodologic şi operaţional, care concură la realizarea unui sistem echilibrat şi integrat de prevederi
strategice.
- elaborarea programelor şi proiectelor sectoriale (componenta bugetară) pe baza obiectivelor
strategiei rezultate din prima etapă. În acest sens reprezentanţii sistemului operaţional determină
acţiunile concrete şi componentele financiare ale acestora, în vederea atingerii obiectivelor specifice
ale strategiei.
- implementarea strategiei prin programele şi proiectele determinate în etapa anterioară, precum şi
monitorizarea implementării. În această etapă un organism special constituit va aprecia stadiul
implementării şi va evalua efectele produse de aceasta. În funcţie de rezultatele obţinute pe
parcursul acestei etape se vor lua măsuri de adaptare a strategiei de dezvoltare la noile condiţii sau,
în cazul finalizării implementării, se va declanşa un nou ciclu de planificare, care să elaboreze o
nouă strategie pe baza feedback-ului produs.

Faza V.a: Analiza actorilor implicaţi în realizarea unei strategii comune de dezvoltare
teritorială a zonei transfrontaliere
Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere implică participarea
nivelurilor de autoritate şi de decizie guvernamentale şi locale.
Organismele centrale implicate sunt ministerele a căror activitate este legată direct sau indirect de
domeniile amenajării teritoriului, respectiv de industrie, agricultură, silvicultură, turism, protecţia
mediului, cultură, precum şi cele care se referă la apărarea naţională sau interne.
Organismele locale implicate sunt direcţiile teritoriale ale ministerelor menţionate anterior,
precum şi consiliile judeţene/de district şi locale prin compartimentele specializate în domeniu,
respectiv direcţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism.
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Având în vedere că, pentru dezvoltarea zonei transfrontaliere, este necesară colaborarea între
organismele tehnice răspunzătoare de amenajarea teritoriului la nivelul unităţilor administrativ
teritoriale (judeţene sau de district) incluse în zona transfrontalieră, se recomandă instituirea unui
consiliu tehnic pentru amenajarea teritoriului, ca organism permanent format din reprezentanţii
comisiilor tehnice ale unităţilor componente. Acest organism ar avea rolul de a coordona concepţia
tehnică şi de a implementa strategia spaţială la nivelul zonei.
Alţi actori implicaţi pot fi organizaţiile nonguvernamentale, investitori, precum şi populaţia care va
fi consultată pe parcursul etapelor de elaborare.

Ministerele din România şi Bulgaria
România

Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul de Interne
Ministerul Agriculturii şi Industriei

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Alimentare

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Apărării

Ministerul Culturii

Ministerul Culturii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale

Ministerul Economiei

Ministerul Economiei şi Energiei

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul de Finanţe

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Proiectelor de Investiţii

Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei

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 Sănătăţii

Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Transporturilor, Tehnologiei

Ministerul Transporturilor

Informaţiei şi Comunicaţiilor
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Instituţii deconcentrate şi administraţii locale din România
Administraţia Bazinală de Apă

Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală
Judeţeană

Agenţia de Dezvoltare Regională

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Naţional

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Muncă
Agenţia Judeţeană de Turism

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri

Administraţia Naţională Apele Române

Direcţia de Sănătate Publică

Administraţia
Funciare

Naţională

pentru

Îmbunătăţiri 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 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţului
Consilii Judeţene

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare

Consiliile Locale relevante

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă
Naţionale

Actorii locali din România
Asociaţii de proprietari

Proprietari de terenuri şi imobiliari

Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Agenţi economici

Operatori reţele de telecomunicaţii
Operatori Reţele Distribuţie Gaze

Agenţii de turism
Operatori de servicii publice

Operatori de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice

Organizaţii Nonguvernamentale

SNTGN TRANSGAZ

Ocoale Silvice

TRANSELECTRICA SA
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Actorii locali dinBulgaria
Adresă mail

Denumire

Agenţia Achiziţii Publice- Aгенция за обществени поръчки www.aop.bg/port_info.php
Comisia pentru protecţia concurenţei - Комисия за защита наwww.cpc.bg/
конкуренцията
Agenţia Naţională pentru Educaţia Vocaţională şi Formare Haционална агенция за професионално образование и
обучение

www.navet.government.bg/

Institutul Naţional de Statistică- Haционален статистически www.nsi.bg/index.php
институт
Administratii Districtuale - Областна Администрация
Administratii Locale - Община Администрация

Evaluarea actorilor implicaţi se va face în raport cu misiunea şi influenţa acestora, precum şi cu
intenţiile lor de dezvoltare în domeniile 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 tansfrontalieră.
Analiza actorilor ce influenţează implementarea planului
Domeniu
activitate

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

Motivaţie,
influenţă (+/-)

Rol
/
sarcina*

– idei principale pe puternică/slabă (+/-)
domenii

* I – necesită informare, A – consultat/avizează, P – aprobă, D – decide, S – supervizează/implementează

Informarea actorilor implicaţi este o activitate ulterioară determinării principalelor probleme din
teritoriu, interactivă, care constă în contactarea actorilor interesaţi din zona transfrontalieră şi
informarea lor cu privire la rezultatele analizelor şi formulării strategiei planului.
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Faza V.b: Consultarea actorilor implicaţi şi a populaţiei, stabilirea cadrului instituţional de
monitorizare a implementării planului strategic.
Consultarea actorilor implicaţi în legătură cu realizarea unei strategii comune reprezintă prima
fază în angajarea actorilor implicaţi, părţilor interesate şi populaţiei în acest proces. Aceasta
constă în prezentarea şi discutarea rezultatelor analizelor planului cu reprezentanţii
administraţiilor publice şi cu actorii implicaţi în deciziile strategice în vederea confirmării
acestora. Vor fi derulate următoarele activităţi:
-

Stabilirea agendei de consultare a actorilor implicaţi şi populaţiei

-

Realizarea consultării actorilor implicaţi şi confirmarea fezabilităţii conţinutului
strategiei

-

Obţinerea acceptului cadrului instituţional de monitorizare a implementării a planului
de dezvoltare transfrontalier.

Faza V.c: Propuneri privind cadrul institutional de monitorizare a implementarii planului
strategic
Această fază are ca finalitate implicarea instituţiilor cu responsabilităţi în monitorizarea
implementării planului, stabilite prin mandatul şi sectorul de politici publice în care activează.
Aceasta va duce la obţinerea următoarelor rezultate:
-

Stabilirea cadrului instituţional stabilit pe baza contactelor avute în faza de consultare,

-

Consultarea celor inplicaţi pentru confirmarea asumării răspunderii pentru îndeplinirea
obiectivelor angajate pe baza prevederilor legislaţie şi programelor de finanţare,

-

Definitivarea structurii organizaţionale cu cele 2 componente: structura deliberativă şi
cea operativă.

Monitorizarea implementării se referă la îndeplinirea obiectivelor specifice prin măsurarea acestora
cu indicatorii relevanţi şi prin evaluarea timpului afectat finalizării acestora, în raport cu programul
de măsuri, de ex:
Domeniu: Gospodărirea apelor
Termen/etapă
Obiectiv specific
Indicator
Responsabil
realizare
Alimentare apă
nr.
et. II
Aqua SA
în 500 de
distribuţii
gospodării
apă

Procent realizare obiectiv
45%

Evaluarea implementării se poate face prin analiza eliminării/diminuării problemelor, în raport cu
îndeplinirea obiectivelor specifice corespunzătoare acestora, de ex:
Domeniu: Gospodărirea apelor
Problemă

Indicator

Lipsa
nr.
alimentare cu distribuţii
apă în
apă
750 gospodării

Prioritate /etapă
Procent realizare
Obiectiv specific
obiectiv
de soluţionare
et. II

Alimentare cu
apă în 500 de
gospodării
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3. PIESELE DESENATE
Reprezentarea grafica a elementelor analizate in faza de Audit teritorial transfrontalier si in Faza de
Strategie se realizeaza prin Planse si Cartograme. Scara de realizare a Planselor este 1 :200.000, 1:
100.000. Partea grafica se va realiza în Sistem Informaţional Geografic (GIS ARC View).
Plansele obligatorii sunt urmatoarele:
PLANŞE
1.

MEDIUL

2.

PATRIMONIUL NATURAL, PATRIMONIUL CONSTRUIT, PEISAJUL

3.

REŢEAUA DE LOCALITĂŢI ŞI POPULAŢIA

4.

INFRASTRUCTURI TEHNICE (1)– REŢELE DE TRANSPORT

5.

INFRASTRUCTURI TEHNICE (2)- GOSPODĂRIREA APELOR, ALIMENTAREA CU
ENERGIE TERMICĂ, GAZE NATURALE ŞI FLUIDE COMBUSTIBILE, ENERGII
REGENERABILE

6.

INFRASTRUCTURI TEHNICE (3)- REŢELE ELECTRICE, TELECOMUNICAŢII,
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR, AMENAJĂRI DE IMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE,

7.

ZONIFICAREA TERITORIULUI

8.

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE (1) – INDUSTRIA, AGRICULTURA

9.

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE (2) - TURISMUL

10.

CONTEXTUL TERITORIAL MACRO-REGIONAL, TRANSFRONTALIER,

CARTOGRAME
1. Zone de risc natural – Alunecari de teren
2. Zone de risc natural – Inundatii
3. Zone de risc natural – Zonarea seismică
4. Zone de risc tehnologic
5. Arii naturale protejate
6. Agricultura – Potentialul agricol
7. Agricultura - Ierarhizarea agentilor economici din agricultura după cifra de afaceri
8. Silvicultura – Gradul de acoperire cu păduri
9. Activităti economice – Zonarea localitătilor după profilul economic dominant şi număr
salariati
10. Industria – Structura numărului de salariati pe sectoare economice
11. Industria –Numărul de salariati în industrie
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12. Industria – Evolutia numărului de salariati
13. Servicii – Evoluţia numărului de salariaţi
14. Turism – Structuri de primire turistică
15. Turism – Zone cu resurse turistice-Concentrarea în teritoriu a resurselor turistice
16. Reteaua de localităti - Gruparea unităţilor administrativ teritoriale după numărul de locuitori
17. Reteaua de localităti - Dotări în domeniul învăţământului
18. Reteaua de localităti - Dotări în domeniul sănătăţii
19. Reteaua de localităti - Dotări culturale si de artă
20. Reteaua de localităti - Locuire - fondul de locuinţe
21. Reteaua de localităti - Locuire – suprafaţa locuibilă
22. Populatia - Densitatea populaţiei în teritoriu
23. Populatia - Evoluţia populaţiei
24. Populatia - Structura populaţiei pe grupe de vârstă
25. Populatia - Raportul de dependenţă demografică
26. Populatia - Sporul natural
27. Populatia - Sporul migratoriu
28. Forta de muncă -Populaţia ocupata
29. Forta de muncă -Forţa de muncă salariată
30. Forta de muncă -Rata şomajului
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4. IDENTIFICAREA RISCURILOR ÎN ELABORAREA UNEI STRATEGII
DEZVOLTARE TERITORIALĂ PENTRU O ZONĂ TRANSFRONTALIERĂ

DE

Propunerea de proiect va ţine seama totodată şi de existenţa unor riscuri ce pot afecta buna
desfăşurare a elaborării planului, acestea pot fi:
-

Absenţa unor date şi informaţii corecte şi relevante sau caracterul incomplet al acestora;

-

Incompatibilitatea unor date colectate în cele două ţări în privinţa seriilor de timp;

-

Disponibilitatea redusă a grupurilor ţintă în a-şi analiza problemele şi a formula soluţii;

-

Lipsa de cooperare instituţională şi comunicarea ineficientă cu elaboratorul;

-

Apariţia unor erori în modul de interpretare a rezultatelor analizelor care să conducă la concluzii
şi recomandări neconforme cu realitatea.

-

Prelungirea studiului din cauze independente de voinţa părţilor şi de resursele afectate acestuia.
Întârzierile în obţinerea bazelor de date, a rezultatelor anchetelor, pot fi factori de risc în
derularea în bune condiţiia prelucrărilor şi evaluării acestora.

-

Schimbări ale cadrului instituţional şi legislativ care poate afecta obiectivele şi rezultatele
studiilor, precum şi programul de măsuri;

-

Actorii relevanţi nu sunt motivaţi şi nu manifestă o atitudine proactivă în cadrul procesului de
consultare.

Acţiunile de prevenire sau atenuare/eliminare a efectelor riscurilor în elaborarea strategiei de
dezvoltare teritorială sunt date în tabelul următor:
Riscuri în elaborarea unei strategii de dezvoltare teritorială
Riscuri
Evaluarea
Acţiuni pentru preîntâmpinarea riscurilor
riscurilor
conform
matricei de
analiză
Absenţa unor date şi informaţii
M
Experţii vor realiza în etapa de contractare o
corecte şi relevante sau caracterul
analiză a bazelor de date necesare în proiect,
incomplet al acestora
activitate ce va putea ajuta la selecţia celor
relevante şi obtenibile în derularea proiectului.
Lista cu indicatori va face parte din anexele
contractului de elaborare a strategiei de
dezvoltare teritorială
Incompatibilitatea unor date
colectate în cele două ţări în
privinţa seriilor de timp

M

Concepţii diferite ale
elaboratorilor şi actorilor
implicaţi din cele două ţări cu

R

Pentru toate datele propuse experţii vor
transmite cu o săptămână înainte toate
documentele ce vor fi verificate de parteneri de
proiect
Experţii elaboratorii şi instituţiile /organizaţiile
responsabile vor stabili înainte de începerea
procesului de elaborare planul de lucru pentru
formularea unei strategii comune a zonei. Se vor
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privire la elaborarea planului.

identifica din timp posibilele diferenţe dintre
concepţiile elaboratorilor. Acestea vor face
obiectul unor negocieri care să ducă la
unificarea concepţiilor privind elaborarea şi
implementarea.
Pe durata proiectului experţii vor păstra legătura
cu instituţiile /organizaţiile prin contacte şi
consultări tematice pentru a stimula implicarea
tuturor

Disponibilitatea redusă a
grupurilor ţintă sau a instituţiilor
/organizaţiilor responsabile în a-şi
analiza problemele şi a formula
soluţii

M

Prelungirea studiului din cauze
independente de voinţa părţilor şi
de resursele afectate acestuia.
Întârzierile în obţinerea bazelor de
date, a rezultatelor anchetelor, pot
fi factori de risc în derularea în
bune condiţia prelucrărilor şi
evaluării acestora.

M

Experţii pot să dezvolte strategia numai pe baza
problemelor ridicate de factorii/instituţiile
/organizaţiile locale care se implică în proces.
Încă de la semnarea contractului experţii vor
înainta liste conţinând datele de care va fi
nevoie in derularea proiectului

Schimbări ale cadrului
instituţional şi legislativ care
poate afecta obiectivele şi
rezultatele studiilor, precum şi
programul de măsuri

S

Consultanţii vor stabili o listă de viabilitate
pentru cadrul instituţional care va facilita
negocierea privind de măsurile strategice
prioritare

Actorii relevanţi nu sunt motivaţi
şi nu manifestă o atitudine
proactivă în cadrul procesului de
consultare/informare

S

Organizarea de întâlniri pe plan local, care să
ofere informaţii actorilor relevanţi şi să capteze
soluţii avantajoase pentru plan.

Impactul şi probabilitatea apariţiei riscurilor în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
teritorială a fost apreciat conform matricei de mai jos:
Matricea de analiză a riscurilor
Consecinţe
Probabilitate
Severe Majore Medii Minore Neglijabile
E
R
R
M
M
Sigură
R
R
M
M
S
Probabli
R
M
M
S
S
Posibil
M
M
S
S
N
Puţin probabil
M
S
S
S
N
Foarte puţin probabil
E
R
M
S
N

Risc Extrem — Sunt necesare măsuri imediate.
Risc Ridicat — Planul de acţiune este necesar cât mai curând posibil.
Risc Mediu — Planul de acţiune este necesar.
Risc Scăzut — Este necesară supravegherea.
Risc Nesemnificativ — Nu necesită măsuri suplimentare.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

83

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

5. IDENTIFICAREA POSIBILITĂŢILOR DE APROBARE ŞI ASUMARE A STRATEGIEI
COMUNE DE DEZVOLTARE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE DIN CELE 2 ŢĂRI –
RISCURI CE POT APĂREA ŞI CUM INFLUENŢEAZĂ DIFERENŢELE DATE DE
SISTEMELE DE PLANIFICARE TERITORIALĂ
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.
În funcţie de sistemele de planificare spaţială existente în Europa se pot distunge trei tipuri de astfel
de procese:
Modelul 1
Strategie

Plan

Propuneri sector

Negociere

Aviz/aprobare

Plan

Aviz/aprobare

Negociere

Aviz/aprobare

revizuire
Ţări în care se practică: IT, ES, GR, FR (RO)
Modelul 2
Strategie

Propuneri sector

Negociere

Ţări în care se practică: NL, DE, SE, DK
Modelul 3
Strategie

Plan indicativ

Propuneri sector

Ţări în care se practică: UK, IR
In continuare este prezentată structura de avizare şi asumare (aprobare) a strategiei comune de
dezvoltare din cele două ţări cu posibilele implicări în cooperarea din zona transfrontalieră:

Ministerele din România
Implicarea în cooperarea transfrontalieră, prin:

Instituţia
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Autoritatea de Management a Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria, 2007-2013
Direcţia Generală de Dezvoltare Regională
ADR Sud Muntenia şi Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră de la Călăraşi (pentru zona transfrontalierp RomâniaBulgaria) – unităţi aflate sub autoritatea / în subordonarea / în
colaborarea cu MDRAP
Secretariatul tehnic comun pentru Programul de Cooperare RomaniaBulgaria, cu sediul în Călăraşi
Controlul de prim nivel pentru aspecte tehnice şi financiare –prin
Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu şi Biroul
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Ministerul Afacerilor Externe

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Politica de cooperare pentru dezvoltare;
Cooperare regională, privind:
- Vecinătatea de interes a României ca stat membru UE;
- Structurile de cooperare regională şi subregională reprezentate
prin: SEECP (Procesul de Cooperare a Statelor Sud-Est
Europene; RCC (Consiliul Cooperării Regionale; ICE (Iniţiativa
Central Europeană); PCD (Procesul de Cooperare Dunăreană;
Centrul regional SECI pentru Combaterea Infracţionalătăţii
Transfrontaliere; OCEMN (Organizaţia Cooperării Economice la
Marea Neagră:
Relaţii bilaterale între cele două state state şi teritoriile aferente.
Cooperare în format trilateral în care România şi Bulgaria sunt
implicate (ex: România–Bulgaria–Grecia, România–Bulgaria–Turicia,
România–Bulgaria–Serbia).
Cooperare transfrontalieră sub forma euroregiunilor, realizată pe baza
instrumentelor de cooperare teritorială, conf. Regulamentului nr.
1082/2006 privind instituirea GECT (Gruparea Europeană de
Cooperare Teritorială).
Institutul European din România (IER) reprezentând instituţie publică
cu personalitate juridică, care se află în coordonarea MAE. IER
realizează studii, cercetări, strategii, politici privind procesul de
integrare a României în UE.

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Implicarea în probleme de organizare administrativă a teritoriului şi
stabilirea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare.

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Direcţiile Agricole judeţene

Ministerul Apărării Naţionale

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Statul Major General

Ministerul Culturii

Comisia Naţională a Monumentelor Istorice
Direcţiile Judeţene pentru Cultură
Cooperarea „people to people” prin creşterea cooperării din domeniul
culturii, în zona transfrontalieră (domeniu de intervenţie stabilit conf.
Programului de Cooperare Transfrontaliere România – Bulgaria,
2007-2013)

Ministerul Economiei

Direcţia Generala Resurse Minerale şi Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
Industriale (pentru teritorii specifice);
Direcţia Generală Politici Industriale şi Competitivitate;
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”;
Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în afaceri şi promovarea

identităţii şi a imaginii regionale prin: dezvoltarea infrastructurii
transfrontaliere de afaceri şi promovarea cooperării,
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Ministerul Educaţiei Naţionale

intensificarea dialogului în vederea promovării investiţiilor
străine şi a unei imagini şi identităţi regionale pozitive,
promovarea reţelelor turistice transfrontaliere şi diversifi carea
serviciilor turistice existente în zona transfrontalieră,
promovarea cooperării între universităţi, centre de cercetare şi
mediul de afaceri în domeniul cercetării – dezvoltării – inovării,
activităţi comune de marketing şi promovare a produselor
transfrontaliere (domeniu de intervenţie stabilit conf.
Programului de Cooperare Transfrontaliere România – Bulgaria,
2007-2013)
Programe internaţionale – Cooperări bilaterale în domeniul
cercetării
Cooperarea „people to people” prin creşterea cooperării din
domeniul educaţiei în zona transfrontalieră (domeniu de
intervenţie stabilit conf. Programului de Cooperare
Transfrontaliere România – Bulgaria, 2007-2013)
Universităţi
Institute Naţionale de Cercetare-Dezvoltare

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Justiţiei
Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice

Ministerul pentru Societatea

Politici publice
Audit public intern
Sistemul de management şi control
Comisia Naţională de Prognoză - în subordinea MFP
Finanţarea europeană pentru Proiecte de Cooperare Teritorială
prin Fonduri Structurale (inclusiv din zona transfrontalieră)
Aspecte judiciare europene - mediere transfrontalieră
Proiecte comune de mediu în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria
Agenţii pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu
pentru schimbări climatice, calitatea aerului, etc.;
Direcţiile Silvice Judeţene,
Agenţia Naţională “Apele Române”, Sistemul de Gospodărire a
apelor
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Cooperarea în dezvoltarea resurselor umane – dezvoltarea în
comun a calificărilor şi a competenţelor transfrontaliere prin:
sprijinirea activităţilor de schimb de informaţii privind
oportunităţile de angajare, dezvoltarea de servicii de instruire
pentru ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu nevoile
pieţei muncii integrate, dezvoltarea legăturilor transfrontaliere şi
a schimburilor dintre centrele de educaţie şi instruire din zona
transfrontalieră (domeniu de intervenţie stabilit conf.
Programului de Cooperare Transfrontaliere România – Bulgaria,
2007-2013)
Cooperare în sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,
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Informaţională
Ministerul Sănătăţii

Ministerul Tineretului şi
Sportului

Ministerul Transporturilor

precum şi posibilitatea de cooperare pe soluţii de infrastructură
transfrontalieră şi broadband.
Cooperarea „people to people” prin creşterea cooperării din
domeniul sănătăţii, în zona transfrontalieră (domeniu de
intervenţie stabilit conf. Programului de Cooperare
Transfrontaliere România – Bulgaria, 2007-2013)
Direcţia de Sănătate Publică
Direcţia Sanitar Veterinară şi de Siguranţa Alimentelor
Cooperarea „people to people” prin creşterea cooperării din
domeniul tineretului şi sportului, în zona transfrontalieră
(domeniu de intervenţie stabilit conf. Programului de Cooperare
Transfrontaliere România – Bulgaria, 2007-2013)
Autoritate de management pentru infrastructura de transport la
nivel teritorial
Îmbunătăţirea accesibilităţii, a mobilităţii şi a accesului la
infrastructura de transport, reprezentând axa prioritară a
programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria,
2007-2013
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A - sub autoritatea M.T.

Institutul National de Statistica
Comisia Naţională de Prognoză
Consiliile Judeţene

Furnizarea datelor statistice teritoriale
Realizarea de studii, analize şi prognoze teritoriale
Direcţia/Comisia tehnică pentru urbanism şi amenajarea
teritoriului
Direcţia lucrări publice, investiţii, administrare şi exploatare a
drumurilor judeţene
Direcţia de mediu
Direcţia de cooperare teritorială

Ministerele din Bulgaria
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul de Interne
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Apărării
Ministerul Culturii
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice – cu Autoritatea Naţională
în Programul de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, 2007-2013
Ministerul Economiei şi Energiei
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
Ministerul de Finanţe
Ministerul Proiectelor de Investiţii
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Ministerul Justiţiei
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Instituţii deconcentrate şi administraţii locale din România
Administraţia Bazinală de Apă
Agenţia de Dezvoltare Regională
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Agenţia Judeţeană de Turism
Administraţia Naţională Apele Române
Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Agenţia Naţională pentru Resurse Energetice
Agenţia de Protecţie a Mediului
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului
Consilii Judeţene
Consiliile Locale relevante
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală Judeţeană
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Direcţia de Sănătate Publică
Garda de Mediu
Instituţia Prefectului
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă
Universităţi
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Actorii locali din România
Asociaţii de proprietari
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară
Agenţi economici
Agenţii de turism
Operatori de servicii publice
Organizaţii Nonguvernamentale (ONG-uri)
Ocoale Silvice
Proprietari de terenuri şi imobiliari
Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA
Operatori reţele de telecomunicaţii (ex: ROMTELECOM, RCS-RDS, Vodafone, Cosmote, etc.)
Operatori Distribuţie Gaze ( Distrigaz SA, Wirom Gas SA, etc.)
Operatori de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
SNTGN TRANSGAZ
TRANSELECTRICA SA

Actorii locali dinBulgaria
Denumire
Agenţia Achiziţii Publice- Aгенция за обществени поръчки
Comisia pentru protecţia concurenţei - Комисия за защита
на конкуренцията
Agenţia Naţională pentru Educaţia Vocaţională şi Formare Haционална агенция за професионално образование и обучение
Institutul Naţional de Statistică- Haционален статистически
институт
Administratii Districtuale - Областна Администрация
Administratii Locale - Община Администрация

Adresă mail
www.aop.bg/port_info.php
www.cpc.bg/
www.navet.government.bg/
www.nsi.bg/index.php

Implicarea actorilor în cooperarea transfrontalieră reiese cu pregnanţă şi din programele şi
proiectele comune care au ca obiectiv dezvoltarea durabilă în zona transfrontalieră. Din sinteza
priorităţilor acestor demersuri de cooperare se observă o disponibilitate a ambelor ţări de a
îmbunătăţi condiţiile de trai şi de mediu din zona transfrontalieră prin înscrierea în următoarele
direcţii de acţiune:
-

Accessibilitate - îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii
şi comunicaţii în zonă.

-

Protecţia mediului - utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi
promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră
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-

Dezvoltare economică şi socială - dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin identificarea
şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei

-

Asistenţă tehnică - coerenţa socială şi culturală consolidată prin acţiunile de cooperare între
oameni şi comunităţi.

Aceste principii odată asumate prin programele de dezvoltare comune, destinate a înfăptui
obiectivul de cooperare teritorială europeană, sunt garanţii, cel puţin temporare, ale unei atitudini
favorabile adoptării unei strategii comune aferente planului de dezvoltare a zonei transfrontaliere.
Reversul acestei situaţii este neadoptarea strategiei comune de dezvoltare de către autorităţile din
cele două ţări datorită unor conflicte de interese, care pot interveni între instituţiile implicate în
proiect (din aceeaşi ţară sau din ambele ţări).
Conflictele de interese sunt văzute ca o problemă care poate conduce la suspendarea aprobării
planului şi chiar la posibilitatea blocării acestuia.
Poziţia Comisiei Europene faţă de problema conflictelor de interese s-a constituit pe parcursul
ultimilor ani, pornind de la negocierile pentru aderarea la UE a celor două ţări. Una dintre condiţiile
care trebuiau îndeplinite înainte de aderare, după cum s-a decis la încheierea negocierilor a fost
dezvoltarea unui sistem de control eficient faţă de conflictele de interese care să permită aplicarea
de măsuri descurajatoare.
Conflictele de interese pot apărea atât la nivelul administraţiilor centrale cât şi la nivelul
administraţiilor locale, din mai multe motive: lipsă de interes sau cunoştinţe în domeniu, sistem
ineficient de asistenţă legală (persoana desemnată în cadrul instituţiilor cu gestionarea aspectelor
legate de planificarea strategică nu are expertiză), lipsa de interes pentru colaborare din partea
membrilor administraţiei publice.
Un criteriu de evaluare al UE pentru monitorizarea post-aderare, sub Mecanismul de Cooperare şi
Verificare se centrează pe funcţionarea unor aparate de control cu o experienţă solidă în materie de
măsuri aplicate în practică, care poate fi un exemplu pentru depistarea şi aplanarea conflictelor
apărute în etapa de aprobare a planului de dezvoltare transfrontalier.
În aceste condiţii ar fi indicat să se stabilească în cadrul organismului de monitorizare şi
implementare a planului strategic un mecanism de negociere şi control care să asigure progresul
continuu în acest domeniu.
Până în acest moment, fiecare instituţie în parte sau alte structuri în anumite cazuri aveau rol de
gestiune, monitorizare şi control în aplicarea strategiilor şi programelor. Pentru a unifica toate
aceste reguli şi mecanisme de implementare disparate, trebuie iniţiat un mecanism eficace de
implementare a strategiei, în scopul de a crea o autoritatea unică şi independentă cu activitate
permanentă pe durata aplicării planului.
Acest mecanism va trebui să deţină un compartiment de inspecţie, cu funcţii juridice, de control,
relaţii publice şi de comunicare, un compartiment de contencios administrativ şi unul economic. În
structura aparatului pot lucra inspectori, funcţionari publici şi personal contractual.
Un alt aspect ce poate influenţa negativ desfăşurarea aprobării strategiei comune de către
autorităţile din cele două state este diferenţa dintre sistemele de planificare din România şi Bulgaria.
Lipsa tratării aspectelor spaţiale în strategiile de nivel regional şi districtual din Bulgaria poate fi un
impediment în elaborarea planului de dezvoltare teritorială în zona transfrontalieră, datorită
neadaptării sistemului bulgar la acest tip de abordare.
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Pe de altă parte elaborarea planurilor municipale şi chiar a strategiilor regionale din Bulgaria denotă
o cunoaştere a aspectelor spaţiale (de către elaboratori şi autorităţi) care pot fi translatate în
planificarea teritoriilor de nivel superior, cum este cel al zonei transfrontaliere.
Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional din Romania (secţiuni PATN) au fost
concepute punându-se accent pe aspectele teritoriale care le-au conferit un grad mai mare de
concretitudine care le face vulnerabile la schimbările survenite în sistemul de decizii la nivel înalt.
Este deci de dorit o orientare mai accentuată a planurilor de nivel teritorial superior către
planificarea strategică (cum este cazul în Bulgaria) decât spre o abordare spaţială, mai limitativă.
Adoptarea în acest caz a unei linii de mijloc între cele două abordări ale planificării, la nivelul
teritorial al zonei transfrontaliere, poate fi benefică pentru elaborarea şi adoptarea unui plan
strategic comun.
Se apreciază astfel că diferenţele dintre sistemele de planificare teritorială dintre cele două ţări nu
vor influenţa semnificativ aprobarea şi asumarea strategiei comune de dezvoltare a zonei
transfrontaliere România - Bulgaria , nereprezentând astfel un risc sever în derularea proiectului.
Riscuri ce pot apărea în aprobarea şi asumarea strategiei de dezvoltare teritorială de către
autorităţile din cele două ţări
Riscuri

Acţiuni pentru preîntâmpinarea riscurilor

Lipsa de interes sau de implicare a Experţii vor realiza o analiză a factorilor implicaţi în
factorilor locali
proiect, activitate ce va putea ajuta la selecţia
persoanelor relevante prin atribuţii şi pregătire
profesională în derularea proiectului
Incapacitatea actorilor locali de a-şi
identifica sau înţelege problemele
prioritare.

Planul strategic trebuie să ofere un cadru flexibil
pentru implementare. Este necesară realizarea unei
viziuni comune, promovată de lideri, care să
constituie baza pentru o implementare de succes şi
pentru obţinerea de beneficii reale.

Abordări neadecvate sau procedee de Planurile concepute exclusiv de către experţi, în mod
planificare depăşite.
izolat, folosind metode importate, neadaptate la
condiţiile locale şi bazate pe evaluări mecanice şi
detaşate pot fi irelevant într-un context specific.
Liderii politici vor trebui să ia în considerare relevanţa
planurilor şi aplicarea practică a acestora.
Durata constituirii grupurilor de lucru şi Pentru toate activităţile propuse experţii vor transmite
întârzieri în luarea deciziilor la nivelul cu o săptămână înainte toate documentele ce vor fi
acestora privind organizarea întâlnirilor dezbătute
sau conţinutul documentelor
Reducerea
interesului
instituţiilor
/organizaţiilor
locale
pe
perioada
proiectului. Capacitatea redusă a actorilor
locali de a dezvolta şi implementa
strategia prin proiecte proprii poate duce
la pierderea interesului.

Pe durata proiectului experţii vor păstra legătura cu
instituţiile /organizaţiile prin contacte şi consultări
tematice pentru a stimula implicarea tuturor factorilor.
Dezvoltarea unor astfel de capacităţi pe plan local,
prin utilizarea unor agenţii şi prin implicarea
comunităţii şi a grupurilor de interese, este o strategie-
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cheie pentru a aborda implementarea planurilor şi
pentru le îmbunătăţi.
Acurateţea unor date relevante ce pot face Experţii pot să dezvolte strategia numai pe baza
obiectul unor dispute între autorităţile informaţiilor primite de la factorii /instituţiile
responsabile.
/organizaţiile locale care se implică în proces.
Colaborarea acestora în obţinerea unor date cât mai
actuale aflate în posesia lor este vitală. Încă de la
semnarea contractului experţii vor înainta liste
conţinând datele de care va fi nevoie in derularea
proiectului
Posibile dispute în stabilirea priorităţilor
politicilor (măsurilor) de aplicare şi a
proiectelor
prioritare.
Lipsa
de
continuitate din cauza ciclurilor politice şi
neangajării liderilor care nu reuşesc să
evalueze consecinţele negative pe termen
lung ale respingerii planurilor pot fi
obstacole majore pentru succes.

Consultanţii vor stabili o grilă de eligibilitate pentru
proiectele prioritare care va facilita negocierea privind
lista de proiecte prioritare. Metodele de punere în
aplicare a planurilor, care trebuie adaptate la contextul
local, vor trebui realizate de la începutul procesului.

Posibile dificultăţi în culegerea datelor de Contractarea unor specialişti de pe plan local, care să
la factorii locali pentru studiile cantitative ofere soluţii avantajoase pentru culegerea datelor.
Cadre legale diferite care nu oferă
suficient suport pentru implementare.

Experţii vor studia din timp limitele impuse de
legislaţia din cele două ţări, asigurând procedurii de
planificare o bază legală sigură.
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6. PROPUNERI PRIVIND CADRUL INSTITUŢIONAL DE MONITORIZARE A
IMPLEMENTĂRII PLANULUI STRATEGIC
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. Pentru implementarea prevederilor prezentei strategii va fi stabilită o ,,Comisie mixtă de
monitorizare” alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice din România şi al Dezvoltării Regionale din Bulgaria.
Părţile îşi vor notifica reciproc numele preşedinţilor Comisiei mixte de monitorizare şi
ai membrilor acesteia. Comisia mixtă va fi deservită de un secretariat comun.
2. Comisia mixtă va stabili un grup de coordonare tehnică şi grupuri de lucru tematice
entru realizarea programelor sectoriale de implementare a obiectivelor strategiei. Grupurile
de lucru vor prezenta Comisiei mixte, la intervale stabilite, rapoarte privind progresul în
implementare şi rezultatele obţinute.
3. Grupurile de lucru vor avea în componenţa sa reprezentaţi ai categoriilor de
organizaţii menţionate la faza V.a.1(autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice
centrale, autorităţi administrative autonome, agenţii pentru dezvoltare regională, alte
organisme regionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, structuri asociative ale
administraţiei publice locale, organizaţii din mediul economic, social, academic şi din
societatea civilă.
4. Grupurile de lucru vor fi implicate în monitorizarea implementării viitoarelor
programe sectoriale de aplicare a strategiei planului de dezvoltare teritorială a zonei
transfrontaliere după o procedură convenită de comun acord.
5. Secretariatul tehnic va susţine în activitatea lor Grupurile de lucru implicate în
monitorizarea implementării strategiei prin realizarea unor sarcini specifice.
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ANEXE
ANEXA nr. 1
DOCUMENTE CADRU ALE UNIUNII EUROPENE RELEVANTE ÎN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI

A. Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului European
Adoptate la Conferinţa de la Hanovra a Miniştrilor Responsabili pentru amenajarea
teritoriului din statele membre ale Consiliului Europei - CEMAT, Hanovra, septembrie 2000
Principiile unei politici de amenjare durabilă pentru Europa
1. Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice
echilibrate şi de îmbunătăţire a competitivităţii
Deciziile şi investiţiile cu efecte teritoriale se orientează prin raportare la un model de dezvoltare
policentrică, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional şi regional. Aceasta presupune ca
atractivitatea, în materie de investiţii economice, a metropolelor europene şi a oraşelor-poartă să fie
îmbunătăţită, iar cea a regiunilor structural slabe să fie întărită. Aceasta se referă în special la
regiunile cu industrie veche, depăşită moral şi fizic, şi la regiunile rurale slab dezvoltate.
2. Promovarea încurajării unor dezvoltări generate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea
relaţiilor dintre oraşe şi sate
Sistemele urbane şi funcţiunile urbane, inclusiv centrele urbane de mărime mică şi mijlocie din
zonele rurale, trebuie să fie dezvoltate în aşa fel încât să fie înlesnit accesul regiunilor rurale la
funcţiunile urbane. Constituirea şi întărirea reţelelor de oraşe ameliorează complementaritatea între
oraşe, creşte sinergiile şi economiile de scară, favorizează specializarea şi determină beneficii prin
intermediul competiţiei economice.
Parteneriatele oraş-sat au de jucat un rol important în crearea unei structuri echilibrate a reţelei de
oraşe, în dezvoltarea reţelelor de transporturi publice, al revitalizării şi diversificării economei
zonelor rurale, al dezvoltării spaţiilor de agrement, al protecţiei şi valorificării patrimoniului natural
şi cultural. Condiţiile unui parteneriat eficient oraş-sat rezidă în buna colaborare a colectivităţilor
teritoriale.
3. Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate
Realizarea rapidă a reţelei paneuropene de transport este condiţia indispensabilă pentru o bună
accesibilitate macro-spaţială pe continentul european.
O politică de amenjare regională mai echillibrată trebuie să asigure o mai bună interconexiune a
oraşelor mici şi mijlocii, precum şi a spaţiilor rurale şi regiunilor insulare, la principalele axe şi
puncte nodale de transport (căi ferate, autostrăzi, porturi, aeroporturi, centre multimodale) şi
eliminarea carenţelor în materie de legături intraregionale. Accesibilitatea regională trebuie să fie
sporită prin eliminarea verigilor regionale care lipsesc. Trebuie dezvoltate strategii integrate, cu
luarea în considerare a diferitelor moduri de transport şi a imperativelor amenajării. Trebuie luat în
considerare impactul mai mic asupra mediului pe care îl au căile ferate, căile fluviale şi transportul
maritim.
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

95

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

4. Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere
Apariţia societăţii informaţionale este fenomenul cel mai semnificativ în remodelarea societăţii
globale şi a structurilor sale teritoriale. O atenţie deosebită trebuie acordată regiunilor, pentru ca
accesul la informaţie să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de altă natură. In acest context,
trebuie îmbunătăţite reţelele de telecomunicaţii, iar tarifele trebuie să fie mai accesibile.
Trebuie promovate conexiunile la nivel naţional şi regional între furnizorii de informaţie şi
utilizatorii potenţiali, cum ar fi: parcurile tehnologice, institutele de transfer de tehnologie, centrele
de cercetare şi formare etc. Prin crearea de bănci de date regionale on-line se va stimuli
comunicarea externă a regiunilor, cât şi interconexiunile cu economia globală.
5. Reducerea degradării mediului
Problemele de mediu, care decurg dintr-o coordonare insuficientă a politicilor sectoriale sau a
deciziilor locale, trebuie anticipate şi contracarate. Politica de amenajare trebuie să acorde o atenţie
deosebită practicilor agricole şi silvice mai puţin dăunătoare, promovării sistemelor de transport şi
energie mai prietenoase pentru mediu, regenerării zonelor urbane degradate şi reabilitării acestora,
refacerii mediului în zonele afectate de activităţi industriale poluante şi din vechile zone militare.
6. Valorificarea şi protecţia resurselor şi a patrimoniului natural
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, ci şi la sporirea atractivităţii
regiunilor, a valorii lor de agrement şi la creşterea calităţii vieţii în ansamblu.
Trebuie să se ţină seama de Convenţia pentru protecţia vieţii naturale (wild life) şi a mediului
natural (1979) şi de Strategia paneuropeană a diversităţii biologice şi peisagere (1996), în cadrul
unei politici de amenajare integrate.
Strategiile integrate pentru gestionarea resurselor de apă trebuie să includă protecţia apelor de
suprafaţă şi a apelor subterane, controlul activităţilor agricole în materie de fertilizare şi irigaţii,
tratarea apelor uzate etc. Pentru protecţia apelor potabile din pânzele freatice, este esenţial să se
stabilească corespondenţa dintre extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare
(inclusiv staţiile de tratare).
Amenajarea teritoriului are sarcina de a contribui la reconstituirea reţelelor ecologice. In acest sens,
o atenţie deosebită trebuie acordată spaţiilor şi suprafeţelor sensibile şi de mare valoare ecologică
(zone umede etc.). Trebuie identificate diferitele elemente ecologice, precum zonele de proximitate
naturală, resursele de apă, climatele terapeutice, zonele industrial dezafectate etc., a căror tratare
necesită măsuri adecvate.
7. Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare
Valorificarea patrimoniului cultural, care sporeşte atractivitatea regională şi locală pentru
investitori, pentru turism şi pentru populaţie, este un factor important de dezvoltare economică şi
contribuie în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale. Amenajarea teritorului trebuie să
contribuie la o gestiune integrată a patrimoniului cultural, înţeles ca un proces evolutiv, care
protejează şi conservă patrimoniul, ţinând seama de nevoile societăţii moderne.
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Identificarea şi elaborarea unor concepte comune în materie de conservare, de restaurare şi de
utilizare, vor putea cuprinde itinerariile şi mărturiile culturale semnificative ale istoriei industriale şi
sociale a Europei, conservându-le astfel pentru generaţiile viitoare.
8. Dezvoltarea resurselor energetice pentru menţinerea securităţii
Amenajarea teritoriului susţine promovarea resurselor energetice regenerabile, ca sisteme coerente
în teritoriu şi prietenoase cu mediul, precum şi completarea reţelelor de transport al energiei la nivel
paneuropean. Va trebui promovată organizarea reţelelor de transport al energiei (ţiţei şi gaz) din
Regiunea Mării Nordului, de la Marea Caspică şi din Rusia orientală spre Europa.
Va trebui acordată prioritate utilizării mai eficiente a resurselor energetice şi a echipamentelor care
sunt deja disponibile. Ar trebui ameliorată, în acest sens, eficienţa centralelor termice convenţionale
şi redusă poluarea atmosferică. Această acţiune ar fi benefică şi pentru reducerea încălzirii globale.
Securitatea centralelor nucleare vechi va trebui întărită. Există numeroase centrale nucleare al căror
ciclu de viaţă va expira în deceniile următoare şi ale căror amplasamente vor trebui asanate.
9. Promovarea unui turism de calitate şi durabil
Amenajarea teritoriului trebuie să aibă în vedere utilizarea oportunităţilor de dezvoltare care decurg
din turism, îndeosebi în cazul regiunilor defavorizate, dar deţinătoare a unor resurse turistice
nevalorificate. Vor trebui promovate, cu prioritate, forme de turism de calitate şi durabile. In accest
context un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare teritorială şi urbană.
Este necesară o aprofundată cunoaştere a ecosistemelor şi a locurilor cu potenţial turistic, precum şi
utilizarea unor noi instrumente şi proceduri de ghidare şi control public (verificarea compatibilităţii
teritoriale). Pentru numeroase regiuni, formele de turism ecologic, adaptate la condiţiile regionale şi
locale, reprezintă un potenţial economic important, care trebuie exploatat în viitor.
10. Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale
Catastrofele naturale, precum cutremurele, uraganele, inundaţiile, avalanşele, alunecările de teren
etc., cauzează în fiecare an în Europa pagube materiale şi umane considerabile. Vor trebui luate
măsuri preventive în cadrul amenajării teritoriului, pentru a limita amploarea pagubelor şi a reduce
vulnerabilitatea localităţilor. (De ex. amplasarea construcţiilor şi destinaţia terenurilor).
B. Perspectivele dezvoltării spaţiale europene
Modalităţile de cooperare la nivel european în domeniul dezvoltării spaţiale s-au concretizat în
documentul Comisiei Europene Perspectivele Dezvoltării Spaţiale Europene (ESDP), adoptat în
1999 la Potsdam. Documentul conţine orientările majore ale cooperării între statele europene în
domeniile sectoriale cu dimensiune spaţială din cadrul statelor membre, între regiuni şi oraşe.
ESDP indică scopurile şi opţiunile politice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă în Europa,
înţelegând prin aceasta nu numai dezvoltarea economică în respectul mediului, ci şi dezvoltarea
spaţială echilibrată, pe baza următoarelor trei concepte spaţiale de bază:
Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi întărirea legăturilor dintre zonele
urbane şi rurale;
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Promovarea şi integrarea conceptelor de transport şi comunicaţii în susţinerea dezvoltării
policentrice;
Gestionarea prudentă şi inteligentă a patrimoniului natural şi cultural.
Impactul Uniunii Europene asupra amenajării teritoriului
Obiectivele ESDP presupun o colaborarea amplă la nivel european. Numeroase obiective cu
caracter spaţial pot fi realizate numai prin cooperări transfrontaliere şi transnaţionale. Prin iniţiativa
sa INTERREG IIIB, Comisia Europeană promovează cooperarea transfrontalieră şi transnaţională,
în cadrul unor arii extinse, care cuprind şi noile state membre, cât şi ţările în curs de aderare în
probleme care vizează dezvoltarea spaţială echilibrată.
Alte documente europene relevante pentru amenajarea teritoriului şi urbanism la nivelul
continentului european sunt:
Carta Europeană a Amenajării Teritoriului, Consiliul Europei, Torremolinos, 1983
Europe 2000, Comisia Europeană,
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ANEXA nr. 2.
LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE DIN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI
Romania
1. Legea nr. 350/2001 - Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul M.O. nr. 373/ 10.07.2001
2. O.G. nr. 18/2007 - Pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului - M.O. nr. 81/1.02.2007
3. Legea nr. 168/2007 - Privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea
alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului M.O. nr.
407/18.06.2007
4. O.G. nr. 27/2008 - Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismului - M.O. nr. 628/29.08.2008
5. Legea nr. 242/2009 - Privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului- M.O. nr.
460/3.07.2009
6. Legea nr. 345/2009 - Pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului - M.O. nr. 778/13.11.2009
7. Legea nr. 363/2006 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
I-a „Reţele de transport” - M.O. nr. 806/26.09.2006
8. Legea nr. 171/1997 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
a II-a „Apa” M.O. nr. 325/24.11.1997
9. Legea nr. 20/2006 - Pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a „Apa” - M.O. nr. 62/24.01.2006
10. Legea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a
III-a „Zone protejate” - M.O. nr. 152/12.04.2000
11. Legea nr. 351/2001 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
a IV-a „Reţeaua de localităţi” - M.O. nr. 408/ 24.07.2001
12. Legea nr. 100/2007 - Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi” - M.O. nr.
284/27.04.2007
13. Legea nr. 308/2006 - Pentru completarea Legii nr. 351/2007 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi” - M.O. nr.
634/24.07.2006
14. Legea nr. 575/2001 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
a V-a - „Zone de risc natural” - M.O. nr. 726/14.11.2001
15. Legea nr.190/2009 - Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice
- M.O. nr. 387/9.06.2009
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16. O.U.G. nr. 142/2008 -- Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea
a VIII-a – zone cu resurse turistice - M.O. nr. 781/21.11.2008
17. Legea nr. 451/2002 Pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa, 20
octombrie 2000 - M.O. nr. 536/23.07.2002
18. Legea nr. 315/2004 Privind dezvoltarea regională în România M.O. nr. 577/29.06.2004
19. Legea nr. 2/1968 - Privind organizarea administrativă a României, cu modificările ulterioare
20. Legea nr. 422/2001 - Privind protejarea monumentelor istorice, republicată M.O. nr.
938/20.11.2006
http://www.clr.ro
Bulgaria
1. Legea nr. SG. 1/2 ian 2001 - Legea privind Amenajarea Teritoriului, cu amendamentele
ulterioare, ultima rev. 26.11.2012
2. Legea nr. SG. 63 din 14 iulie 1995, Legea privind Împărţirea Administrativă a Teritoriului
Bulgariei, cu amendamentele ulterioare.
3. Legea nr. SG. 50 din 1 iune 1999, Legea privind Protectia şi Dezvoltarea Culturii, cu
amendamentele ulterioare.
4. Legea nr. SG. 102 din 19 dec 2006, Legea privind Protecţia faţă de Dezastre, cu amendamentele
ulterioare.
5. Legea nr. SG. 19 din 13 mart 2009, Legea privind Patrimoniul Cultural, în vigoare din
10.04.2009, cu amendamentele ulterioare.
6. Legea nr. SG. 48 din 15 iunie 2007, Legea privind Organizarea Litoralului Mării Negre, în
vigoare din 01.01.2008, cu amendamentele ulterioare.
Legea nr. SG. 32 din 10 apr. 1973, Legea privind Dezvoltarea Teritorială, Urbană şi Rurală, cu
amendamentele ulterioare.
7.

8. Legea nr. SG. 14/20 feb 2004, Legea privind Dezvoltarea Regională, cu amendamentele
ulterioare.
9. Legea nr. SG. 12 / 11 feb 2000, Legea privind Spaţiul maritim, căile navigabile interioare şi
porturile Republicii Bulgaria, cu amendamentele ulterioare
10. Legea nr. SG. 133/11.noe. 1998, Legea privind Ariile Protejate, cu amendamentele ulterioare.
http://www.lex.bg
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ANEXA nr.3.
LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN DOMENIUL APELOR
ACORDURI, CONVENŢII INTERNAŢIONALE, BILATERALE ŞI INTERMINISTERIALE ÎN
DOMENIUL APELOR INTERNAŢIONALE
-

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea
(Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia în data de 29 iunie 1994 Legea nr. 14/24.02.1995

-

Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor
internaţionale, semnată la Helsinki în 1992 - Legea nr. 30/26.04.1995

-

Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul
gospodăririi apelor de frontieră, Galaţi, 30 septembrie 1997-Legea nr. 16/11.01.1999

-

Protocolul apă şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă
transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, Londra, 17 iunie 1999-Legea nr. 228/30.11.2000

-

Declaraţie între Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, Ministerul Mediului şi Amenajării
Teritoriului din Republica Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (în
prezent Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) din România şi Ministerul Mediului şi
Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în legatură cu crearea Coridorului Verde al
Dunării Inferioare, semnată la Bucureşti în data de 5 iunie 2000

-

Declaraţia adoptată la Thonon les Bains - Franţa în data de 26 noiembrie 2002 privind
înfiinţarea Reţelei Organismelor de Bazin Transfrontiere

-

Acord dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici
(EUMETSAT) privind statutul României de stat cooperant, semnat la Cheia în data de 15 iulie
2003 - Legea nr. 549/18.12.2003

-

Acord între Guvernul României şi Guvernului Republicii Ungare privind colaborarea pentru
protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, Budapesta, 15 septembrie 2003 - HG nr.
577/15.04.2004

-

Acord între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (în prezent Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice) din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria privind
cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti în data de 12 noiembrie 2004 HG nr. 2419/21.12.2004

LEGISLAŢIE, ACTE NORMATIVE pentru GOSPODĂRIREA APELOR
-

Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, cu modificări şi completări ulterioare

-

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea II-a Apă
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-

Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea
a II-a – Apa, modificată prin Legea nr. 20/2006

-

Directiva Cadru 2000/60 a Parlamentului European şi a Consiliului privind Apa

-

Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor

-

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificări şi completări ulterioare

-

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice

-

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ape uzate

-

Hotărâre pentru aprobarea Programului de redimensionare ecologică şi economică în sectorul
românesc al Luncii Dunării şi a finanţării acestuia

-

HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă

-

HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care
necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole

-

HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apă din zonele naturale
amenajate pentru îmbăiere

-

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate: NTPA-011 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea
apelor uzate orăşeneşti (Anexa 1), NTPA-002/2002 - Normativ privind condiţiile de evacuare a
apelor uzate din reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi
orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali

-

HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologică

-

HG nr. 662/2005 privind modificarea HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate
pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a
Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din
apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă

-

HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor şi
pierderilor de substanţe prioritar periculoase

-

HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

-

HG nr. 445/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului

-

Ordinul nr. 275/1997 al MAPPM privind Normele metodologice privind instituirea regimului
de supraveghere specială în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru asigurarea
condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor
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-

Ordinul nr. 276/1997 al MAPPM privind Metodologia de elaborare a planurilor de restricţii şi
folosirea apei în perioade deficitare

-

Ordinul nr. 281/1997 al MAPPM referitor la Procedura privind mecanismul de access la
informaţia de gospodărirea apelor

-

Ordinul nr. 282/1997 al MAPPM referitor la Procedura privind participarea utilizatorilor de
apă, riveranilor şi publicului în activitatea de consultare

-

Ordinul nr. 396/1997 al MAPPM pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru elaborarea
regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentări cu
apă cu sau fără baraje şi stabilirea competenţelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de
exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

-

Ordinul nr. 399/1997 al MAPPM privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi
gestionare a Cadastrului Apelor din România

-

Ordinul nr. 1.097/1997 al MAPPM de aprobare a Normelor tehnice privind metodologia de
conducere şi control a procesului de epurare biologică cu nămol activ în staţii de epurare a
apelor uzate orăşeneşti, industriale şi din zootehnie (NTPA-003/1997), a Normelor tehnice
privind Ghidul de stabilire a programelor de recoltare şi analizare a probelor de apă uzată
(NTPA-004/1997), şi a Normelor tehnice privind metodologia de prelevare a probelor de ape
uzate din efluenţii finali (NTPA-005/1997)

-

Ordinul nr. 115/288/2002 MAPM/MLPTL pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea
categoriilor de importanţă a barajelor (NTLH - 021)

-

Ordinul nr. 116/289/2002 MAPM/MLPTL pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea
stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare – (NTLH-022) şi a
Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care
realizează depozite de deşeuri industriale

-

Ordinul nr. 118/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului şi
autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor (NTHL – 032)

-

Ordinul nr. 119/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, post
utilizare sau abandonare a barajelor (NTHL – 033)

-

Ordinul nr. 120/2002 MAPM pentru aprobarea Procedurii şi competenţele de efectuare a
controlului privind siguranţa în exploatare a barajelor (NTHL – 034)

-

Ordinul nr. 639/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru
proiectarea constructiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti" - Partea a II-a:
Treapta biologică, indicativ NP-088-03

-

Ordinul nr. 640/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru
proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti" - Partea a III-a:
Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q < 50l/s) şi foarte mică (Q < 5l/s), indicativ NP-08903
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-

Ordinul nr. 646/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru
proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii
oamenilor şi protecţiei mediului", indicativ NP-091-03

-

Ordinul nr. 647/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de proiectare a
construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării" indicativ GP-087-03 - M.Of. nr. 771/
04.11.2003

-

Ordinul nr. 965/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind
investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor in exploatare",
indicativ GT-052-02

-

Ordinul nr. 1.069/2003 al MAPAM pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea
activităţilor specifice de gospodărirea apelor

-

Ordinul nr. 242/197/2005 (comun MMGA/MAPDR) pentru aprobarea
monitoringului pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole

-

Ordinul nr. 245/26.03.2005 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor
periculoase din lista I şi II a substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic

-

Ordinul nr. 638/2005, 420/SB/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi
mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale

-

Ordinul nr. 31/13.01.2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea
Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

-

Ordinul nr. 223/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
sistemului de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România (SAPA-ROM) şi a
centrului internaţional principal de alarmare în caz de poluări accidentale pe Dunăre din
România (CIPA-ROM)

-

Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de
suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

-

Ordinul nr. 88/2007 penru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimenatre cu
apă şi de canalizare

-

Ordinul nr. 1.552/743/2008 (comun MMDD şi MADR) pentru aprobarea listei localităţilor pe
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţile agricole

-

Ordinul nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de
protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

-

Ordinul nr. 1.563/2011 pentru reglementarea activităţii de inspecţie şi control în domeniul
gospodăririi apelor

-

Ordinul nr. 799/2012 MMSC privind Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice
necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
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LEGISLAŢIE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI LA INUNDAŢII
-

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi
gestionarea riscului la inundaţii

-

Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul, reactualizată în anul 2006

-

Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
V-a - Zone de risc natural

-

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

-

HG nr. 1.212/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
comitetelor de bazin

-

HG nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

-

HG nr. 1.286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi
reducerea efectelor inundaţiilor

-

HG nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

-

HG nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare

-

HG nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

-

HG nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare

-

HG nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le
asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

-

HG nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru
prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţării acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare

-

HG nr. 1.854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii

-

HG nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
interministerial al apelor

-

HG nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu
modificările şi completările ulterioare
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-

HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţiipe
termen mediu şi lung

-

Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare

-

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare

-

OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005

-

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

-

Ordinul nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentaleOrdinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

-

Ordinul nr. 1.240/2005/1.178/2006 privind aprobarea Manualului prefectului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii

-

Ordinul nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi
folosire a apei în perioadele deficitare

-

Ordinul nr. 551/1475/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi
gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

-

Ordinul nr. 910/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ pentru situaţii de
urgenţă

-

Ordinul nr. 2.498/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului ministerial
pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate
permanentă
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ANEXA 4.

LEGISLAŢIE, ACTE NORMATIVE PRIVIND ENERGIA
-

Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, Monitorul Oficial al
României nr. 485 din 16.07.2012

-

Legea nr. 134 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al
României nr.505 din 23.07.2012

-

Legea nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
Monitorul Oficial al României nr.474 din 9.07.2010

-

Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României nr.743 din 3.11.2008

-

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, Monitorul
Oficial al României nr.1144 din 19.12.2005

-

Legea nr 238 din 7 iunie 2004 a petrolului, Monitorul Oficial nr.535 din 15.06.2004

-

Ordonanţa de Urgenţă nr.88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 736 din 19.10.2011

-

HG nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea Hotãrârii Guvernului nr.
750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor
regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României nr. 227 din 4 aprilie 2012

-

HG nr. 750 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I nr.543
din 18.07.2008

-

HG nr. 1479 din 25 noiembrie 2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României nr.843 din
7.12.2009

-

HG nr. 409 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.263 din 22.04.2009

-

Ordonanţa de Urgenţă nr. 22 din 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.628 din 29.08.2008

-

HG nr. 1661 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea Programului Naţional pentru creşterea
Eficienţei Energetice şi utilizarea Resurselor Regenerabile de Energie în sectorul public, pentru
anii 2009-2010, Monitorul Oficial al României, Partea I nr.858 din 19.12.2008

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

107

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

-

HG nr.1460 din 2008 prin care se aprobă Strategia Naţională pentru dezvoltare durabilă –
Orizonturi 2013-2020-2030, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 bis din 8.12.2008

-

HG nr. 1538 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României nr.820 din 5.12.2008

-

HG nr. 1069 din 5 septembrie 2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru
perioada 2007-2020, Monitorul Oficial al României Partea I nr.781 din 19.11.2007

-

HG nr. 1043 din 2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de
energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative,
Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007

-

HG nr. 219 din 2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,
Monitorul Oficial nr. 200 din 23.03.2007

-

HG nr. 1892 din 4 noiembrie 2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1056 din 15.11.2004

-

HG nr. 462 din 2006 republicată pentru aprobarea programului "Termoficare 2006‐2015
căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, Monitorul Oficial nr.
556 din 23 iulie 2008

-

HG nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind
promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al
României nr.809 din 6.09.2005

-

HG nr.1395 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Programului de măsuri existente şi
planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României nr.1036 din 22.11.2005

-

HG nr. 1844 din 22 decembrie 2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport, Monitorul Oficial al României, Partea I nr.44 din
18.01.2006

-

HG nr. 1429 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de certificare a originii
energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României
nr.843 din 15.09.2004

-

HG nr. 163 din 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice,
Monitorul Oficial nr.160 din 24 februarie 2004

-

HG nr. 882 din 2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie
termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, Monitorul Oficial nr.
619 din 8 iulie 2004

-

HG nr. 1535 din 18.12.2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile
de energie, Monitorul Oficial al României, nr. 8 Partea I din 07.01.2004

-

HG nr. 890 din 28.07.2003 prin care se aprobă "Foaia de parcurs din domeniul energetic din
România”, Monitorul Oficial al României Partea I nr.581 bis din 14.08.2003
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-

HG nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse
regenerabile de energie, Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 288 din 24.04.2003

-

Normativul P 118–1999 de siguranţă la foc a construcţiilor

-

Normativul C 300-1994 de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora

-

Prescripţia tehnică ISCIR PT A1–2002 - Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi. – MO 674 / 11.11. 2002

-

Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de
transport gaze naturale – MO 960 bis / 29.11.2006

-

Normativul I 13–2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire

-

Normativul I 31-1999 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere lichefiate

-

SR 8591–1997 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură

-

STAS 9312-1987 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte - Prescripţii de proiectare

-

Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate
în MO 255 bis / 16.04.2009, cu modificările şi completările din Ordinul nr. 19 din 6 iulie 2010

-

Ordinul nr. 278 din 03.10.1986 privind aprobarea “Normativului Departamental pentru
stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente
ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze”

-

Normativul C 107–2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale
clădirilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 13.12.2005, şi modificat prin Ordinul
nr. 2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare din 01.01.2011

-

Ordinul nr.196 din 10.10.2006 privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate,
specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al
ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

-

Ordinul nr.371 din 11.08.2002 al ministrului industriei şi resurselor pentru aprobarea
normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă
aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere

-

Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor
energetice, aprobate prin Ordinul 4/2007 al ANRE şi modificat prin Ordinul 49/2007 al ANRE;

-

PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea reţelelor de distribuţie publică;

-

NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni
peste 1000 V

-

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice
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ANEXA 5.
A. CONVENTII ŞI ACORDURI DE MEDIU RATIFICATE DE ROMÂNIA
I. ACORDURI MULTILATERALE
a. Convenţii orizontale
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Espoo)
Locul şi data adoptării: Espoo, 25.02.1991/ Ratificată prin Legea nr. 22/2001
Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul
la justiţie în probleme de mediu (Aarhus)
Locul şi data adoptării: Aarhus, 1998 / Ratificată prin Legea nr. 86/2000
Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale
Locul şi data adoptării: Helsinki, 17.03.1992/Ratificată prin Legea nr. 92/2003
b. Convenţii în domeniul protecţiei biodiversităţii
Convenţia privind constituirea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru protecţia
plantelor
Locul şi data adoptării: Paris, 18 aprilie 1951/ Ratificată la 16 martie 1959
Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural
Locul şi data adoptării: Conferinţa Generală a UNESCO, 16 noiembrie 1972/ Ratificată prin
Decretul 187/1990
Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural
Locul şi data adoptării: Paris, 16 noiembrie 1972 / Ratificată prin Decretul nr. 187 din 30 martie
1990
Convenţia privind diversitatea biologică
Locul şi data adoptării: Nairobi, 22.05.1992 / Ratificată prin Legea nr. 58/1994
• Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea
biologică
Locul şi data adoptării: Montreal, 2000 / Ratificată prin Legea nr. 59/2003
Convenţia privind Protecţia Zonelor Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR)
Locul şi data adoptării: Ramsar, 1979 / Ratificată prin Legea nr. 5/1991
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică
(CITES)
Locul şi data adoptării: Washington, 03.03.1973 / Ratificată prin Legea nr.69/1994
Convenţia are două amendamente: cel de la Bonn, adoptat la 22.06.1979 şi intrat în vigoare la
13.04.1987 şi cel de la Gaborone, adoptat la 30.04.1983, care încă nu este în vigoare
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Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa
Locul şi data adoptării: Berna, 19.09.1979 / Ratificată prin Legea nr. 13/1993
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice
Locul şi data adoptării: Bonn, 23.06.1979 / Ratificată prin Legea nr. 13/1998
Convenţia europeană privind peisajele
Locul şi data adoptării: Florenţa, 20.10.2000 / Ratificată prin Legea nr. 451/2002.
Acordul privind conservarea liliecilor în Europa
Locul şi data adoptării: Londra 04.12.1991 / Ratificat prin Legea nr. 90/2000.
Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana şi din zona
contiguă a Atlanticului
Locul şi data adoptării: Monaco, 24.11.1996 / Ratificat prin Legea nr. 91/2000.
Memorandumul de Inţelegere pentru conservarea şi managementul populaţilor de dropie
(Otis tarda) din zona central europeană
Semnat: octombrie 2000
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor
Locul şi data adoptării: Kiev, 22 mai 2003 / Ratificată prin Legea nr. 389 din 19 octombrie 2006
Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a
diversităţii peisajelor, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a
Carpaţilor
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 19 iunie 2008 / Ratificat prin Legea nr. 137 din 1 iulie
2010
c. Convenţii în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei stratului de ozon
Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice
Locul şi data adoptării: Rio de Janeiro, 09.05.1992 / Ratificată prin Legea nr. 24/1994
Protocolul de la Kyoto al Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările
Climatice
Locul şi data adoptării: Kyoto, 11.12.1997 / Ratificat prin Legea nr. 3/2001
Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon
Locul şi data adoptării: Viena, 22.03.1985 / Ratificată prin Legea nr. 84/1993
Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon
Locul şi data adoptării: Montreal, 16.09.1987 / Ratificat prin Legea nr. 84/1993
Protocolul de la Montreal are trei amendamente:
• Amendamentul de la Londra la Protocolul de la Montreal privind substanţele care
depreciază stratul de ozon
Locul şi data adoptării: Londra, 29.06.1990 / Ratificat prin Legea nr. 9/2001, pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000
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• Amendamentul de la Copenhaga la Protocolul de la Montreal privind substanţele
care distrug stratul de ozon
Locul şi data adoptării: Copenhaga, 25.11.1992 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr.
206/2001
• Amendamentul de la Montreal la Protocolul de la Montreal privind substanţele care
epuizează stratul de ozon
Locul şi data adoptării: Montreal, 1997 / Ratificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.
150/2001
Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Olandei (II) în domeniul
schimbărilor climatice
Adoptat la Haga, în noiembrie 2000 / Ratificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din
2002, aprobată prin Legea nr. 368 din 11 iunie 2002
d. Convenţii în domeniul gospodăririi apelor şi combaterii deşertificării
Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 21.04.1992 / Ratificată prin Legea nr. 98/1992
Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor
internaţionale
Locul şi data adoptării: Helsinki, 17.03.1992 / Ratificată prin Legea nr. 30/1995
Protocolul privind apa şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea
cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale Locul si data adoptarii:
Londra, 17.06.1999 Ratificat prin Legea nr. 228/2000
Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea
Locul şi data adoptării: Sofia, 29.06.1994 / Ratificată prin Legea nr. 14/1995
Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările care se confruntă cu
seceta gravă şi/sau cu deşertificarea, în special în Africa
Locul şi data adoptării: Paris, 17.06.1994 / Ratificată prin Legea nr. 111/1998
Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu
hidrocarburi
Locul şi data adoptării: Londra, 30 noiembrie 1990 / Ratificată prin Legea nr. 160 din 3 octombrie
2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000
Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea
civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969.
Încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 / Ratificat prin Legea nr. 158 din 3 octombrie
2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000
Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin
Protocol
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Încheiat la Londra, 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) / Ratificată prin Legea nr. 750 din 13
decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr.
III, amendată, şi a unor amendamente
e. Convenţia în domeniul gestionarii deşeurilor
Convenţia de la Basel privind controlul transportului transfrontier al deşeurilor periculoase
şi al eliminării acestora
Locul şi data adoptării: Basel, 1989 / Ratificată prin Legea nr. 6/1991
• Amendamente la Convenţia de la Basel privind controlul transportului transfrontier
al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
Locul şi data adoptării: Geneva, 1995 şi Kuching, 1998 / Ratificate prin Legea nr.
265/2002
Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra
gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive
Locul şi data adoptării: Viena, 5 septembrie 1997 / Ratificată prin Legea nr. 105 din 16 iunie 1999
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase
(A.D.R.)
Locul şi data adoptării: Geneva, 30 septembrie 1957 / Ratificată prin Legea nr. 31 din 18 mai
1994
f. Convenţii în domeniul calităţii aerului
Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi
Locul şi data adoptării: Geneva, 1979 / Ratificată prin Legea nr. 8/1991
• Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, cu privire la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare
pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor
atmosferici în Europa (EMEP)
Locul şi data adoptării: Geneva, 1984 / Ratificat prin Legea nr. 652/2002
• Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, referitor la metale grele
Locul şi data adoptării: Aarhus, 1998 / Ratificat prin Legea nr. 271/2003
• Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii şi nivelului de ozon
troposferic
Locul şi data adoptării: Gothenburg, 1999 / Ratificat prin Legea nr. 271 din 23 iunie
2003
g. Convenţii in domeniul gestionarii substantelor chimice
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Convenţia de la Rotterdam cu privire la aplicarea procedurii Acordului Prealabil Consimţit
(PIC) aplicabil anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului
internaţional
Locul şi data adoptării: Rotterdam, 10.09.1998 / Ratificată prin Legea nr. 91/2003
Convenţia privind Poluanţii Organici Persistenţi (POPs)
Locul şi data adoptării: Stockholm, 23.05.2001 / Ratificată prin Legea nr. 261/2004
II. ACORDURI BILATERALE INTERGUVERNAMENTALE/ MEMORANDUMURI LA NIVEL
GUVERNAMENTAL ŞI INTERMINISTERIAL ÎN VIGOARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI
MEDIULUI ŞI GOSPOPDĂRIRII APELOR
Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre
Locul şi data adoptării: Budapesta, 18 august 1948 / Ratificată prin Legea nr. 75 din 4 mai 2000
Convenţia internaţională pentru protecţia vegetalelor
Locul şi data adoptării: Roma, 6 decembrie 1951 / Ratificată prin Decretul nr. 316 din 15
septembrie 1971
Acordul bilateral cu Republica Federativă Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea
Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Portile de Fier, pe fluviul Dunărea
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 1955 /Ratificat prin Decretul nr. 137 din 23 martie 1964
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernului federal al Republicii Federale Iugoslavia
privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul
Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I
Locul şi data adoptării: Kladovo, 16 octombrie 1999 / Ratificat prin Legea nr. 190 din 2 noiembrie
2000
Protocolul adiţional la Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre
Locul şi data adoptării: Budapesta, 26 martie 1998 / Ratificată prin Legea nr. 75 din 4 mai 2000
Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării
Locul şi data adoptării: Montego Bay, 10 decembrie 1982 / Ratificată prin Legea nr. 110 din 10
octombrie 1996
Declaraţia de la Bucureşti privind colaborarea statelor dunărene în probleme de gospodărire
a apelor Dunării şi, în special, de protecţie a apelor fluviului împotriva poluării, în domeniul
gospodăririi calitative a apelor Dunării
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 13 decembrie 1985 / Ratificată la 13 decembrie 1985
Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în
domeniul mediului înconjurător
Locul şi data adoptării: Sofia, 09.12.1991 / Ratificată prin Legea nr. 97/1992
Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre
(C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi
provocate de om
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Locul şi data adoptării: Soci, 15 aprilie 1998 / Ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 28
ianuarie 1999, aprobată prin Legea nr. 153 din 11 octombrie 1999
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în
domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul
de acumulare Stânca-Costeşti
Locul şi data adoptării: Stanca, 01.08.2003 / Ratificat prin HG nr. 1207/2003
Convenţia privind platoul continental
Locul şi data adoptării: Geneva, 29 aprilie 1958 / Ratificat prin Decretul 253 din 31 august 1961
Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul
gospodăririi apelor de frontieră
Locul şi data adoptării: Galati, 30.09.1997 / Ratificat prin Legea nr. 16/1999.
Acord între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova,
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi
Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formata din ariile protejate ale
Deltei Dunării şi Prutul de Jos
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 05.06.2000 / Ratificat prin HG nr. 1028/2003
Convenţia între Guvernul României, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul R.R.S.
Iugoslavia, Guvernul URSS şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia apelor râului
Tisa şi a afluenţilor ei împotriva poluării
Adoptată la Szeged, 28 mai 1986 / Ratificată prin HCM nr.136/12.07.1986
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind cooperarea în
domeniul protecţiei mediului înconjurător
Locul şi data adoptării: Quito, 8 martie 1991 / Ratificat prin HG 128/2000
Declaraţia ministerială privind protecţia Mării Negre
Locul şi data adoptării: Odessa, 7 aprilie 1993 / Ratificată la 7 aprilie 1993
Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind
cooperarea în domeniul protecţiei mediului
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 26.05.1997 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1050/2000
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru
protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră
Locul şi data adoptării: Budapesta, 15.09.2003/ Ratificat prin HG nr. 577/2004
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind
colaborarea în domeniul protecţiei mediului
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 05.04.1993/ Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2000
Acord între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României la Agenţia
Europeană de Mediu şi la Reţeaua Europeana de Informare şi Observare (EIONET)
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Locul şi data adoptării: Bruxelles, 09.10.2000/ Ratificat prin Legea nr. 622/2001
Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Mediului din
Danemarca privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 23.10.2000 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1049/2000
Acord între Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei
şi mediului
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 20.11.2001 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr.
65/24.01.2002
Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România
şi Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice şi Managementul Apelor din Olanda
privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 14.04.2004 / Ratificat prin HG nr. 1105/2004
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind colaborarea în
domeniul protecţiei mediului
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 10.09.2001 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2002
Acord dintre Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul
Gospodăririi Apelor din Republica Populara Chineză, privind colaborarea în domeniul
gospodăririi apelor
Locul şi data adoptării: Beijing, martie 1994 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 744/1994
Acord de cooperare în domeniul protecţiei mediului între Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului din România şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din China
Locul şi data adoptării: Beijing, 8.09.1997. Acord intrat în vigoare la data semnării, aprobat de
Guvernul României
Acord de cooperare în domeniul protecţiei mediului şi gospodărirea apelor între Guvernul
României şi Guvernul Statului Israel
Locul şi data adoptării: Ierusalim, 03.01.2000 / Ratificat de România prin Hotărârea Guvernului
nr. 488/2000
Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador în domeniul
protecţiei mediului înconjurător
Locul şi data adoptării: Quito, 08.03.1991 / Ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2000
Acord de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de mediu între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Socialiste Vietnam, semnat de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie
Locul şi data semnării: Hanoi, 13.09.1999 / Ratificat prin HG nr. 342/2004
Acord între Ministerul Apelor şi Protecţiei mediului din România şi Ministerul Mediului şi
Protecţiei Naturii şi Ministerul Minelor, Energiei şi Hidraulicii din Senegal
Locul şi data adoptării: Dakar, 02.06.2003 / Ratificat prin HG nr. 520/2004
Memorandumul de Inţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România
şi Ministerul Gospodăririi şi dezvoltării Resurselor de Apa din Kenia privind cooperarea în
domeniul gospodăririi apelor
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Locul şi data adoptării: Bucureşti, 05.05.2003/ Ratificat prin HG nr. 521/2004
Acord între Ministerul mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului
şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor
Data şi locul adoptării: Bucureşti, 12.11.2004 / Ratificat prin HG nr. 2419/2004
În curs de aprobare, prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, componenţa părţii
române în Comisia mixtă
Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Elveţiei în domeniul
schimbărilor climatice
Adoptat la Bucureşti, în 8 ianuarie 1999 / Ratificat prin Legea nr. 201/2001
Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Olandei (I), în domeniul
schimbărilor climatice
Adoptat la Haga, în 23 noiembrie 1999 / Ratificat prin Legea nr. 368/2002, care a aprobat
Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2002
Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei în
domeniul schimbărilor climatice
Adoptat la Oslo, în 21 decembrie 2001 / Ratificat prin Legea nr. 302/2003
Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi
Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Austria
pe domeniul schimbărilor climatice
Adoptat la Viena, în 23 octombrie 2002 / Ratificat prin Legea nr. 584/2004
Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei în
domeniul schimbărilor climatice
Adoptat la Copenhaga, în 28 ianuarie 2003 / Ratificat prin Legea nr. 532/2004
Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei
Semnat la Bucureşti în 9 aprilie 2003 / Ratificat prin Legea nr. 587/2004
Acord de ţară (Host Country Agreement) cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (Banca Mondială), ca împuternicit al Fondului Prototip al Carbonului
Adoptat în luna iunie 2003 / Ratificat prin Legea nr. 57/2004
Acord între R.P.România (azi România) şi R.P.F. Iugoslavia (azi Uniunea Statală Serbia şi
Muntenegru) privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de
apă de pe frontieră sau întretăiate de frontieră de stat
Adoptat la Bucureşti, 7 aprilie 1955 /Ratificat prin Decret nr.242/17.06.1955
Protocolul în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi resurselor de apă dintre Ministerul
Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii şi Ministerul Minelor,
Energiei şi Hidraulicii din Republica Senegal
Adoptat la Dakar, 2 iunie 2003/Ratificat prin HG nr. 520/07.04.2004
Tratatul Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi
aspecte legate de mediu
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Adoptat la Lisabona, 17 decembrie 1994/ Ratificat prin Legea nr. 92 din 18 martie 1997
Acord de cooperare între România şi Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe
durata medie
Adoptat la 21 mai 2003 / Ratificat prin Legea 549/2003
Acordul dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor
Meteorologici, privind statutul de stat cooperant
Adoptat la Cehia, 15 iulie 2003 / Ratificat prin Legea 549/2003
Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi
Serviciul Naţional Meteorologic – Administraţia Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale
Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei şi hidrologiei
Adoptat la Beijing în luna martie 1994 / Ratificat prin HG nr. 744/27.10.1994
Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în
domeniul schimbărilor climatice
Adoptat la Bucureşti în 28 septembrie 2004 / Ratificat prin Legea 104/2005
Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România
şi Ministerul Mediului şi Teritoriului din Italia, privind cooperarea în domeniul protecţiei
mediului şi dezvoltării durabile
Locul şi data adoptării: Buenos Aires, 16.12.2004 / Ratificat prin HG 252/2005
Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi
Serviciul Naţional Meteorologic – Administraţia Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale
Americii privind cooperarea tehnică şi domeniile meteorologiei şi hidrologiei
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 21.09.2004 / Ratificat prin HG 2422/2004
Acordul privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua
europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9
octombrie 2000, şi Acordul dintre România şi Comunitatea Europeana privind participarea
României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare
a mediului
Locul şi data adoptării: Bruxelles la 9 octombrie 2000 / Ratificat prin Legea nr. 622 din 7
noiembrie 2001
B. CONVENŢII, ACORDURI / MEMORANDUMURI ŞI DECLARATII SEMNATE DE
ROMANIA, AFLATE ÎN CURS DE RATIFICARE-în 2013
Acord de colaborare între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România
şi Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii Moldova în domeniul
protecţiei mediului înconjurător şi folosirii durabile a resurselor naturale
Locul şi data adoptării: Bucureşti, septembrie 1991 / Nu a fost ratificat.
Amendamentul de la Beijing al Protocolului de la Montreal privind substanţele care
epuizează stratul de ozon
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Locul şi data adoptării: Beijing,17.11.1999 / Nu a fost ratificat. A fost aprobat prin Legea nr. 281
din 5 octombrie 2005
Convenţia privind responsabilitatea civilă pentru prejudiciile aduse mediului prin activităţi
periculoase
Convenţia nu a fost semnată de România / În curs de analiză, în vederea semnării şi ratificării
Convenţia privind protecţia mediului prin dreptul penal
Locul şi data adoptării: Strasbourg, 15.02.1999 / Nu a fost ratificată
Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi
ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Araba Egipt privind cooperarea
în domeniul protecţiei mediului
Locul şi data semnării: Cairo, 14.04.2003
Memorandum de Înţelegere între Ministerele de Mediu din România, Ungaria, Ucraina,
Slovacia şi Serbia-Muntenegru privind elaborarea unui Plan de Management pentru subbazinul râului Tisa susţinând dezvoltarea durabilă a regiunii
Locul şi data semnării: Viena, 13.12.2004
Protocolul la Convenţia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere la mari distanţe,
referitor la reducerea cu cel puţin 30% a emisiilor de sulf sau a fluxurilor lor peste frontiere
Locul şi data adoptării: Helsinki, 1985 / Nu a fost ratificată.
Protocolul la Convenţia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere la mari distanţe,
privind limitarea emisiilor de oxizi de azot sau a fluxurilor acestora peste frontiere
Locul şi data adoptării: Sofia, 1988 / Nu a fost ratificată.
Protocolul la Convenţia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere la mari distanţe,
referitor la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) sau a fluxurilor acestora
peste frontiere
Locul şi data adoptării: Geneva, 1992 / Nu a fost ratificată.
Proiectul de Convenţie privind responsabilitatea civilă pentru pagubele ce rezultă din
efectuarea de activităţi periculoase pentru mediu
Locul şi data adoptării: Strasbourg, iunie 1993 / Nu a fost ratificată.
C. DECLARAŢII/ACORDURI/MEMORANDUMURI CARE NU NECESITĂ
RATIFICARE
Declaraţia Miniştrilor Mediului din România, Slovacia şi Ucraina privind cooperarea în
domeniul protecţiei mediului
Locul şi data adoptării: Budapesta, 3.04.2000
Declaraţia de la Malmo
Locul şi data adoptării: Malmo, 31.05.2000
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Declaraţia semnată sub auspiciile Consultărilor Ministeriale privind politicile de mediu în
Europa Centrala şi de Est
Locul şi data adoptării: Szentendre, 19.06.2000
Declaraţia ministerială adoptată în cadrul Reuniunii Ministeriale organizată sub egida
Proiectului Regional de Evaluare a Mediului din zona Mării Negre
Locul si data adoptarii: Monaco, 1998
Declaraţia pentru mediu şi dezvoltare durabilă în Regiunea Carpatica şi bazinul fluviului
Dunărea
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 30.04.2001
Declaraţia privind apa şi legătura dintre apă şi ecosisteme în Regiunea Extinsă a Mării
Negre
Locul şi data adoptării: Bruxelles, 26.11.2001
Iniţiativa de la Budapesta privind întărirea cooperării internaţionale pentru managementul
durabil al inundaţiilor
Locul şi data adoptării: Budapesta, 01.12.2002
Acordul privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea proiectului
„Dezvoltarea Reţelei de laboratoare de mediu la nivel central, regional si local” între MMGA
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii – 21 iulie 2004
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 21.07.2004
Memorandumul cu tema „Aprobarea realizării proiectului WATFRAME şi a derulării unui
program de investiţii în domeniul alimentărilor cu apă potabilă şi epurării apelor uzate în
bazinul hidrografic Siret cu finanţare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii”
Locul şi data adoptării: Bucureşti, 24.07.2004
Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România
şi Ministerul Construcţiilor, Lucrărilor Publice şi Mediului din Olanda, privind cooperarea
în domeniul protecţiei mediului
Data şi locul semnării: Bucureşti, 03.09.2004 / Nu este necesară ratificarea întrucât, conform
prevederilor MoU, acesta a intrat în vigoare la data semnării
Declaraţie între Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria, Ministerul Mediului şi
Amenajării Teritoriului din Republica Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind
cooperarea în legătura cu crearea Coridorului Verde al Dunării Inferioare.
Data şi locul semnării: Bucureşti, 05.iunie.2000
Declaraţia adoptată la Aix les Bains – Franţa in 1994 privind înfiinţarea reţelei
internaţionale a Organismelor de Bazin (RIOB)
Data şi locul semnării: Aix les Bains, 1994
Declaraţia privind constituirea „Reţelei Organismelor de Bazin Central şi Est Europene”
Data şi locul semnării: Varşovia, 23 iunie 2001
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Declaraţia adoptată la Thonon les Bains – Franţa privind înfiinţarea Reţelei Organismelor
de Bazine Transfrontiere
Data şi locul semnării: Franţa, 26 noiembrie 2002
Memorandum de cooperare în domeniul apelor între Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din Franţa
Data şi locul semnării: 18 octombrie 2001
Declaraţia miniştrilor din România, Ucraina, Iugoslavia şi Slovacia privind înfiinţarea
Forumului Tisei pentru apărarea împotriva inundaţiilor
Data şi locul semnării: Budapesta, 25 mai 2001
Iniţiativa de la Budapesta (adoptată la nivelul primilor miniştri) privind întărirea cooperării
internaţionale pentru managementul durabil al inundaţiilor
Data şi locul semnării: Budapesta, 1 decembrie 2002
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ANEXA nr.6.

STRATEGIA ŞI POLITICA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII APELOR
elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (în prezent Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice)
Secretarul de Stat coordonator al Departamentului de Apa din cadrul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor are ca obiective aplicarea Programului de Guvernare, respectarea
angajamentelor asumate în cadrul procesului de negociere a Capitolului 22- Protecţia mediului
aplicat.
Scopul este: “Realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea
protecţiei cantitativă şi calitativă a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale
apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile
a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniu”.
Pentru realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planului de
management al bazinelor hidrografice, ca parte componentã a bazinului hidrografic al Dunării, în
conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene.
2. Elaborarea Strategiei de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi programelor
necesare implementării strategiei şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea şi implementarea
acesteia în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene în domeniu.
3. Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de
apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi
activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării.
4. Elaborarea şi implementarea Planului de protecţie şi reabilitate a ţărmului românesc al Mării
Negre împotriva eroziunii şi promovarea unui management integrat al zonei costiere, conform
recomandărilor europene în domeniu.
5. Întărirea parteneriatului transfrontier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări în scopul
monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte
comune.
Pentru realizarea fiecărui obiectiv specific propus au fost planificate numeroase acţiuni.
Unele dintre acestea au fost realizate până în prezent, altele sunt în curs de realizare sau vor
fi realizate în etapa următoare:
1. Acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane
au fost stabilite în cadrul Planul de Management al Bazinelor Hidrografice ca parte a
Planului de Management al Bazinului Hidrografic al Dunării, întocmit în conformitate cu
prevederile Directivei Cadru privind Apa.
Acest plan a fost întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa a Uniunii
Europene şi cuprinde următoarele acţiuni:
-

Analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice, evaluarea presiunilor şi a impactului antropic
asupra acestora, identificarea şi cartarea zonelor protejate limitrofe cursurilor de ape;
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-

Analiza economică asupra utilizării apei şi evaluarea nivelului actual pentru recuperarea
costurilor acestor servicii;

-

Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de monitoring integrat al apelor prin realizarea la
nivelul tuturor bazinelor hidrografice a reţelelor de monitoring şi punerea în funcţiune a
acestora;

-

Implementarea directivelor europene din domeniul apei prin realizarea măsurilor conform
Planurilor şi Programelor pentru reducerea poluării cu substanţe prioritare, diminuarea poluării
din surse punctiforme şi difuze, prevenirea şi reducerea impactului poluărilor accidentale,
reducerea poluării în apele marine;

-

Pregătirea portofoliilor de proiecte şi finanţarea acestora în scopul implementării măsurilor din
planurile şi programele stabilite.

2. Acţiunile necesare pentru elaborarea Strategia de Management al Riscului la Inundaţii în
concordanţă cu prevederile legislaţiei europene şi implementarea acesteia sunt:
-

Elaborarea Strategiei de Management al Riscului la Inundaţii pe termen lung, revizuirea
metodologiilor de întocmire a hărţilor de risc la inundaţii, a metodologiei de evaluare a
pagubelor produse, şi a altor documente necesare implementării acesteia;

-

Elaborarea Strategiei de Management al Riscului la Inundaţii pe termen scurt şi a Planurilor şi
programelor necesare implementării acesteia;

-

Realizarea şi implementarea Planului de Amenajare a Bazinelor Hidrografice în scopul
diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţii
umane.

Pentru realizarea acestor acţiuni sunt necesare:
-

inventarierii lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor, a bazinelor hidrografice şi analiza
critica a acestora comparativ cu cele mai mari debite înregistrate;

-

reactualizarea la nivel naţional a reţelei topo-geodezice specifice pe fiecare bazin hidrografic;

-

stabilirea limitelor de inundabilitate de-a lungul cursurilor de apă pentru diferite grade de
asigurare;

-

stabilirea pentru fiecare bazin hidrografic a lucrărilor hidrotehnice necesare pentru reducerea
riscului la inundaţii, conform asigurărilor de calcul normate şi aplicând principiile europene în
domeniu;

-

pregătirea de proiecte, accesarea fondurilor necesare finanţării şi realizarea lucrărilor
hidrotehnice necesare pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinele hidrografice.

3. Acţiunile necesare pentru elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor
Hidrografice pentru folosinţele de apă, în scopul diminuării efectelor negative ale
fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane în corelare cu
dezvoltarea economica şi socială a ţării sunt:
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-

Realizarea cadrului legislativ necesar elaborării Schemelor Directoare care vor cuprinde
Planurilor de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apa în corelare cu
Planurile de Amenajare a Bazinelor Hidrografice în scopul diminuării efectelor negative ale
fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţii umane şi cu Planului de Management
al Bazinului Hidrografic;

-

Identificarea folosinţelor existente si determinarea prognozei necesarului de apă în baza
strategiilor de dezvoltare pentru fiecare ramura economică şi socială;

-

Realizarea de scenarii pentru evoluţia cerinţelor de apă ale folosinţelor pentru diverse
orizonturi de timp;

-

Stabilirea măsuri structurale (noi lucrări hidrotehnice necesare) şi a măsurilor nestructurale
(condiţii impuse prin reglementările din domeniu) în scopul asigurării cu apa a folosinţelor;

-

Pregătirea de proiecte, accesarea fondurilor necesare finanţării şi realizarea lucrărilor
hidrotehnice stabilite prin măsurile structurale.

4. Pentru întărirea parteneriatului transfrontier şi internaţional cu instituţii similare din alte
ţări în scopul monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor internaţionale şi
promovării de noi proiecte în domeniu sunt necesare următoarele:
-

Întărirea parteneriatului transfrontier cu Bulgaria, Ungaria, Ucraina prin participarea în cadrul
comisiilor mixte şi subcomisiilor hidrotehnice conform Acordurilor bilaterale încheiate de
România cu aceste ţări;

-

Incheierea Acordului hidrotehnic cu Moldova şi renegocierea unui nou Acord hidrotehnic cu
Serbia şi Muntenegru;

-

Participarea activă în cadrul Convenţiei pentru protecţia şi utilizarea durabilă a Dunării şi în
cadrul Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării;

-

Stabilirea de memorandumuri de înţelegere cu ţările din Uniunea Europeana şi pe plan
mondial, în scopul cooperării în domeniul apelor şi promovării unor proiecte comune.

ACŢIUNI ŞI PROIECTE DESFĂŞURATE
Activităţile desfăşurate în cadrul Departamentului Ape din Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor (în prezent Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice), în vederea
implementării prevederilor directivelor Uniunii Europene şi a aplicării Programului de
Guvernare, au fost:
1. Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţa şi a apelor subterane prin implementarea
planului de management al bazinelor hidrografice
-

A fost efectuata analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice, evaluarea presiunilor si a
impactului antropic asupra acestora;

-

A fost elaborat Registrul Zonelor Protejate care au strânsă legătură cu mediul acvatic, în
conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa şi a Legii Apelor;
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-

S-a realizat analiza economică asupra utilizării apei şi evaluarea nivelului actual pentru
recuperarea costurilor acestor servicii pentru două bazine hidrografice (Someş Tisa şi Argeş),
activitatea continuând pentru celelalte noua bazine hidrografice;

-

Pentru implementarea Directivei Cadru privind Apa, au fost iniţiate un număr de 6 proiecte cu
sprijin internaţional (Olanda, UNDP, GEF). De asemenea, se desfăşoară proiectul
WATFRAME in bazinul Siret. In acest an vor demara doua proiecte Phare referitoare la
implementarea Directivei Cadru privind Apa în bazinul hidrografic Ialomiţa-Buzău şi respectiv
modernizarea sistemului informaţional din domeniul apelor;

-

A fost elaborat “Manualul pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring
Integrat al Apelor din România” care stabileşte programele de monitorizare, secţiunile de
investigare, necesarul dotărilor laboratoarelor regionale, bazinale locale din reţeaua ANAR
care vor realiza analizele fizico-chimice şi biologice ale apelor din România;

-

Pentru completarea necesarului de dotări a laboratoarelor este în curs de implementare
proiectul Phare “Dotarea cu echipamente a laboratoarelor regionale ale ANAR pentru
determinarea substanţelor prioritare/ periculoase”;

-

A fost elaborat Planul de implementare a Directivei nitraţi şi programele de acţiune pentru
zonele vulnerabile, a fost elaborat Codul Bunelor Practici Agricole;

-

Pentru implementarea acestei directive s-a derulat în judeţul Călăraş proiectul “Controlul
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole” prin care au fost realizate platforme pilot de
management al gunoiului de grajd si au fost împădurite terenurile în zonele vulnerabile. In anul
2006 a fost aprobata finanţarea extinderii proiectului pilot la nivelul întregii ţări, proiect prin
care vor fi realizate programele şi planurile stabilite pentru zonele vulnerabile poluării cu
nitraţi;

-

Pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane s-au pregătit şi s-au
promovat proiecte de modernizare a infrastructurii de apa şi apa uzată (Bucureşti, Arad,
Bazinul Crişuri, Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, Ploieşti). In cadrul Programului Operaţional
Sectorial au fost pregătite 10 proiecte mari în sectorul apă şi sunt în curs de pregătire alte
portofolii de proiecte pentru realizarea şi reabilitarea sistemelor municipale de
canalizare/epurare şi alimentare cu apa potabilă, proiecte ce vor fi finanţate din fonduri
europene.

2. Acţiunile realizate pentru elaborarea Strategia de Management al Riscului la Inundaţii în
concordanta cu prevederile legislaţiei europene şi implementarea acesteia sunt:
-

Au fost elaborate Strategia de Management al Riscului la Inundaţii pe termen scurt, Planurile şi
programele necesare implementării acesteia. A fost demarată realizarea Planului de Amenajare
în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi
activităţii umane, pentru bazinul hidrografic Siret, iar în 2006 a fost demarată aceasta acţiune
pentru bazinul hidrografic Banat;

-

Au fost efectuate ridicări topografice pe râul Siret, a fost realizată inventarierea lucrărilor de
apărare şi analiza critica a acestora comparativ cu cele mai mari debite înregistrate, au fost
evaluate rutelor strategice rutiere şi feroviare cu scopul asigurării suplimentare a acestora. De
asemenea, la aceasta data se evaluează reţeaua topo-geodezica existenta pe toate cursurile de
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apa şi se estimează necesarul ridicărilor topo în vederea stabilirii limitelor de inundabilitate şi a
zonelor critice prin rularea modelelor hidrologice. Totodată, se inventariază bornele existente
pe cursurile de apa. In perioada următoare se vor realiza studii privind stabilirea limitelor de
inundabilitate de-a lungul cursurilor de apa pentru diferite grade de asigurare;
-

Pe baza studiilor realizate se vor stabili pentru bazinul hidrografic Siret, lucrările
hidrotehnice necesare pentru reducerea riscului la inundaţii, conform asigurărilor de calcul
normate si aplicând principiile europene in domeniu. De asemenea pentru zonele critice
identificate se vor pregăti proiecte si se vor realiza lucrările hidrotehnice necesare pentru
reducerea riscului la inundaţii;

-

Este în curs de implementare proiectul DESWAT (Sistem informaţional – decizional
hidrologic) si este în curs de promovare proiectul WATMAN (Sistem informaţional pentru
managementul integrat al apelor);

-

A fost continuata implementarea proiectului privind diminuarea riscului la inundaţii finanţat de
către Banca Mondiala şi a proiectului de prevenire a catastrofelor generate de inundaţii finanţat
de către BDCE;

-

Sunt în curs de promovare proiecte pentru îmbunătăţirea managementului la inundaţii în
bazinul Timiş finanţate de către Olanda, Norvegia şi USTDA;

-

S-a realizat coordonarea activităţii Centrului operativ al Comitetului ministerial pentru situaţii
de urgenţă şi a crescut eficienta în ceea ce priveşte monitorizarea, anunţarea şi diminuarea
riscurilor la inundaţii;

-

Au fost elaborate Manualul Prefectului şi Manualul Primarului şi s-au realizat instruiri în toate
bazinele hidrografice;

-

S-a realizat verificarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare la inundaţii şi au fost dispuse
masuri de punere în siguranţă a acestora;

-

Au fost promovate hotărâri de Guvern pentru finanţarea lucrărilor de înlăturare a calamităţilor
şi s-a urmărit modul de realizare a lucrărilor de refacere a liniilor de apărare;

-

A fost coordonata activitatea în domeniul siguranţei barajelor, fiind inventariată starea tehnica
a barajelor de categoria A si B şi a celor C şi D. S-a promovat legislaţia care reglementează
micile acumulări (iazuri piscicole);

-

Au fost efectuate controale la balastiere, iazuri piscicole, agenţi economici poluatori, fiind
prevăzute în continuare astfel de acţiuni;

-

A fost adoptată „Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi
lung” prin Hotărârea de Guvern 846 în anul 2010;

-

Conform prevederilor din această strategie sunt în curs de realizare hărţile de hazard şi de risc
la inundaţii.

3. Acţiunile realizate pentru elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a bazinelor
hidrografice pentru folosinţele de apa, în scopul diminuării efectelor negative ale
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fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane în corelare cu
dezvoltarea economică şi socială a ţării sunt:
-

A fost realizata metodologia de elaborare a schemelor directoare de amenajare si management
al bazinelor hidrografice (acesta urmează să fie aprobatã prin Ordin de ministru)

4. Pentru întărirea parteneriatului transfrontier şi internaţional cu instituţii similare din alte
ţări în scopul monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor internaţionale şi
promovării de noi proiecte în domeniu au fost realizate următoarele:
-

A fost semnat Memorandumul pentru începerea negocierilor cu Republica Moldova în vederea
semnării unui nou acord hidrotehnic; au loc întâlniri ale comisiilor şi subcomisiilor
hidrotehnice din celelalte state vecine şi s-au făcut numeroase demersuri pentru renegocierea
Acordului hidrotehnic cu Serbia şi Muntenegru;

-

S-a participat activ în cadrul Convenţiei pentru protecţia şi utilizarea durabila a Dunării, în
cadrul Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării şi al OCEMN;

-

În cadrul Reuniunilor miniştrilor mediului din cadrul Conferinţei ţărilor membre OCEMN
(BSEC) au fost pregătite şi prezentate 3 propuneri de proiecte care vor fi finanţate în perioada
următoare;

-

A fost semnat un memorandum de înţelegere cu Corpul Inginerilor din cadrul Armatei SUA
privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, s-au reluat lucrările comisiei mixte în
domeniul apelor romano-olandeza şi s-a încheiat o declaraţie comună în domeniul apelor cu
regiunea Bavaria.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

127

Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

ANEXA nr.7.
STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII – INSTRUMENT
EUROPEAN DE COOPERARE MACRO-REGIONALĂ
Semnificatia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) este un instrument comunitar de cooperare macroregională în cadrul Uniunii Europene, la care sunt invitate să participe cele 14 state membre ale UE
şi terţe din bazinul Dunării (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Cehia,
Slovenia, Croaţia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru).
Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană în anul 2010, pe baza contribuţiilor aduse de
statele riverane, inclusiv România. În prezent, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
se află în fază de implementare.
Implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Strategia va fi implementată de fiecare stat membru riveran în parte. Ea se adresează autorităţilor
publice locale şi regionale şi răspunde nevoilor de dezvoltare ale acestora.
Contribuţia la procesul de consultare publică a reprezentanţilor societăţii civile, a ONG-urilor şi a
mediului de afaceri este încurajată, întrucât beneficiarii finali ai strategiei sunt toţi cetăţenii
României.
Rolul României în procesul de elaborare a Strategiei
România este co-iniţiator al SUERD, alături de Austria, şi contribuie la elaborarea şi implementarea
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, alături de toate celelalte state riverane, pe
baza unor poziţii naţionale definite în cadrul Grupului de lucru interministerial special creat în acest
sens.
Ministerul Afacerilor Externe asigură coordonarea la nivel naţional în domeniu, iar în acest scop a
fost creat Biroul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.
Domeniile prioritare ale SUERD
România gestionează trei domenii prioritare, dintre cele 11 existente. Fiecare domeniu prioritar este
coordonat de câte două state/landuri din regiune. România coordonează următoarele domenii:
Transporturi pe ape interne – împreună cu Austria
Cultură şi turism – împreună cu Bulgaria
Gestionarea riscurilor de mediu – împreună cu Ungaria
Finanţarea proiectelor SUERD
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.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării reprezintă un pas important către simplificarea
procedurilor actuale de finanţare şi sprijină eforturile de absorbţie a fondurilor europene deja
angajate în finanţarea proiectelor de investiţii.
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Metodologie comuna de planificare teritoriala aferenta proiectului
„Strategie comuna de dezvoltare teritoriala durabila a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Complementaritatea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu Sinergia UE la
Marea Neagră
SUERD poate fi considerată complementară Sinergiei UE la Marea Neagră. Există o interconexiune
evidentă între multe dintre proiectele prioritare care vor fi desfăşurate sub egida celor două strategii
comunitare.
Impactul Strategiei in dezvoltarea oraşelor şi a satelor din zona Dunării
Oportunităţile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi susţinute investiţii care să genereze
creştere economică, prin valorificarea potenţialului turistic, sporirea coeziunii sociale şi crearea de
noi locuri de muncă. România a propus proiecte majore precum:
Amenajarea râului Argeş pentru apărarea împotriva inundaţiilor, pentru irigaţii şi alte
folosinţe (Canalul Dunăre – Bucureşti);
Înfiinţarea unui Centru Internaţional pentru Studii Avansate Dunăre – Delta Dunării – Marea
Neagră;
Construcţia unor poduri noi peste Dunăre împreună cu partenerii bulgari (Bechet-Orehovo,
Calafat-Silistra);
Implementarea unui proiect de management al riscurilor în Delta Dunării (inundaţii,
accidente cu impact transfrontalier).
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