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REALIZAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE A IMPACTULUI
TERITORIAL (Territorial Impact Assessment - TIA TOOL)

1. CONTEXT
Noţiunea de impact teritorial a fost inclusă, încă din anii `90, în diferite documente şi politici UE,
inclusiv în tratatele Uniunii Europene de la Amsterdam (1997), Lisabona (2007) şi în Cartea Verde
privind coeziunea teritorială (2008). Impactul teritorial este strâns legat de conceptul de coeziune
teritorială care, deşi nu are încă o definiţie unanim acceptată, există un consens privind înţelesul mai
profund al acestuia, şi anume „de atenuare a disparităţilor de dezvoltare dintre regiunile UE prin
aplicarea unor măsuri care să vizeze deblocarea potenţialului teritorial intrinsec pe care acestea îl
posedă” (Fischer et al., 2013). Conceptul de coeziune teritorială include atât obiectivele teritoriale
de fond, cât şi o orientare procedurală/de guvernare preocupată de a se asigura că politicile
teritoriale semnificative sunt coerente în modul în care acestea au impact asupra teritoriilor
respective.
În vederea unei mai bune coordonări a impactului teritorial al diferitelor politici sectoriale ale UE,
este necesară o înţelegere şi o estimare mai bună a acestui impact. Cartea verde privind coeziunea
teritorială s-a concentrat deja pe acest aspect, prevăzând că „îmbunătăţirea coeziunii teritoriale
implică o cooperare mai bună între politicile sectoriale și teritoriale și o coerenţă crescută a
intervenţiilor teritoriale”.
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei oferă orientări operaţionale şi metodologice cu privire
la modalitatea de a răspunde unei serii de întrebări privind impactul teritorial potenţial al unei
anumite propuneri. Documentul subliniază însă că evaluarea impactului teritorial nu este
obligatorie, precizând că aceasta reprezintă doar un instrument care poate contribui la coerenţa la
nivel de politică a unor propuneri.
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei prevede că evaluarea impactului teritorial ar trebui
realizată atunci când propunerea în cauză se concentrează în mod explicit asupra unor teritorii
specifice sau când aceasta riscă să aibă un impact teritorial foarte asimetric (impact excepţional). De
asemenea, documentul evidenţiază diferite metode care pot fi utilizate pentru evaluarea impactului
teritorial, menţionând în special analiza calitativă şi pe cea cantitativă..
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Pentru ca evaluarea impactului politicilor publice să aibă o pondere importantă în procesul
decizional şi pentru a împiedica utilizarea ineficientă a resurselor umane şi financiare, se impune
introducerea unor prevederi normative şi metodologii/metode de evaluare a impactului politicilor
publice.
Trebuie recunoscută necesitatea de a evalua impactul politicilor publice şi trebuie stabilite sarcini şi
niveluri de responsabilitate precise pentru instituţiile implicate.
Metodele de evaluare a impactului politicilor publice diferă de la o ţară la alta. Evaluarea politicilor
depinde de calitatea formulării şi planificării acestora. Din acest motiv, activităţile de evaluare şi
colectare a datelor trebuie incluse în planificarea acţiunilor de implementare, iar resursele relevante
trebuie solicitate pentru activităţile de evaluare.
Evaluarea politicilor trebuie să se concentreze pe procesul de evaluare a impactului. De regulă, prin
evaluare se încearcă să se obţină informaţii privind factorii, mecanismele şi procesele aferente
contextului care determină succesul sau eşecul unei politici publice. Deşi evaluarea procesului nu
vizează în principal rezultatele, metodele folosite indică deseori informaţii privind rezultatele şi se
pot dovedi esenţiale pentru succesul unei analize de impact.
Evaluarea impactului vizează identificarea efectelor unei politici publice fie din punctul de vedere
al aşteptărilor, fie prin comparaţie cu alte intervenţii sau cu situaţia în care nu se intervine deloc.
Din acest motiv, activităţile de evaluare şi colectare a datelor trebuie incluse în planificarea
acţiunilor de implementare, iar resursele relevante trebuie solicitate pentru activităţile de evaluare.
În ultimii ani, TIA a fost dezvoltată mai ales prin Programul ESPON care a realizat o gamă largă de
evaluări ex-post ale impactului teritorial al directivelor europene, acestea fiind bazate toate pe
metode de modelare pe calculator.
Pentru evaluarea impactului teritorial pot fi utilizate diferite metode, în special analiza calitativă şi
cea cantitativă.
Metoda calitativă este caracterizată de trei elemente:
-

distribuţia spaţială a aspectelor (expunere)

-

capacitatea de răspuns caracteristica aspectelor; caracteristica regiunii

-

impact teritorial (combinaţia celor două)

Metoda cantitativă: cuprinde patru abordări
-

descrierea problemei la nivel regional

-

proiectarea problemei la nivel regional

-

abordarea matricii: ESPON ARTS

-

abordarea metodei EEA QuickScan
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Tabelul de mai jos oferă un exemplu de abordare a problemelor majore şi criteriile de evaluare a
impactului teritorial corespunzătoare (Europa 2020).

Problema
majoră

Obiectiv

Criterii TIA
corespunzătoare

Ocuparea forţei
de muncă

75% din populaţia cu vârste între 20 şi 64 de ani ar trebui
să fie încadrată în câmpul muncii

Rata de ocupare a
resurselor de munca

Nivelul de
educatie

Parasirea timpurie a scolii ar trebui să fie sub 10%

Rata bandonului şcolar
pe niveluri de educatie

Cel puţin 40% din populaţia cu vârste între 30 şi 34 ani ar
trebui să fi absolvit instituţii de învăţământ superior şi
post-universitar sau similare

Nivelul de instruire al
populatiei, pe grupe de
varsta

Saracia si
excluziunea
sociala

Reducerea numarului populației expuse riscului sărăciei
sau excluziunii sociale cu cel puţin 20 de milioane de
oameni

Rata riscului de saracie
sau excluziune sociala

Cercetare şi
dezvoltare

Cresterea nivelului cheltuielilor nationale pentru C&D la
3% din PIB. Cheltuiala naţională totală brută în cercetare
şi dezvoltare include: cheltuiala întreprinderilor pentru
C&D, cheltuiala instituţiilor de învăţământ superior,
cheltuiala guvernului şi cheltuiala sectorului privat
nelucrativ pentru C&D

Cheltuieli în C&D ca
procent din PIB

Emisii de gaze
de seră

Reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% faţă de anul
1990

Indicele emisiilor de
gaze de seră

Energia
regenerabilă

Creşterea cotei surselor de energie regenerabilă din
consumul final de energie la 20%

Ponderea surselor
regenerabile de energie
in consumul final

Eficienţa
energetică

Creşterea cu 20% a eficienţei energetice

Indicator de evolutie a
eficienţei energetice

Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission
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2. OBIECTIVUL GENERAL
Dezvoltarea şi implementarea unui instrument de Evaluare a Impactului Teritorial (TIA Tool –
Territorial Impact Assessment) care să permită autorităţilor naţionale, regionale şi locale din zona
transfrontalieră româno-bulgară să anticipeze şi să identifice efectele directe şi indirecte, deliberate
şi neaşteptate, pozitive şi negative ale transpunerii politicilor teritoriale propuse prin documentul
“Strategia de dezvoltare teritorială comună a ariei transfrontaliere România-Bulgaria”.

3. OBIECTIVE SPECIFICE
Pentru atingerea Obiectivului general este necesara realizarea următoarelor obiective specifice:
Dezvoltarea unui instrument uşor de utilizat de către autorităţile naţionale, regionale şi
locale, fără cunoştinţe complexe de specialitate şi cu resurse minime necesare.
Implementarea unui instrument aplicabil pe întreg teritoriul transfrontalier româno-bulgar,
pentru a permie reflectarea politicilor specifice în planificare, rezultatele evalurilor pe
aceeaşi politică să fie transparente şi comparabile.

4. METODELE ŞI INSTRUMENTELE SPECIFICE TIA TOOL
Aspectele procedurale si tehnice ale cadrului de desfasurare a TIA includ patru etape principale:
1. Screening,
2. Definirea domeniului
3. Analiza impactului
4. Evaluarea impactului
Etapa 1. Screening - scopul acestei activităţi este de a determina necesitatea „TIA tool” şi dacă
abordarea trebuie angajată pe o propunere de politică specifică.
Decizia se va baza pe natura percepută a impacturilor potenţiale care ar putea să apară ca urmare a
adoptării propunerii de politici. Un instrument TIA este mai probabil să fie de dorit atunci când sunt
considerate posibile efecte majore neintenţionate sau nedorite, în special în cazul în care acestea
sunt susceptibile de a varia pe un teritoriu. Pe durata screeningului este necesar să se aibă în vedere
potenţialul unor astfel de impacturi. Pentru aceasta va fi nevoie de analiza unui grup
multidisciplinar cu experienţă în domeniului politicilor în cauză şi, de asemenea, de problemele
spaţiale/ teritoriale din statul membru.
Pentru a uşura procesul, pot fi utilizate, opţional şi flexibil, următoarele abordări:
a) lanţul logic sau abordarea conceptuală;
b) lista de verificare.
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a) Lanțul logic / modelul de abordare conceptuală
Lanțul logic / modelul de abordare conceptuală se bazează pe cunoștințele de specialitate pentru a
identifica consecințele potențiale ale unei propuneri de politică și poate servi ca o modalitate relativ
rapidă de identificare a impactului potențial.
Când utilizează această metodă, evaluatorii pleacă de la o descriere a unei propuneri de politică și
identifică impacturi teritoriale potențiale directe și indirecte, reprezentându-le schematic și
subliniind căile sau logica fundamentală a raportului cauză-efect. Deşi, în principiu, această metodă
poate fi folosită de un singur individ, dată fiind natura exercițiului TIA, oferă cele mai bune
rezultate în cadrul unui grup interdisciplinar.
Formatul acestei metode este extrem de flexibil, iar gradul de complexitate utilizat la elaborarea
acestor lanțuri va depinde atât de nevoile, cât și de resursele de care dispune organismul de
screening.
În figura de mai jos este reprezentat un exemplu de abordare a metodei lanţului logic cauză-efect,
în cazul politicii UE de protecţie impotriva riscurilor naturale si tehnologice (Protecţia Civilă).

Sursa: Stefan Greiving– “A Methodological Concept for Territorial Impact Assessment Applied to Three EU Environmental Policy Elements
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Politica CE de protecţie civilă este interpretată in proiectul ESPON 2.4.1 cu ajutorul următorului
lanţ cauză-efect: dacă ne uităm la instrumentele concrete folosite in cadrul politicii de protecţie
civilă, este evident faptul că Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă şi Programul Comunitar de
Acţiune nu prezintă relevanţă sub aspect teritorial. În plus, Directiva UE privind Controlul riscului
de inundaţii a fost exclusă de la analiză deoarece se încadrează în categoria de elemente în curs de
reglementare la nivelul UE. În acest caz, pentru a se evita efectele colaterale negative nedorite
asupra coeziunii teritoriale trebuie folosită evaluarea impactului de către Comisie. Toate elementele
de politică identificate trebuie conectate cu tendinţele şi obiectivele teritoriale aşa cum se arată în
figura şi tabelul de mai jos.
TIA pentru evaluarea impactului politicii europene de protecţie impotriva riscurilor naturale şi
tehnologice asupra dezvoltării teritoriului cuprinde 15 categorii de lanţuri cauză-efect. Au fost
identificaţi patru indicatori la nivel naţional care sunt disponibili şi potriviţi pentru nouă din
lanţurile cauză-efect recunoscute. Aceşti indicatori sunt:
-

existenţa unor planuri interioare şi exterioare de urgenţă,
procentul de instituţii SEVESO II inspectate din numărul total,
informaţii furnizate populaţiei
sume din Fondul UE pentru solidaritate alocate după producerea unui dezastru.

Problemele, indicatorii şi valorile impactului pentru domeniul politicii de protecţie impotriva
riscurilor naturale şi tehnologice
Cel mai bun
indicator
necesar (BNI)

Cel mai bun
indicator
disponibil
(BAI)

Calitatea teritorială a mediului de
viaţă şi de lucru se poate confrunta
cu o creştere constantă a riscurilor
naturale şi tehnologice/ Planurile de
urgenţă SEVESO II au ca scop
prevenirea riscurilor de accidente
majore

Performanţa
planului de
urgenţă
SEVESO II
determinată
prin încercări
trienale

Existenţa
planurilor de
urgenţă
(disponibile la
nivel de
NUTS0)

Eficienţa teritorială (accesibilitatea
şi competitivitatea) se poate
confrunta cu o creştere constantă a
riscurilor naturale şi tehnologice/
Planurile de urgenţă SEVESO II au
ca scop prevenirea riscurilor de
accidente majore

Performanţa
planului de
urgenţă
determinată
prin încercări
trienale

Existenţa
planurilor de
urgenţă (vezi
mai sus)

Problema
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Impactul
politicii
asupra
tendinţei

Impactul
tendinţei
asupra
obiectivul
ui

-2

-2

+4

-2

-2

+4

PIM
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Identitatea teritorială (reţelele
sociale) se poate confrunta cu o
creştere constantă a riscurilor
naturale şi tehnologice/ Planurile de
urgenţă SEVESO II au ca scop
prevenirea riscurilor de accidente
majore

Performanţa
planului de
urgenţă
determinată
prin încercări
trienale

Existenţa
planurilor de
urgenţă (vezi
mai sus)

Calitatea teritorială a mediului de
viaţă şi de lucru se poate confrunta
cu o creştere constantă a riscurilor
naturale şi tehnologice/ Inspecţiile
efectuate de autorităţile publice
urmăresc prevenirea riscului de
accidente majore

Impactul
planurilor de
urgenţă
SEVESO II
privind
atenţia
acordată
cerinţelor
Seveso

Procentul de
instituţii
inspectate din
numărul total
de instituţii
(disponibile la
nivel de
NUTS0)

Eficienţa teritorială (accesibilitatea
şi competitivitatea) se poate
confrunta cu o creştere constantă a
riscurilor naturale şi tehnologice,
dar inspecţiile efectuate de
autorităţile publice urmăresc
prevenirea riscului de accidente
majore

Impactul
planurilor de
urgenţă
SEVESO II
privind
atenţia
acordată
cerinţelor
Seveso

Procentul de
instituţii
inspectate din
numărul total
de instituţii
(disponibile la
nivel de
NUTS0)

Identitatea teritorială (adică reţelele
sociale) se poate confrunta cu o
creştere constantă a riscurilor
naturale şi tehnologice, dar
inspecţiile efectuate de autorităţile
publice urmăresc prevenirea
riscului de accidente majore

Impactul
planurilor de
urgenţă
SEVESO II
privind
atenţia
acordată
cerinţelor
Seveso

Procentul de
instituţii
inspectate din
numărul total
de instituţii
(disponibile la
nivel de
NUTS0)

Identitatea teritorială poate fi
negativ influenţată de o mai mare
diviziune socio-economică şi de
mai multe tensiuni, dar informaţiile
destinate populaţiei pot fi
considerate

Modificarea
percepţiei
riscurilor de
accidente
majore de
către
comunitate

Informaţii
oferite
populaţiei
(Disponibile la
nivel de
NUTS0)
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-1
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-2

+2
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-1

-1

+1

-1
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Eficienţa teritorială poate avea de
câştigat de pe urma creşterii
numărului de abordări multistrat şi
sectoriale care pot fi simulate cu
ajutorul informaţiilor pentru
populaţie

Cooperarea
existentă în
contextul
proiectelor
realizate în
cadrul
Seveso II

Informaţii
oferite
populaţiei
(Disponibile la
nivel de
NUTS0)

Calitatea teritorială poate suferi ca
urmare a reducerii cheltuielii
publice, aportul de fonduri din
fondul pentru solidaritate poate
contracara acest efect

Ajutorul
financiar
cheltuit pe an
din fondul de
solidaritate
în raport cu
populaţia din
zona NUTS3

Ajutorul
financiar
cheltuit pe an
din fondul de
solidaritate în
raport cu
populaţia
dintr-un stat
membru

Total

+1

+1

+1

-1

-2

+2

+ 19

Sursa: Stefan Greiving, Mark Fleischhauer, Timo Tarvainen, Philipp Schmidt-Thome' und Jaana Jarva – “A Methodological Concept
for Territorial Impact Assessment Applied to Three EU Environmental Policy Elements”

b) Lista de verificare a operaţiunii de screening
Etapa de screening poate fi înlesnită prin folosirea unei liste simple de verificare. Principiul unei
liste de verificare a operaţiunii de screening este de a se asigura că nu este trecut cu vederea nici un
impact asupra caracteristicilor teritoriale importante și de a promova transparența, în special în
cazurile în care se ia decizia de a nu continua o TIA. Această metodă poate fi utilizată singură sau în
combinație cu lanț logic / model de abordare conceptuală, care pot facilita finalizarea acesteia.
La utilizarea listei de verificare este esenţială definirea prealabilă a caracteristicilor teritoriale pentru
care se analizează impactul. Acestea formează criteriile de evaluare în lista de verificare. Criteriile
trebuie selectate astfel încât să acopere o gamă largă de dimensiuni / caracteristici ale teritoriului și,
conform cu rolul TIA de a înlesni identificarea unor eventuale conflicte între elementele de politică
propuse și prioritățile politice naționale și-sau regionale, ar trebui să fie strâns legate de obiectivele
naționale și regionale.
Indiferent de criteriile utilizate, este important ca acestea să fie clar definite, pentru a evita
interpretările diferite și neconcordanţele. De asemenea, nu ar trebui să fie excesive ca număr.
În continuare este prezentat un exemplu de listă de verificare a operaţiunii de screening bazată pe
priorităţile corespunzătoare din Strategia Europa 2020.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

10

Instrumente complementare de planificare teritoriala
“Termeni de referinta pentru Realizarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (TIA Tool)”

Listă de verificare pentru analizarea & definirea amplorii impactului
LISTĂ DE VERIFICARE
PENTRU ANALIZAREA /
DEFINIREA AMPLORII
Criterii de evaluare
(criteriile de mai jos sunt
orientative)

Obiectivul specific: __________

Data: ____

Directia de dezvoltare: ______
Impact major
probabil la nivel local
sau naţional? Da (√),
nu (x), incert (?)

Comentarii:
natura
impactului şi
justificare

Aşezare /
caracteristicile
zonei probabil
să fie afectată

Dacă sunt luate în
considerare mai
multe elemente de
politică: Impactul
cumulativ

Eficienţa energetică + şi
energia regenerabilă
Investiţii în cercetare şi
dezvoltare
Ocuparea forţei de muncă
Realizări în domeniul
Educaţiei
Sărăcia şi excluziunea
socială
Emisii de gaze de seră
Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for policymakers and
practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

Nota - zona neumbrita – rezultatele analizei amplorii impactului
- zona umbrita – defineşte amploarea impactului
Etapa 2. Definirea domeniului - în cazul în care se ia decizia de a efectua o TIA, prima sarcină
este de a-i defini domeniul de aplicare. Această etapă are ca scop conducerea întregului proces TIA
prin a determina:
dacă este probabilă apariţia unor impacturi majore teritoriale ca urmare a politicii
propuse;
natura acestor impacturi;
unde este probabil să apară aceste impacturi din punct de vedere geografic.
Etapa de definire este structurată în jurul unui număr de activităţi interconectate, şi anume:
1. completarea unei liste de verificare
2. elaborarea unei matrici de evaluare a impactului pentru utilizarea ca etapă următoare de
evaluare a impactului teritorial (la nivel regional/local)
3. identificarea localităţilor în care impactul poate fi în mod special remarcat

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT
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Exemple de Matrice de evaluare a impactului teritorial
MATRICEA EVALUĂRII IMPACTULUI TERITORIAL Localitatea
Criterii
de Natura
Direcţia
de Direcţia
de Direcţia
evaluare
impactului
acţiune A
acţiune B
acţiune C

Data
de Direcţii
acţiune
cumulate

de

Magnitudine (0,
Eficienţa
energetică si 1, 2)
energia
Orientare faţă
regenerabilă
de criteriile de
bază (creştere
sau descreştere)
Distribuţia
temporară
(termen scurt,
termen mediu,
termen lung)
Justificare
Comentarii
Sugesti de schimbari ale direcţiilor
de acţiune

MATRICEA EVALUĂRII IMPACTULUI TERITORIAL Localitatea
Criterii
de Natura
Direcţia
de Direcţia
de Direcţia
evaluare
impactului
acţiune A
acţiune B
acţiune C
Ocuparea
forţei
muncă

Data
de Direcţii
acţiune
cumulate

de

Magnitudine (0,
de 1, 2)
Orientare faţă
de criteriile de
bază (creştere
sau descreştere)
Distribuţia
temporară
(termen scurt,
termen mediu,
termen lung)
Justificare

Comentarii
Sugesti de schimbari ale direcţiilor
de acţiune
Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission
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Exemplul de mai jos evidenţiază o modalitate de identificare a localităţilor în care impactul poate fi
în mod special remarcat.

na - no assesment
Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for policymakers and
practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

Etapa 3 – Analiza impactului (administraţiile regionale sau locale)
În această etapă, va fi completată matricea de evaluare a impactului, de către evaluator, elaborată în
etapa precedentă, luându-se în considerare impactul propunerii de politici (sau al fiecărui element
de politică propus) asupra localităţii în cauză, în termenii caracteristicilor teritoriale utilizaţi în
definirea domeniului şi a caracteristicilor locale.
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Când sunt identificate potenţialele impacturi, acestea trebuie descrise cu referire la următoarele trei
caracteristici şi trebuie justificate pentru a uşura interpretarea şi prelucrarea ulterioară:
-

magnitudine – se referă la dimensiunea asteptată sau la amploarea impactului şi va fi
definită numeric (0 – niciun impact, 1 – un oarecare impact, 2- impact major);;

-

orientare – se referă la direcţia de acţiune a impactului în relaţie cu condiţiile de referinţă,
de exemplu, dacă direcţia de acţiune este spre creşterea poluării solului sau reducerea
acesteia;

-

distribuţie temporală – se referă la durata impactului; aceasta va fi descrisă în expresii ca:
termen scurt (ex. până la 5 ani), termen mediu (până la 10 ani) sau pe termen lung (ex. peste
10 ani); în cazul în care natura impactului este variabilă în timp, acest aspect va fi precizat;

Analiza impactului constă în trei etape:
1. Identificarea impacturilor posibile (evaluare generala)
2. Evaluarea impactului în unităţi spaţiale
3. Sinteza valorilor evaluate
Prima etapă constă în evaluarea generală – identificarea impacturilor potenţiale, care se face în
matrice bidimensionale cu valori (da/nu). Scopul acestei faze este de a găsi mecanismul
conexiunilor dintre măsurile din domeniul politicii și obiectivele de coeziune teritorială. Cel mai
important rezultat este simplificarea complexităţii matricei, deoarece în continuare sunt incluse doar
impacturile cu anumite efecte teritoriale. Evaluarea se face pe baza unui model fix de relații
cauzale.
În a doua fază se elaborează ipoteze generale ale impactului, se descriu situația actuală și tendințele
pentru fiecare unitate și se defineşte modul de aplicare a măsurilor în fiecare unitate. În această
etapă devine, de asemenea, valabilă a treia dimensiune – parametrii unității spațiale. Chiar dacă
fiecare măsură se evaluează individual, este important faptul că rolul măsurii este clar în ansamblul
strategiei, împreună cu diferențele generate de diferitele grade de aplicare a măsurii. Nota finală a
impactului este luată din intervalul scării calitative / cantitative care permite compararea. Valorile
utilizate sunt -2, -1, 0, 1, 2; de exemplu, -2 înseamnă un impact negativ relativ mare.
În al treilea rând, sinteza rezultatelor furnizează un feedback pentru factorii care elaborează politici
și formulează recomandări..
Exemplu de matrice de monitorizare a impactului teritorial aplicată Programului MDRT privind Sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a staţiilor de
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori (2007 - 2014)
prezentat la Reuniunea grupului de lucru al Comitetului consultativ privind coeziunea teritorială al
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Teritoriale (Cadrul strategic de dezvoltare
teritoriala a României, monitorizare si impact territorial), în comunicarea din octombrie 2012,
privind “Indicatori si monitorizarea impactului territorial”:
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT
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Matricea TIA pentru programul “Sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000
locuitor”

Criterii de evaluare

Eficienţă
energetică,
energii
regenerabile
Inovare şi
cercetare

Dezvoltare
economică

Educaţie şi
formare

Creşterea
ocupării

Emisii de
gaze cu efect
de seră
Sărăcie şi
excluziune
socială

Consum de
resurse

Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)

Reabilitare,
extindere,
crearea de noi
reţele de
distribuţie
apă

Reabilitare
staţii de
tratare a
apei sau a
surselor de
apă potabilă

Reabilitare,
extindere,
crearea de
noi reţele de
canalizare

Reabilitarea
staţiilor de
epurare

1
+

1
+

1
+

1
+

lung

lung

lung

lung

0

1
+

0

1
+

scurt

Elemente
cumulate
(dacă e
cazul)

scurt

1
+

1
+

1
+

1
+

lung

lung

lung

lung

0

0

0

0

1
+

1
+

1
+

1
+

scurt

scurt

scurt

scurt

0

0

0

0

1
-

1
-

1
-

1
-

lung

lung

lung

lung

2
+

0

0

0

0

lung
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Sănătatea
populaţiei

Biodiversita
te

Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)
Magnitudine
Orientare faţă
de referinţă
Distribuţie în
timp (termen)

2
+

2
+

2
+

2
+

lung

lung

lung

lung

1
-

1
-

1
-

1
+

lung

lung

lung

lung

Sursa: Amalia Vîrdol - “Indicatori si monitorizarea impactului teritorial”, octombrie 2012 - comunicare în cadrul grupului de lucru al Comitetului
consultativ privind coeziunea teritorială al MDRAT (Cadrul strategic de dezvoltare teritoriala a României, monitorizare si impact territorial

Etapa 4. Evaluarea impactului – scopul principal al acestei etape este de a determina dacă efectele
impacturilor potenţiale sunt semnificative, atât pozitiv cât şi negativ, şi de a comenta, în particular,
cum ar putea fi evitate sau atenuate impacturile nedorite, prin de exemplu, schimbarea modului de
redactare a unei propuneri de politici sau modificarea abordării de transpunere. Pentru a face acest
lucru, impacturile identificare şi descrise în matrice trebuie să fie interpretate din punct de vedere al
conformităţii lor cu diferite obiective de politică teritorială utilizând Tabele de Evaluare.
Realizarea tabelului de evaluare este bazată pe un model. Se vor completa tabele de evaluare la
nivel zonal- după ce sunt colectate informaţiile la nivel regional şi tabele de evaluare la nivel local.
Evaluarea realizată la nivel zonal va fi coordonată de către departamentul guvernamental
responsabil pentru negocierea şi transpunerea politicii respective, împreună cu departamentul
responsabil de planificarea spaţială şi alte departamente. În cazul evaluării la nivel regional,
coordonarea va fi realizată de aceleaşi instituţii care au coordonat activitatea de analiza impactului
(etapa 3). Autorităţile regionale/locale pot, deasemenea, decide să analizeze rezultatele evaluării în
lumina obiectivelor politicilor teritoriale regionale/locale.
Tabel pentru evaluarea impactului la nivel regional / local
TABEL DE EVALUARE
A
IMPACTULUI
TERITORIAL
Obiectivele programului/
proiectului

Programul/ Proiectul:

Importanţa
impactului
(-2, -1, 0, +1, +2)

Localitatea:

Data:

Justificare şi comentarii (de ex. eventuale mijloace de
atenuare)

1.
2.
3.
Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission
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5. REZULTATELE AŞTEPTATE ÎN URMA ANALIZEI FILTRATE PRIN TIA TOOL
Prin caracterul integrat al strategiei de dezvoltare a teritoriului transfrontalier vor fi propuse măsuri
pentru toate domeniile majore relevante teritorial – economic, social, mediul, infrastructura, pe care
le pot influenţa pe termen scurt sau lung, direct sau indirect.
Efectuarea unei evaluari ex-ante a impactului teritorial ajută la îmbunătăţirea procesului decizional
prin reducerea riscului de eşec in implementarea proiectelor/programelor/măsurilor propuse prin
Strategia transfrontalieră. Prin identificarea şi măsurarea impactului teritorial, decidenţilor le sunt
prezentate informaţiile necesare pentru a adapta, dacă este necesar, propunerea de politică sau a
elabora măsuri de management al riscului şi a asigura, în măsura in care este posibil, un rezultat de
succes.

6. RISCURI DE IMPLEMENTARE
Principalele obstacole în calea unui proces eficient de implementare a „TIA tool” cuprind rezistenţa
administraţiilor la diferite nivele la cooperare, reticienţă care poate fi rezultatul lipsei de experienţă
în aplicarea metodologiei „TIA tool”.
Pe de altă parte, autorităţile regionale/ locale ar putea fi sceptice cu privire la posibilitatea de a fi
capabile să influenţeze poziţia naţională privind implementarea politicilor teritoriale sau cu privire
la valoarea angajării într-un astfel de process (Fischer et al., 2013).
Cu toate acestea, există un consens între statele membre ale UE care promovează „TIA tool”, şi
anume că nu ar trebui să fie un proces formal (de exemplu, TIA nu ar trebui să devină un instrument
necesar din punct de vedere legal).

7. RECOMANDĂRI PENTRU IMPLEMENTAREA TIA TOOL ÎN STRATEGIE (WP 5)
Dezvoltarea unui instrument TIA este necesară când o anumită politică sau program ţinteşte explicit
un anumit tip de regiune sau teritoriu, precum în cazul zonei transfrontaliere româno-bulgare.
Prin caracterul integrat al strategiei de dezvoltare a teritoriului transfrontalier sunt propuse măsuri
pentru toate domeniile majore relevante teritorial – economie, social, mediul, infrastructura, care le
pot influenţa pe termen scurt sau lung, direct sau indirect.
Procesul de evaluare a impactului teritorial al implementarii directiilor de dezvoltare, a propunerilor
de proiecte urmeaza cele patru etape principale descrise in sectiunea 4. - Screening, definire, analiză
şi evaluare.
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Etapa 1. Screening
In aceasta etapa se pot utiliza următoarele metode: lanţul logic sau abordarea conceptuală si lista
de verificare. Pentru înlesnirea procesului pot fi aplicate opţional și flexibil următoarele metode:
a) Lanțul logic / modelul de abordare conceptuală
Lanțul logic / modelul de abordare conceptuală se bazează pe cunoștințele de specialitate pentru a
identifica consecințele potențiale ale unei propuneri de politică și poate servi ca o modalitate relativ
rapidă de identificare a impactului potențial.
Evaluatorii pleacă de la o descriere a unei Direcţii de acţiune și identifică impacturi teritoriale
potențiale directe și indirecte, reprezentându-le schematic și subliniind căile sau logica
fundamentală a raportului cauză-efect.
Gradul de complexitate utilizat la elaborarea acestor lanțuri va depinde atât de nevoile, cât și de
resursele de care dispune organismul de screening.

Exemplu de abordare conceptuală a lanţului logic cauză – efect in domeniul Zonelor naturale
protejate

Sursa: Stefan Greiving– “A Methodological Concept for Territorial Impact Assessment Applied to Three EU Environmental Policy Elements
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b) Lista de verificare a operaţiunii de screening
Această metodă poate fi utilizată singură sau în combinație cu lanțul logic. Criteriile de evaluare
din lista de verificare sunt definite pe baza caracteristicilor teritoriale pentru care se analizează
impactul. Criteriile trebuie selectate astfel încât să acopere o gamă largă de dimensiuni /
caracteristici ale teritoriului și, conform cu rolul TIA de a înlesni identificarea unor eventuale
conflicte între Direcţiile de acţiune propuse prin Strategie și prioritățile sau obiectivele politice
naționale și-sau regionale, ar trebui să fie strâns legate de obiectivele naționale și regionale.
Dacă se iau în considerare mai multe Direcţii de dezvoltare trebuie să se întocmească o listă de
verificare pentru fiecare direcţie; coloana finală a „impactului cumulativ” se completează o singură
dată, pe baza evaluării fiecărui element.
În această etapă sunt implicate departamentele/ ministerele responsabile cu politica, programele şi
proiectele propuse şi sunt susţinute de departamentele responsabile cu planificarea spaţială.
În continuare este prezentată listă de verificare a operaţiunii de screening bazată pe caracteristicile
corespunzătoare din Strategia Europa 2020 (prezentată şi la secţiunea 4), completată cu elemente
specifice analizei teritoriale din zona RO- BG. Tabelul de mai jos oferă un exemplu de Lista de
verificare completată, utilizata in etapa de screening.
Listă de verificare pentru analizarea (neumbrit) & definirea amplorii impactului (umbrit)
LISTĂ DE VERIFICARE
PENTRU ANALIZAREA /
DEFINIREA AMPLORII

Criterii corespunzătoare Europa 2020

Criterii de evaluare (criteriile
de mai jos sunt orientative)

Obiectivul specific: __________

Data: ____

Directia de dezvoltare: ______
Impact major
probabil la nivel
local sau naţional?
Da (√), nu (x),
incert (?)

Comentarii:
natura
impactului şi
justificare

Aşezare /
caracteristicile
zonei probabil
să fie afectată

Dacă sunt luate în
considerare mai
multe elemente de
politică: Impactul
cumulativ

Eficienţa energetică +
regenerabilă
Investiţii în cercetare şi
dezvoltare
Ocuparea forţei de
muncă
Realizări în domeniul
Educaţiei
Sărăcia şi excluziunea
socială
Emisii de gaze de seră
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Alte criterii specifice zonei
transfrontaiere RO-BG

Sănătatea şi siguranţa
Producţia de deşeuri
Cheltuieli
administrative
Patrimoniul cultural
Biodiversitatea
(flora / fauna)
Poluarea aerului
Poluarea apei
Poluarea solului
Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for policymakers and
practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

Etapa 2. Definirea domeniului
Aşa cum s-a arătat în secţiunea 4 a prezentului document, această etapă are ca scop conducerea
întregului proces de evaluare a impactului teritorial pentru a determina:
probabilitatea apariţiei unor impacturi majore teritoriale ca urmare a politicii propuse;
natura acestor impacturi;
unde este probabil să apară aceste impacturi din punct de vedere geografic.
Etapa de definire a domeniului cuprinde următoarele activităţi:
completarea listei de verificare
dezvoltarea unei matrici de evaluare a impactului
identificarea localităţilor în care impactul se manifestă
În această etapă, ca şi în etapa precedentă sunt implicate departamentele / ministerele responsabile
cu politica propusă şi sunt susţinute de departamentele responsabile cu planificarea spaţială.

2.1 Completarea listei de definire a domeniului
a) Lista de definire a domeniului se bazează pe un șablon. Pentru a completa lista de definire,
este necesar să se determine dacă o propunere direcţie de dezvoltare ar trebui să fie
considerată ca un întreg sau dacă aceasta ar trebui să fie împărțită într-un număr de elemente
individuale, fiecare dintre care putând fi apoi evaluate individual. Divizarea unei politici
propuse în elemente se poate face pe domenii sau se pot evidenția doar câteva domenii
"cheie" care să fie analizate mod individual, în timp ce celelalte ar fi analizate colectiv.
Principalul beneficiu al acestei metode este că permite factorilor de decizie identificarea mai
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precisă a originii anumitor impacturi, ajutând astfel la procesul de negociere sau de
transpunere.
b) Pentru a completa lista de definire a domeniului, echipa de definire a domeniului ar trebui să
ia în considerare impactul propunerii de politică (sau fiecare dintre elementele de politică) în
raport cu fiecare dintr-o serie de caracteristici teritoriale importante. Aceste caracteristici
alcătuiesc criteriile din lista de verificare. Dacă, totuși, lista de verificare a fost folosită în
etapa de screening, criteriile elaborate în această etapă ar putea fi refolosite. În lista de
verificare trebuie să se ţină cont de faptul că politica propusă ar putea avea un impact major
asupra criteriilor. Acest lucru trebuie indicat fie cu „da” (√), fie cu „nu” (x) sau, în cazul în
care acesta nu poate fi determinat, cu „incert” (?). Lanțul logic / model de abordare
conceptuală, poate fi folosit aici, din nou, dacă este necesar, pentru a ajuta la identificarea
relației cauză-efect înainte de completarea listei.
c) Pentru fiecare impact potențial major, echipa de definire a domeniului ar trebui să ţină cont
de caracteristicile sau „tipul” zonei la nivel regional / local în care este probabil să se
producă aceste impacturi. În completarea acestei secțiuni, este important să se ia în
considerare, printre altele, poziţia geografică (de exemplu zonă de coasta, montană, de
graniţă, periferică, zonă dens / slab populată, urbană / rurală), caracteristicile sau resursele
zonei (de exemplu apă, cărbune, turbă, gaze), precum și activitățile desfăşurate în zonă (de
exemplu, generarea de energie pe bază de cărbune, educație, agricultură, industrie). De
exemplu, este mai probabil ca regiunile de coastă să fie mai afectate decât regiunile
muntoase sau zonele rurale mai mult decât zonele urbane. La efectuarea acestui exercițiu,
este important să se țină cont de faptul că diferite zone ar putea fi sensibile la diferite tipuri
de impact la aceeași dimensiune teritorială, rezultat în urma aceleiaşi politici sau element de
politică.
d) În coloana finală a listei de verificare, fiecare „da”, „nu” sau „nesigur” ar trebui să fie
justificat (comentariu scris). În plus, în cazul în care un impact major este considerat
probabil, trebuie descrisă natura acestui impact, de exemplu, prin referire la magnitudinea sa
anticipată, la durată, la probabilitate etc. Această secțiune din lista de verificare va fi o
resursa valoroasa pentru cei de la nivel local care vor efectua următoarea etapă a procesului
de TIA si care vor folosi acest lucru ca punct de plecare pentru a analiza impacturile.
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Tabel pentru evaluarea impactului la nivel regional / local
TABEL DE EVALUARE
A
IMPACTULUI
TERITORIAL

Obiectivele programului/
proiectului

Programul/ Proiectul:

Importanţa
impactului
(-2, -1, 0, +1, +2)

Localitatea:

Data:

Justificare şi comentarii (de ex. eventuale mijloace de
atenuare)

1.
2.
3.
4.
Sursa: ESPON 2013 Programme (2012), Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

2.2 Elaborarea unei matrice de evaluare a impactului (IAM)
Lista de verificare pentru definirea domeniului este folosită la elaborarea Matricei de Evaluare a
Impactului (MEI). Aceasta constituie baza pentru etapa de evaluare la nivel regional / local. La
elaborarea MEI, echipa de definire a domeniului trebuie să utilizeze modelul prevăzut în Anexa la
Capitolul II și să populeze axele matricei cu (a) criteriile de evaluare / caracteristicile utilizate în
lista de definire a domeniului și, (b), dacă s-au utilizat, elementele de politică identificate.
2.3. Identificarea tipurilor de regiuni / zone/ localităţi unde se produce impactul
Cu toate că este de preferat ca exerciţiul de evaluare să cuprindă toate zonele dintr-un teritoriu
pentru a realiza o imagine cuprinzătoare a impactului potențial, acest lucru nu este totdeauna
posibil. Uneori, geografia locală poate fi ostilă față de o abordare comprehensivă, din cauza, de
exemplu, a necesităţii de a implica un număr foarte mare de autorități locale. În aceste cazuri, în loc
să se cuprindă toate zonele în procesul de evaluare, evaluarea se poate concentra pe zonele care, din
cauza caracteristicilor sau tipului lor, sunt cel mai susceptibile de a fi afectate de impact.
De exemplu, în urma procesului de elaborare a Analizei teritoriului transfrontalier RO-BG şi
integrarea rezultatului evaluării în procesul de elaborare a diagnosticului teritoriului se identifică
zone cu anumite caracteristici: zone depopulate, zone în declin economic, zone afectate de riscuri
naturale, zone puternic ruralizate, zone în care se manifestă presiune asupra spaţiului rural, zone cu
grad de utilizare redusă, zone monoindustriale ş.a.. Pentru anumite teritorii se vor avea în vedere şi
prevederile legislaţiei referitoare la specificitatea teritoriilor studiate (ex: zone declarate prin Lege
ca fiind defavorizate. În aceste situații, localitățile şi/sau zonele respective trebuie să fie identificate
în procesul de definire a domeniului.
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Acest proces de identificare trebuie să se bazeze pe informațiile definite în lista de definire a
domeniului evidenţiată mai sus și, deşi toate localitățile ar trebui să aibă acces la rezultatele
procesului de definire a domeniului și ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la TIA,
localitățile identificate trebuie abordate direct și încurajate să efectueze evaluarea pe baza Matricii
de Evaluare a Impactului.
Exemplu de Matrice de Impact Teritorial
Tara
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
BG

Judete/Districte
Giurgiu
Teleorman
Constanta
..
…
…
…
…
…
Pleven

E1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nu

E2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E3
0,00
0,00
-1,06
0,00
0,00
-0,77
-0,76
0,00
-0,78
-1,19

E10
0,00
0,00
-0,77
0,00
0,00
-0,78
-0,99
0,00
-1,04
-0,75

E11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E12
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,81
0,80
0,00
0,80
0,76

E13 E14
ne
0,00
ne
0,00
ne
1,79
ne
0,00
ne
0,00
ne
1,78
ne
1,741
ne
0,00
ne
1,78
ne
1,69

BG
BG
BG
BG

Ruse
…
…
…

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-0,91
-0,88
-0,88
-0,91

-0,76
-0,78
-0,75
-0,75

0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,84
0,83
0,81

ne
ne
ne
ne

1,74
1,76
1,73
1,74

Sursa: ESPON 2013 Programme (2012), Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives,
A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

E1
E2
E3
E10

eroziune
poluarea solului
alunecari de teren
diversitatea peisajului

E11
E12
E13
E14

conservarea patrimoniului cultural
crestere economica
inovare
antreprenoriat

Scala potentialului impact teritorial
Impact pozitiv foarte ridicat (între 1,2 – 2)
Impact pozitiv (între 1,2 – 0,4)
Impact pozitiv moderat (între 0,4 şi 0)

Impact negativ minor (între -0 şi -0,4)
Impact negativ (între - 0,4 şi -1,2)
Impact negativ ridicat (între -2 şi 1,2)

0 – fără expunere

n e – nu exista evaluare

Cu toate că această metodă de „targeting” ar trebui adoptată ori de câte ori este posibil, în unele
situații identificarea unor regiuni sau localități care să corespundă caracteristicilor identificate ar
putea fi nerealistă din cauza datelor insuficiente.
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În aceste situații, rezultatele procesului de definire a domeniului ar trebui făcute cunoscute pe scară
largă, iar responsabilitatea de a stabili dacă corespund caracteristicilor identificate în procesul de
definire a domeniilor poate reveni regiunilor / localităților. În acest context, este important de
observat că, deși este puțin probabil ca autoritățile regionale / locale să fie obligate să contribuie la
TIA, posibilitatea de a fi deosebit de negativ afectate de propunere sau posibilitatea de a putea
accesa sursele specifice de finanțare va însemna că este în interesul lor să se implice.
În această etapă, ca şi în etapa precedentă sunt implicate departamentele / ministerele responsabile
cu politica propusă şi sunt susţinute de departamentele responsabile cu planificarea spaţială.

Etapa 3 – Analiza impactului (administraţiile regionale sau locale)
În această etapă, va fi completată matricea de evaluare a impactului, de către evaluator, elaborată în
etapa precedentă, luându-se în considerare impactul propunerii de proiecte asupra localităţii în
cauză, în termenii caracteristicilor teritoriale utilizaţi în definirea domeniului şi a caracteristicilor
locale.
Când sunt identificate potenţialele impacturi, ca urmare a matricii, acestea trebuie descrise cu
referire la următoarele trei caracteristici (care pot fi reduse la două sau pot fi completate cu altele) şi
care trebuie justificate pentru a uşura interpretarea şi prelucrarea ulterioară:
-

magnitudine – se referă la dimensiunea asteptată sau la amploarea impactului şi ar trebui
definită numeric (0 – niciun impact, 1 – un oarecare impact, 2- impact major); nu se vor
utiliza valori intermediare (incertitudinile pot fi puse în evidenţă prin comentarii);

-

orientare – se referă la direcţia de acţiune a impactului în relaţie cu condiţiile de referinţă,
de exemplu, dacă direcţia de acţiune este spre creşterea poluării solului sau reducerea
acesteia;

-

distribuţie temporală – se referă la durata impactului; aceasta va fi descrisă în expresii ca:
termen scurt (ex. Până la 5 ani), termen mediu (până la 10 ani) sau pe termen lung (ex. De
peste 10 ani); în cazul în care natura impactului este variabilă în timp, acest aspect va fi
precizat;

În această etapă sunt implicate autorităţile regionale si judetene familiarizate cu unităţile teritoriale
ale statului membru respectiv. Aceasta poate include, în particular, agenţii cu responsabilităţi în
planificarea spaţială.
Pe parcursul acestui exercițiu, este important să se analizeze efectele indirecte potențiale ale
impactului și eventuala extindere a acestor efecte în localitățile învecinate, în special în cazurile în
care acestea ar putea avea o influenţă foarte mare – de exemplu, cazul în care un angajator local
situat în exteriorul zonei afectate, dar foarte important, ar fi nevoit să-şi lichideze afacerea ca
urmare a unei politici propuse.
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De asemenea, este important să se utilizeze toate sursele de informații disponibile. Aceasta include
în special rezultatele procesului de definire a domeniului, care pot reprezenta o sursă valoroasă de
detalii, mai ales atunci când directia de acţiune / proiectul propus este foarte tehnic.
În plus, chiar dacă nu este necesară o compilare extensivă a datelor de bază, dacă exerciţiul se
desfăşoară în cadrul unui workshop la care participă experți reprezentanți ai diferitelor
departamente, dacă se consideră necesar și resursele o permit se pot efectua studii detaliate, de
exemplu elaborarea planului local de amenajare a teritoriului şi operaţiunile legate de evaluarea
strategică de mediu.
Pentru exemplificare se poate lua în considerare exemplul de Matrice de monitorizare de la
capitolul 4. - METODELE ŞI INSTRUMENTELE SPECIFICE TIA TOOL, Etapa 3. Analiza
impactului, Matricea TIA pentru programul Sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie
de până la 50.000 locuitor.
Etapa 4. Evaluarea impactului – scopul principal al acestei etape este de a determina dacă
efectele impacturilor potenţiale sunt semnificative, atât pozitiv cât şi negative, şi de a comenta, în
particular, cum ar putea fi evitate sau atenuate impacturile nedorite, prin de exemplu, schimbarea
modului de redactare a unei propuneri de politici sau modificarea abordării de transpunere. Pentru a
face acest lucru, impacturile identificare şi descrise în matrice trebuie să fie interpretate din punct de
vedere al conformităţii lor cu diferite obiective de politică teritorială utilizând Tabele de Evaluare.
Pentru a uşura acest proces pot fi utilizate diverse tehnici, în mod special poate fi utilă realizarea
unor hărţi tematice, pentru scoaterea în evidenţă a distribuţiei spaţiale a impacturilor anticipate.
Hărţile pot fi create pentru fiecare din dimensiunile teritoriale avute în vedere în etapa a treia (de
analiză a impactului). Realizarea tabelului de evaluare este bazat pe un model.
Completarea tabelului de evaluare la nivel regional / local
a) În țările în care cadrul administrativ și repartizarea competențelor pentru stabilirea
obiectivelor politicii teritoriale reprezintă totodată nivelurile adecvate la care trebuie evaluat
impactul asupra rezilienței și evoluției viitoare a localităţilor, evaluarea sub-națională poate
fi efectuată pe regiuni / localități. Procesul trebuie să urmeze o procedură identică cu cea
descrisă mai sus, pe care, însă, trebuie să o preceadă în timp, iar obiectivele utilizate în
tabelul de evaluare trebuie să fie specifice pentru nivelul regional sau local. Aceste obiective
pot fi derivate dintr-o varietate de surse, dar cel mai probabil sunt extrase în mare parte din
documentele de planificare regionale / locale. Caracteristica esenţială a acestor obiective
este că acestea trebuie să evidenţieze o stare dorită sau o linie convenită de acțiune relevantă
pentru regiune / localitate și în mod normal ar trebui să acopere dimensiunile socială,
economică, de mediu și de guvernanță.
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b) În situaț iile în care, ca urmare a criteriilor de evaluare utilizate în procesul de evaluare,
impacturile nu sunt definite într-o manieră adecvată pentru evaluarea lor în raport cu
anumite obiective subnaț ionale, se pot defini criterii suplimentare de evaluare, mai
potrivite, care pot fi introduse în procesul de evaluare a impactului prin MEI. În acest sens,
este important de menț ionat faptul că etapa de evaluare nu este un proces strict, cu un
singur sens.
c) În cazul în care se efectuează evaluări sub-naț ionale, pentru a permite integrarea
rezultatelor acestora la nivel naț ional, tabelul de evaluare la nivel naț ional trebuie să
includă obiectivul suplimentar respectiv în rândurile referitoare la reducerea la minim a
impacturilor negative şi creşterea la maxim a impacturilor pozitive la nivel local / regional.

TABEL DE EVALUARE Politica de dezvoltare
A
IMPACTULUI
TERITORIAL
Direcţiile de acţiune (ex.
privind echiparea majoră a
teritoriului zonei
transfrontaliere RO - BG)
1.
propuneri
telecomunicaţiile

privind

2.
propuneri
alimentarea cu
electrică

privind
energie

Importanţa
impactului
(-2, -1, 0, +1, +2)

Localitatea:

Data:

Justificare şi comentarii
(de ex. eventuale mijloace de atenuare)

3.
propuneri
privind
alimentare cu gaze
3.
propuneri
privind
gospodărirea apelor
4.
propuneri
echipamente
educaţie

privind
pentru

Sursa: ESPON 2013 Programme , Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission
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8. CONDIŢIILE TEHNICE PENTRU UTILIZAREA TIA TOOL - Instrumente utile în
evaluarea impactului teritorial
Metoda cantitativă de evaluare a impactului teritorial cuprinde abordarea problemei prin
următoarele metode:
1. EEA QuickScan,
2. ESPON ARTS,
3. Modelul TEQUILA,
4. Platforme web, Instrument informatic pentru pregătirea și evaluarea măsurilor aplicate în
unitățile teritoriale.
5. Harti / cartograme de evaluarea impactului teritorial.

1. METODA QUICKSCAN
QUICKScan este atât un cadru cât şi un instrument de software care urmează să fie aplicat în
procesele de grup cu factorii de decizie şi experţii, pentru a elabora şi a explora posibile opţiuni de
politică şi pentru a evalua impactul probabil al acestor opţiuni.
Cadrul QUICKScan abordează cinci întrebări:
Ce aspecte sunt relevante în contextul unei politici pentru bunăstarea oamenilor şi
ecosistemelor?
Ce „imagini” tipice ale condiţiilor şi tendinţelor trecute şi actuale există?
Ce elemente şi interacţiuni sunt relevante pentru persistenţa acestor modele, tendinţe şi
impacturi?
Ce strategii şi opţiuni de conservare, restaurare, folosire, îmbunătăţire, atenuare sau adaptare
pot fi concepute?
Ce zone, servicii sau folosinţe de teren „fierbinţi” ar putea fi identificate ca ţinte pentru
acţiunile politice?
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CADRUL QUICKSCAN

Software-ul QuickScan cuprinde un mediu de modelare cu funcţiunile necesare pentru a efectua
evaluarea condiţiilor sociale şi de mediu, diagnosticarea modelelor şi interacţiunilor, implementarea
reacţiilor alternative şi evaluarea impactului acestor reacţii.
Un exerciţiu QuickScan tipic începe prin introducerea în sistem a datelor pe care participanţii le
consideră relevante pentru întrebarea corespunzătoare referitoare la politică. În etapa următoare
participanţii încearcă să evalueze impactul diferitelor opţiuni de politică prin definirea regulilor de
tipul „dacă .. atunci .. altceva”. Regulile pot fi cantitative sau pot utiliza tipologii calitative.
De asemenea, pot fi legate împreună pentru a forma un lanţ de reguli.
Sistemul va aplica aceste reguli datelor respective şi va crea date derivate. În final, datele derivate
pot fi agregate (de exemplu, după unitatea administrativ-teritorială) şi prezentate în tabele, grafice şi
hărţi pentru a veni în sprijinul factorilor de decizie la compararea impacturilor diferitelor scenarii de
politici.
Setul de instrumente QuickScan SEE permite combinarea cunoştinţelor de specialitate cu datele
spaţiale şi statistice disponibile. În mod inevitabil, este nevoie de un anumit nivel de cunoaştere a
disponibilităţii datelor şi de Sisteme Informatice Geografice. Totuşi, în pofida acestei condiţii,
QuickScan SEE poate ajuta la evaluarea întrebărilor referitoare la politici într-un timp relativ scurt.
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2. ESPON ARTS - http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/arts.html
ESPON ARTS evaluează impactul opţiunilor de politică utilizând metoda vulnerabilităţii. Metoda
include şapte etape şi este deseori folosită în workshop-uri.
(1) Stabilirea cadrului
Primul pas constă în identificarea efectelor posibile ale unei opţiuni de politică aplicată într-un un
teritoriu. În cadrul unui workshop, expeţii schiţează raportul cauză-efect.
(2) Luarea în considerare a diferitelelor tipuri de regiuni - expunere regională
O politică poate afecta doar anumite regiuni (de exemplu regiunile de coastă, regiunile cu anumite
unităţi de producţie sau anumite instalaţii, cum ar fi centralele nucleare etc.) sau diferite tipuri de
regiuni pot fi afectate în diferite moduri de către o directivă. Acest instrument furnizează o serie de
tipuri preselectate de regiuni pentru a înlesni procesul decizional atunci când este implicat un
anumit tip de regiune. Mai mult, permite definirea diferită a expunerii pentru diferite tipuri de
regiuni.
În această etapă trebuie să se determine:
(a) Dacă o directivă afectează un anumit tip de regiune (conform tipurilor preselectate de
regiuni) sau
(b) Dacă este necesar ca expunerea rezultată dintr-o directivă să fie definită în mod diferit
pentru diferitele tipuri de regiuni
(3) Estimarea în cadrul expunerii
În etapa anterioară s-a stabilit dacă o regiune a fost expusă la o politică. În această etapă,
intensitatea expunerii trebuie definită în raport cu următoarele clase:
intensitate mare de expunere pozitivă
intensitatea redusă de expunere pozitivă
nici o expunere
intensitate redusă de expunere negativă
intensitate mare de expunere negativă
(4) Calcularea impactului şi verificarea plauzibilităţii
Pe baza expunerii şi al gradului de sensibilitate al regiunii, care pot fi integrate în fişierul Excel preformatat, se calculează automat impactul teritorial. Acesta furnizează impactul opţiunii de politică
pentru o regiune, încadrat în 9 clase variind de la un impact pozitiv foarte mare la un impact negativ
foarte mare pentru fiecare domeniu tematic / indicator şi pentru fiecare regiune.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

29

Instrumente complementare de planificare teritoriala
“Termeni de referinta pentru Realizarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (TIA Tool)”

(5) Cartografierea impactului teritorial
În cazul în care verificarea plauzibilităţii este pozitivă, se pot trasa hărţi care să indice impactul
pentru diferiţi indicatori. În plus, se poate determina impactul „cumulativ” al unei opţiuni de
politică pe fiecare regiune, luând în considerare toate impacturile pe diferitele domenii.
(6) Dezbateri privind implicaţiile politicii
Pe baza hărţilor se pot purta dezbateri referitoare la implicaţiile politicii, punându-se accent pe
impacturile pozitive ale unei directive, precum şi pe impacturile negative ale acesteia.

Exemple de abordare a metodei ESPON ARTS (Metodologia TIA quick check )
Medoda TIA quick check se bazează pe conceptul privind vulnerabilitatea elaborat de Comitetul
pentru modificările climei (IPCC). În acest caz, efectele care derivă dintr-o anumită măsură de
politică (expunere) sunt combinate cu caracteristicile unei regiuni (sensibilitatea teritorială) pentru a
produce un impact teritorial potenţial. În cadrul verificării rapide a TIA sunt utilizate următoarele
definiţii:
Expunerea descrie intensitatea cu care directivele şi politicile UE afectează într-o manieră
potenţială teritoriul european printr-o înlănţuire logică dublă. Pe de o parte directivele şi
politicile singure pot afecta clasele specifice de regiuni (expunerea regională), fără o
referire la specificitatea fiecărei regiuni; pe de altă parte acestea pot afecta „domenii”
specifice ale sferei teritoriale, de exemplu calitatea apei de suprafaţă, emisiile, producţia
sectorială (expunerea domeniului);
Sensibilitatea (teritorială) prezintă modul în care teritoriile/ regiunile singure sunt supuse şi
evaluează impactul în domenii specifice de expunere, datorat caracteristicilor lor socioeconomice şi geografice şi valorilor şi priorităţilor sociale pe care se are că le prezintă;
Impactul teritorial constituie efectul final, probabil, al unei anumite politici sau directive a
UE ca produs al expunerii şi sensibilităţii regionale. Impactul poate fi direct sau indirect pe
parcursul înlănţuirilor specifice logice cauză-şi-efect.
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Schema de bordare a metodei ESPON ARTS

Sursa: ESPON 2013 Programme (2012), Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

Rezultatul: Un instrument şi o procedură excelente pentru verificarea rapidă a TIA
Obiectivul EPSON-ARTS a fost să conceapă o metodologie favorabilă utilizatorului care să permită
realizarea unei analize ex-ante rapidă şi nu cu foarte mare acurateţe a impactului potenţial al
legislaţiei, politicilor şi directivelor UE asupra evoluţiei regiunilor. În acest scop, metodologia
combină un indicator standardizat bazat pe un instrument elaborat în Excel cu destinaţia de a
colecta în mod sistematic cunoştinţele experţilor în configuraţia unui atelier de lucru.
Contribuţia expertului serveşte ca punct de alimentare pentru analiză şi pentru asigurarea
interpretării datelor de ieşire privind indicatorii privind impactul.
Verificarea rapidă avansată TIA asigură posibilitatea pentru unii de a utiliza cadrul metodologic
standard şi de asemenea permiţând de asemenea utilizatorilor să definească indicatori speciali care
descriu expunerea la propunerile politicii îi combină pe aceştia cu noi indicatori care descriu
vulnerabilitatea regională. În acest caz, instrumentul asigură cadrul tehnic, dar indicatorii sunt
definiţi în mod individual.
Modul în care se realizează verificarea rapidă avansată TIA
Verificarea rapidă avansată TIA dă posibilitatea unora de a evalua impactul unei propuneri a
politicii în cuprinsul domeniilor tematice autodefinite, utilizând noi indicatori pentru expunerea şi
ensibilitatea/ vulnerabilitatea regiunilor.
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Instrumentul TIA asigură configuraţia/ cadrul tehnic pentru a lega indicatorii privind expunerea şi
sensibilitatea, dar indicatorii înşişi trebuie să fie definiţi în mod individual. În principiu nouă paşi/
etape ale verificării rapide TIA sunt aceiaşi ca şi în verificarea rapidă standardizată.
Cu toate acestea, introducerea unor noi indicatori şi prin aceasta a unor noi date necesită o anumită
reajustare în cadrul instrumentului Excel. Aceste schimbări suferite de instrument au loc în etapele
(3) şi (4), şi, dacă este necesar, ca o consecinţă a verificării plauzibilităţii (6).
Modul în care o politică influenţează dezvoltarea regiunilor
Într-o primă etapă, este necesar să se detecteze efectele potenţiale ale unei politici (în cazul ARTS,
au fost alese directivele UE) asupra dezvoltării teritoriale. Pe baza unui studiu atent al textului
actual al propunerii, experţii pot apoi elabora un model conceptual care traduce textul în relaţiile
cauză/ efect (logica intervenţiei). Nu numai efectele preconizate ci şi efectele nedeterminate şi
indirecte sunt de asemenea luate în considerare şi în cât mai multe domenii posibile. Acest exerciţiu
este realizat cel mai bine într-un cadru de atelier informal pentru a maximiza valoarea datelor de
intrare.
Relaţiile cauză/ efect pot fi apoi relevate. Aici, legăturile între toate efectele care derivă din
propunerea politicii (expunerea în conceptul vulnerabilităţii) şi capacitatea de receptare a unei
regiuni (sensibilitatea în conceptul vulnerabilităţii) sunt realizate în mod explicit.
Rezultatul este o imagine sistematică a diagramei care prezintă modelul conceptual al propunerii în
conformitate cu intervenţia sa logică şi cu efectele potenţiale.
În acest sens se poate vedea următorul exemplu de abordare a metodei ESPON ARTS în
reprezentarea grafică a relaţiilor cauză – efect (lanţul logic) care decurg din evaluarea impactului
teritorial al politicii UE de mediu, aplicarea Directivei 2009/128/EC – privind utilizarea durabilă a
pesticidelor.
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Model de evaluare a impactului territorial care decurge din aplicarea Directivei 2009/128/EC –
privind utilizarea durabilă a pesticidelor

Sursa: ESPON 2013 Programme, Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives, A practical guidance for
policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission

Exemplu de aplicare a metodei ESPON ARTS (extras din prezentarea ARTS
http://www.esponromania.ro/newsletter/id4/c2/ ), rezultatele proiectului de cercetare Evaluarea
sensibilităţii teritoriale şi regionale la directivele europene (ARTS).
Proiectul ARTS îşi propune să analizeze şi să evalueze impactul teritorial al politicilor europene
prin studierea efectelor implementării în statele membre ale UE a unui număr de 12 directive
considerate relevante pentru coeziunea teritorială. De asemenea, proiectul a urmărit evaluarea
efectului implementării directivelor din mai multe puncte de vedere, acoperind cele trei dimensiuni
de bază ale dezvoltării: mediul, societatea şi economia (de exemplu: sol, apă, aer, demografie,
sănătate, aşezări, agricultură, industrie, etc.).
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În conformitate cu obiectivele Îndrumarului UE pentru Evaluarea Impactului, proiectul îşi propune
dezvoltarea unui instrument care să permită analiza impactului legislaţiei europene asupra unor
regiuni cu sensibilitate diferită. Abordarea metodologică s-a bazat pe conceptul de vulnerabilitate,
conform definiţiei IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), instrumentele dezvoltate
fiind utile atât elaboratorilor de politici, cât şi practicienilor.
Metodologia este uşor de aplicat, fiind bazată pe un instrument dezvoltat în Microsoft Excel şi pe
opiniile experţilor în domeniul relevant şi a specialiştilor în dezvoltare teritorială, colectate în cadrul
unui atelier de lucru care ajută la interpretarea impactului indicatorilor.
Evaluarea impactului teritorial, aşa cum a fost realizată în proiectul ESPON ARTS, poate servi ca o
verificare preliminară a situaţiei şi poate fi adăugată la procedurile Comisiei Europene de evaluare a
impactului. Prin acest instrument se pot identifica regiunile care beneficiază mai intens de
implementarea unei directive, respectiv cele cu impact negativ mai probabil, urmând ca rezultatele
sale să fundamenteze procesul de consultare a actorilor interesaţi pe parcursul procesului de
evaluare a impactului. De asemenea, procedura poate fi inclusă în evaluarea strategică de mediu.
Rezultatele cercetării sunt sintetizate în cartograme la nivelul regiunilor europene de dezvoltare
(NUTS2), care permit sesizarea diferenţierilor spaţiale ale efectelor aplicării directivelor. În general,
regiunile statelor din estul Europei - inclusiv România - sunt mai sensibile la acţiunea politică şi
cunosc efecte pozitive mai marcate decât cele din vestul Uniunii. Acest lucru lasă să se întrevadă
posibilitatea unei mai bune articulări a politicilor sectoriale la nivel comunitar. Diferenţele sesizate
între diferitele state membre deschid căi pentru flexibilizarea şi calibrarea politicilor naţionale de
amenajare a teritoriului.
Directivele selectate în vederea evaluării impactului teritorial al implementării au fost următoarele:
Directiva privind calitatea aerului (1999/30/CE)
Directiva-cadru pentru apă (2000/60/CE)
Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe
periculoase (96/82/CE – Directiva Seveso II)
Directiva referitoare la managementul zgomotului ambiental (2002/49/CE)
Directiva pentru promovarea utilizării biocombustibililor (2003/30/CE)
Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (2004/35/CE)
Directiva privind
(2004/52/CE)

interoperabilitatea

sistemelor

de

taxare

rutieră

electronică

Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale (2005/36/CE)
Directiva privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene
(2008/114/CE)
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Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor (2009/128/CE)
Directiva privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic (2009/33/CE)
Directiva privind performanţa energetică a clădirilor (2010/31/CE)
Pentru a exemplifica rezultatele proiectului, au fost alese două reprezentări cartografice care arată
efectele teritoriale ale aplicării directivei privind promovarea biocombustibililor.
Cercetătorii au considerat că este mai probabil ca noile culturi de plante tehnice din care se produc
biocombustibilii să fie mai bine reprezentate în regiunile în care recoltele agricole obişnuite sunt
mai puţin productive. Nu se poate estima cu precizie dacă efectele asupra mediului (spre exemplu
asupra biodiversităţii) vor fi pozitive sau negative, acest lucru depinzând foarte mult de utilizarea
terenurilor şi de condiţiile locale, însă efectele asupra dezvoltării economice sunt mai clare,
observându-se că există un potenţial de creştere economică bazată pe producţia de biocombustibili,
în special în regiunile mai slab dezvoltate din Europa de Est, din care se evidenţiază România şi
Bulgaria.
Pe lângă creşterea sectorului agricol, datorită noilor culturi şi a eficienţei aşteptate, se aşteaptă şi o
creştere a altor ramuri economice, precum activităţile portuare. Conform modelului utilizat,
regiunile de dezvoltare SV-Oltenia, Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Est componente ale zonei de
studiu RO- BG, vor fi printre regiunile care vor beneficia cel mai mult de pe urma directivei
europene pentru promovarea biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili.
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3. MODELUL TEQUILA - Territorial Efficiency Quality Identity Layered Assessment Model –
(TIM – Modelul privind Impactul Teritorial pentru evaluarea impactului asupra regiunilor
individuale)
În cadrul programului ESPON au fost dezvoltate metode pentru evaluarea impactului teriorial al
politicilor UE sectoriale, totodată fiind dezvoltaţi şi indicatori teritoriali de impact, vulnerabilitate şi
dezirabilitate (funcţii de utilitate teritorială). O astfel de metodă de analiză multi-dimensională este
TEQUILA: Metoda de Evaluare Stratificată a Eficienţei, Calităţii şi Identităţii Teritoriale, propus ca
un model operaţional, având anumite caracteristici şi obiective. Metoda a fost prezentată, mai
detaliat, de către Roberto Camagni în articolul „Territorial Impact Assessment for European
regions: A methodological proposal and an application to EU transport policy”, în 2009.
Această metodă permite o evaluare integrată a efectelor teritoriale ale politicilor, programelor şi
proiectelor mari integrate la diferite nivele spaţiale; în particular, la nivel general al UE şi la nivel
regional; este legat de conceptul coeziunii teritoriale, este simplu, operațional și relativ uşor de
utilizat. Definirea teoretică şi cele trei dimensiuni principale ale coeziunii teritoriale reprezintă
elementele de bază pe care este construită metodologia de evaluare, şi anume: eficienţa teritorială,
calitate teritorială şi identitate teritorială.
Impactul general al fiecărei politici UE asupra fiecărei dimensiuni / criteriu trebuie să fie definit
prin studii ad-hoc (evaluare cantitativă) şi / sau expertize (evaluare calitativă). Relaţiile cauză/efect
ar trebui atent verificate; metoda cuprinde atât impactul cantitativ cât şi pe cel calitativ.
TEQUILA constituie şi un model multicriterial; dată fiind multiplicitatea dimensiunilor unui
teritoriu, această abordare a evaluării pare cea mai potrivită. Cele trei dimensiuni ale conceptului de
coeziune teritorială şi subcomponentele acestora devin criterii şi sub-criterii în modelul de evaluare.
Ponderile celor trei criterii şi sub-criterii pot fi definite într-un mod multiplu şi flexibil: printr-o
discuţie a experţilor interni, printr-o discuţie cu factorii de decizie, prin intermediul anchetelor
Delphi, sau prin alte căi. În principiu, acestea nu ar trebui sa vărieze în ceea ce priveşte politicile
analizate. În interioriul experimentelor de evaluare unice, ar trebui testată sensibilitatea rezultatelor
cu privire la schimbarea ponderilor.
Modelul TEQUILA poate furniza o primă Evaluare Generală, mai ales calitativă, a impactului
politicilor UE pe întreg teritoriul european (primul strat). Această evaluare poate fi efectuată pentru
fiecare dintre cele trei dimensiuni (eficiență, calitate și identitate teritoriala); apoi o evaluare
generală poate fi efectuată, cu definirea ponderilor relative ale celor trei dimensiuni / criteriile
principale.
Evaluarea ''generală” menţionată trebuie să se facă cu adevărat „teritorial”, având în vedere
particularităţi ale regiunilor europene unice, precum:
(a) intensitatea aplicării politicii poate fi diferită pe regiuni diferite,

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

38

Instrumente complementare de planificare teritoriala
“Termeni de referinta pentru Realizarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (TIA Tool)”

(b) impactul ar putea fi diversificat în funcție de particularităţile regionale,
(c) relevanța diferitelor „criterii” ale metodei de evaluare este probabil să fie diferită pentru
regiuni diferite (de exemplu: aceeași creștere a veniturilor are o relevanță diferită în funcție
de nivelul de dezvoltare deja atins de către regiuni unice),
(d) vulnerabilitatea la acelaşi impact potențial pot fi diferite în regiuni diferite (de exemplu:
același risc potențial al unei centrale nucleare are un impact diferit asupra unei regiuni cu
densitate scăzută comparativ cu o densitate mare).
Referitor la subcriteriile fiecăreia dintre cele trei dimensiuni principale / criterii de impact teritorial,
acestea pot fi enumerate după cum urmează:
(a) eficiența teritorială : sistem urban policentric şi eficient (*) ; integrarea inter-regională (*),
utilizarea eficientă a resurselor consumul de energie, teren, apă, etc ; accesibilitate generală,
dotarea cu infrastructură, competitivitatea sistemului de producție; transport durabil:
ponderea transportului public și absenta blocajelor în trafic, dezvoltarea reţelelor de
localităţi şi orașe de dimensiuni medii, forma oraşului compact, reducerea extinderilor,
reducerea riscului tehnologic și de mediu.
(b) calitate teritorială: reducerea disparităților interregionale privind venitul (*), conservarea și
gestionarea creativă a resurselor naturale , accesul la serviciile de interes general, calitatea
vieții și a condițiilor de muncă, calitatea serviciilor de transport și comunicații, securitate,
reducerea emisiilor; atractivitate pentru firme externe, reducerea sărăciei și a excluziunii,
solidaritate și integrare multietnică; performanţa ocupării forței de muncă .
(c) identitate teritorială: conservarea și managementul creativ al patrimoniului cultural, calitatea
peisajelor urbane și rurale cooperarea între oraş şi zona rurală, dezvoltarea de know-how și
a cunoaşterii pe specificul regiunilor; accesul la cunoaștere globală și de combinare creativă
cu cunoaşterea locală, dezvoltarea „vocațiilor”' și „viziunilor” teritoriale, dezvoltarea
capitalului social, reguli de comportament comune.
Unele dintre subcriterii sunt activate numai atunci când sunt avute în vedere anumite tipuri de
propuneri de politici, altele sunt activate doar în modelul evaluării generale şi nu în cel teritorial,
care se referă la condițiile interregionale (integrare, disparități, etc), marcate cu (*) în lista de mai
sus.
Metodologia pentru agregarea impacturilor pe diferite criterii și regiuni este extrem de simplificată:
se bazează pe însumarea ponderata și îşi are rădăcinile în Teoria utilităţii multi-atribut. În forma sa
actuală, în ciuda transparentei sale depline, ramân domenii largi de subiectivitate și un potențial de
lipsa de robustețe. Aceste domenii se referă la :
(a) definirea ponderilor de diferite criterii (funcția valorii factorului de decizie),
(b) definirea intervalelor pentru impactul potential,
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(c) definirea indicatorilor de vulnerabilitate și măsurarea lor,
(d) definirea indicatorilor de dezirabilitate și forma funcției de utilitate teritorială, care
generează modificări privind sistemul general de ponderare în funcție de particularităţile
regiunilor unice (de ex: același impact în termeni de creștere a PIB-ului poate fi apreciat în
mod diferit de o regiune bogată și de o regiune săracă).
Rezultă că modelul TEQUILA utilizează o metodologie bine stabilită, și anume analiza
multicriterială, și se aplică într-un mod simplificat, dar atent și creativ pentru o nouă misiune
științifică, și anume construirea unei metodologii teoretice operaţionale, sigure, pentru evaluarea
impactului teritorial.
Modelul TEQUILA este implementat printr-un pachet de simulare interactiv, conceput și construit
conform unor caracteristici specifice, care au fost solicitate în mod explicit de către Comitetul
ESPON. Acesta a fost elaborat astfel încât să fie:
-

interactiv şi, prin urmare, utilizabil direct în timpul unei prezentări publice sau a unei
discuții;

-

ușor de construit și de aplicat;

-

transparent în ipotezele sale de bază și în prezentarea variabilelor instrumentale;

-

flexibil în definirea parametrilor de bază și în forma funcțiilor algebrice;

-

pentru lucru la diferite niveluri teritoriale (UE-28 și NUTS- 2/3);

-

util pentru evaluarea diferitelor politici europene.

Ca experiment de pionierat, modelul a fost aplicat pentru evaluarea impactului teritorial al politicii
europene în domeniul transporturilor, în special legăturile prioritare în rețelele TEN-TINA, folosind
evaluări sectoriale cantitative existente și baze de date elaborate în cadrul Programului ESPON .
Nivelul teritorial ales este NUTS-3, cuprinzând 1.360 de unități de observare în spatiul ESPON (28
de țări, cu Norvegia și Elveția).
Modelul TEQUILA reprezintă un efort în directia realizării unei metodologii de evaluare a
impactului teritorial care să fie, în acelasi timp, consecventă în termeni conceptuali şi usor de
utilizat.
Disponibilitatea unor studii de impact ale politicilor de transport europene și proiectele lor prioritare
pentru regiunile europene au permis realizarea unei aplicatii integrale a modelului, în forma sa
operațională, rezultatele convingătoare și coerente încurajând consolidarea metodologiei prin
progresele științifice și operaționale adecvate .
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Aplicarea modelului TEQUILA în cazul evaluării finale privind elementele politicii şi tendinţele
înregistrate sau preconizate într-o regiune specifică.
Această evaluare ajută la recunoaşterea faptului dacă un element al politicii de mediu are un impact
pozitiv sau negativ asupra celor trei obiective teritoriale pre-definite într-o regiune specifică pe baza
indicatorilor elaboraţi în faza PIM.
Indicatorii recunoscuţi care reprezintă lanţurile (de cauzalitate) efect - cauză pot fi calculaţi pentru
regiuni individuale în cadrul zonei aflată în studiu. Pentru a face comparabili diferiţii indicatori,
valorile indicatorilor sunt re-clasificate pe o scală relativă de la 0 la 1. Diferitele lanţuri cauză efect
pot fi de asemenea cântărite/determinate.
Sumele lanţurilor cauză – efect arată gradul impactului teritorial (TIM) al zonei A de politică
privind Obiectivul x din Regiunea r. Produsul final va consta în trei hărţi care reprezintă impactul
general al politicii de mediu studiată asupra regiunilor pentru trei obiective teritoriale (eficienţa,
calitatea, identitatea).
Valorile TIM sunt calculate în modul următor:
TIMx,r = ΣcθcPIMc Sr,cPIrc
Unde:
TIMx,r = impactul teritorial asupra regiunii NUTS3 - r pentru obiectivul x (calitatea
teritorială, eficienţa teritorială, identitatea teritorială).
r = regiunea NUTS3
c = lanţul cauză – efect din elementul de politică prin tendinţa la obiectivul teritorial,
θc = ponderea lanţului c.
PIMe = impactul potenţial al politicii pentru lanţul c din diagrama PIM (efect general pozitiv
sau negativ nominalizat ca -4, -2, -1, +1, +2, +4).
Sr.c = valoarea indicatorului selecţionat pentru lanţul c în regiunea r ierarhizat 0 – 1.
Plr,c = intensitatea politicii pentru lanţul c în regiunea r (0 sau 1; 0 dacă lanţul c din
instrumentul de politică la obiectivul teritorial nu este relevant în regiunea r).
Poate fi folosită o agregare finală a rezultatelor referitoare la cele trei elemente de coeziune
teritorială, într-un singur impact general. Acest lucru poate fi discutat în vederea rezultatelor reale,
adunate din evaluarea impactului politicilor de mediu pe fiecare regiune NUTS3.
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TIM – Modelul Impactului Teritorial pentru evaluarea impactului asupra regiunilor
TIM (NUTS3): TIMx,r = Σc θc PIMc Sr,c Plr,c

Sursa: Stefan Greiving – “A Methodological Concept for Territorial Impact Assessment Applied to Three EU Environmental Policy Elements”

Politica de amenajare a teritoriului este un bun exemplu al politicilor guvernamentale complexe,
care încearcă să se coreleze și să satisfacă eficient nevoile economice, sociale, spațiale şi alte nevoi
incompatibile ale societății. Având în vedere că există o tipologie de conținut a măsurilor din
sectoarele analizate, nu se pot cumula toate impacturile evaluate, deoarece evaluatorul s-ar lovi de
două aspecte de incomensurabilitate. Unul este scara în care se disting nivelul macro al cadrului
activităţilor comune, nivelul mediu, care este o sferă de intermediere colectivă și nivelul micro, care
este punerea în aplicare efectivă. Al doilea aspect este obiectivul politicii, coeziunea teritorială
având obiective economice, sociale și fizice.
În cazul modelului TEQUILA (Territorial Efficiency Quality Identity Layered Assessment Model
(TEQUILA Model; Camagni 2006)., se observă cele trei elemente ale coeziunii teritoriale ca pe o
suprapunere a sistemelor economic, socio-cultural și fizic.
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4. PLATFORME WEB - INSTRUMENT INFORMATIC PENTRU PREGĂTIREA ȘI
EVALUAREA MĂSURILOR APLICATE ÎN UNITĂȚILE TERITORIALE.
În dezvoltarea instrumentelor TIA trebuie să se ia în considerare faptul ca suportul de informaţii,
cadrul actual al TIA, poate fi eventual îmbunătăţit prin utilizarea mai bună a sprijinului tehnologic,
cum ar fi platformele web pentru a uşura operaţionalizarea acestora. Acest lucru ar putea uşura
schimbul de informaţii şi de colaţionare.
Datorită faptului că datele de intrare in procesul de evaluare a impactului teritorial sunt foarte
numeroase, s-a elaborat un instrument informatic capabil să asigure pregătirea și evaluarea
măsurilor aplicate în unitățile teritoriale. Această aplicație se desfăşoară on-line, astfel încât este
posibilă introducerea reperelor de timp și, de asemenea, agregarea acestora după anumite reguli.
În acest mod, modelul devine mai simplu și coordonarea mai ușoară. Analiza impactului în unitățile
teritoriale se va face în principal prin metoda de meta-analiză și cunoștințe de specialitate. Ulterior,
dacă este necesar, modelul poate fi accesat şi se pot efectua evaluări de strategii alternative.
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5. HARTI / CARTOGRAME DE EVALUAREA IMPACTULUI TERITORIAL
Pentru a uşura procesul de evaluare a impactului pot fi utilizate diverse tehnici, în mod special poate
fi utilă realizarea unor hărţi tematice, pentru scoaterea în evidenţă a distribuţiei spaţiale a
impacturilor anticipate. Hărţile pot fi create pentru fiecare din dimensiunile teritoriale avute în
vedere în etapa de analiză a impactului.
Exemplu de legenda pentru harta / cartograma de evaluarea impactului de mediu

Sursa: Urbanproiect 2013
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1. GLOSAR DE TERMENI
Administraţia publică locală - autorităţi ale administraţiei publice locale sunt:
-

Consiliile locale, Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca
autorităţi deliberative, şi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al
municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive.
(Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 /2001 şi Legea
privind finanţele publice locale, nr. 189 /1998)

-

În unităţile administrativ teritoriale, APL se organizează şi funcţionează în temeiul
principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în rezolvarea problemelor
locale de interes deosebit.
(Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001)

-

Administraţia publică din unităţile administrativ- teritoriale se întemeiază pe principiile
descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice.
(Constituţia României, art. 119, pct. 1)

Amenajarea teritoriului
(1) este o activitate globală, funcţională, prospectivă, democratică care are ca scop de bază
armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale,
stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale
ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea şi
care se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi
integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.
(Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
cu modificări şi completări ulterioare)

(2) este expresia spaţială a politicilor economice, sociale, culturale şi ecologice ale oricărei societăţi,
care are drept scop o dezvoltare echilibrată a regiunilor şi organizarea fizică a spaţiului conform
unei concepţii directoare, pentru a oferi omului un cadru şi o calitate a vieţii care să-i asigure
desăvârşirea personalităţii sale, într-un mod şi la o scară umană.
(3) ansamblul acţiunilor de pregătire a unui teritoriu prin executarea unor lucrări de echipare,
asanare, nivelare, plantare sau defrişare, etc. pentru a-l face corespunzător unor destinaţii şi
funcţiuni stabilite prin studiile de sistematizare a teritoriului respectiv.
(Model conceptual şi metodologic, vol. 4-Ghid de termeni de
specialitate, Proiect AMTRANS 1A01, Urbanproiect 2004)
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Actori teritoriali relevanţi (implicaţi) - autorităţi publice la nivel local sau regional, organizaţii
nonguvernamentale şi persoane fizice sau juridice cu rol în coordonarea sau desfăşurarea
activităţilor în domeniu.
(Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice regionale în România, vol. 4Ghid de termeni de specialitate, Proiect AMTRANS 1A01,
Urbanproiect 2004)

Administraţia publică centrală - unităţile instituţionale rezidente:
-

Guvern, care stabileşte în raport cu conţinutul Programului de Guvernare, Strategia
Naţională de Dezvoltare, programele prioritare, liniile directoare şi politicile sectoriale.

-

MDRAP care coordonează activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi cele
conexe acestora (inclusiv formularea strategiilor şi politicilor de lucru).
(Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice regionale în România, Ghid
de termeni de specialitate, Proiect AMTRANS 1A01,
Urbanproiect 2004)

Audit – (1) Control al evidenţelor contabile, al situaţiei financiare a unei societăţi. Dare de seamă
care reflectă rezultatul unui asemenea control. (cf. engl. audit, din lat. auditus = auzire, din audire =
a auzi) [Cuvinte străine (recent intrate în limbă), pp. 1046-1052].
(Dicţionar ortografic al limbii române)

(3) examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele
relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in
opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor.
(Materiale documentare URBANPROIECT)

Baza de date – un fişier de date sau un set de date cu relaţii exprimate între aceste date. Datele
stocate în baza de date sunt independente de orice aplicaţie particulară
(Terminology on Statistical Metadata, UNECE, 2000)

Coeziune teritorială – deşi apare în numeroase documente oficiale la nivel european, nu are o
definiţie clară şi universal acceptată; se referă la dezvoltarea teritorială armonioasă şi echilibrată, la
diminuarea disparităţilor inter şi intra-regionale, la valorificarea potenţialului şi diversităţii
teritoriale. Cartea verde a Comisiei Europene privind coeziunea teritorială, adoptată la 6 octombrie
2008, a deschis dezbaterea şi analizează diverse metode care ar putea servi la îndeplinirea
obiectivului de coeziune teritorială.
(Materiale documentare URBANPROIECT)
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Coeziunea teritorială se referă la o situaţie în care politicile de reducere a disparităţilor, de creştere
a competitivităţii şi de promovare a sustenabilităţii dobândesc valoare adăugată prin formarea de
pachete coerente, luându-se în considerare unde sunt implementate, oportunităţile şi constrângerile
specifice din acel loc, acum şi în viitor.
Politica de coeziune teritorială se referă la măsurile de promovare a bunei guvernări teritoriale, cu
scopul de a obţine coerenţa în sensul descris mai sus. Politica europeană de coeziune teritorială în
special se referă la aceste măsuri luate de instituţiile UE.
(Andreas Faludi, Territorial Cohesion under the Looking Glass,
Synthesis paper about the history of the concept and policy
backgroung about territorial cohesion)

Coeziunea economică şi socială este expresia solidarităţii dintre statele membre şi regiunile
acestora şi are drept obiectiv realizarea unei dezvoltări socio-economice armonioase la nivelul
întregii Uniuni Europene. Coeziunea economică şi socială este pusă în aplicare prin intermediul
politicii de dezvoltare regională a UE, care a fost inclusă în Tratatul CE de Tratatul de la Maastricht
din 1992. Politica de dezvoltare regională reduce disparităţile de ordin structural dintre regiuni şi
statele membre, cu ajutorul unor măsuri finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune.
(Glosar de termeni Comisia Europeană, DG REGIO)

Context – (sens figurativ) - Conjunctură, situaţie specifică, circumstanţă, stare de lucruri într-un
anumit moment.
(Dicţionarul explicativ al limbii române, 1998)

Cooperare transfrontalieră
(1) - colaborarea directă între regiuni învecinate de-a lungul graniţei, în toate domeniile, dintre
autorităţile locale şi regionale, implicând toţi actorii.
(Materiale documentare URBANPROIECT)

(2) – orice concertare care vizează întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinătate între
colectivităţi sau administraţii teritoriale ce depind de două sau mai multe părţi contractante, precum
şi încheierea de acorduri şi înţelegeri utile în acest sens.
(Materiale documentare URBANPROIECT)

(3) – (UE) Cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe are drept scop dezvoltarea
activităţilor transfrontaliere cu caracter social şi economic, cu ajutorul unor strategii de dezvoltare
comune.
Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) şi se bazează pe
experienţa acumulată cu ocazia precedentei iniţiative INTERREG. Cooperarea are loc sub forma
unor proiecte menite să stimuleze creşterea economică prin încurajarea spiritului antreprenorial şi
crearea de IMM-uri, prin dezvoltarea turismului şi a culturii şi prin promovarea comerţului
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transfrontalier. Alte domenii prioritare pentru proiecte comune sunt: protecţia şi gestionarea
resurselor naturale şi culturale, crearea unor legături între mediul urban şi cel rural, transportul şi
comunicaţiile, infrastructura, integrarea pieţelor muncii transfrontaliere, egalitatea între bărbaţi şi
femei şi măsurile care vizează incluziunea socială.
(Glosar de termeni, website-ul Comisiei Europeane, DG REGIO)

Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate,
referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc
obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a
localităţilor pe o perioadă determinată.
(Legea 350/2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr. 2-Termeni de referinţă utilizaţi în lege)

Gestionarea spaţială a teritoriului ţării constituie o activitate obligatorie, continuă şi de
perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă cu valorile şi
aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european.. [...] Gestionarea se realizează prin
intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi
complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia
patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale,
precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.
(Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
cu modificările şi completările ulterioare, Art.2)

Indicator (1) - Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen socialeconomic din punct de vedere al compoziţiei structurii, schimbării în timp, al legăturilor reciproce
cu alte fenomene, etc.
(Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti 1987)

(2) - Expresie cu ajutorul căreia pot fi caracterizate laturile cantitative şi calitative ale
diferitelor fenomene sau procese economice , sociale, tehnice, la nivelul unor teritorii şi perioade de
timp determinate. Fiecare indicator are o anumită formă de exprimare, în funcţie de procesele pe
care le ilustrează: în mărimi absolute, în mărimi relative, sub formă de mărimi medii sau indici.
(Mic lexicon ilustrat a noţiunilor de sistematizare, Ed. Tehnică,
Bucureşti 1983)

Impactul teritorial este considerat a fi un impact pe un anumit teritoriu geografic definit, fie de
utilizare spaţială, de guvernare sau cu privire la aspectele economice, sociale şi de mediu mai
ample, care rezultă din introducerea sau transpunerea unei directive sau politici UE. În consecinţă,
evalurea impactului teritorial este interpretat ca un mecanism ex-ante, care poate fi folosit pentru a
identifica astfel un impact la nivel naţional, regional, zonal şi local în statele membre, pentru a ajuta
la identificarea conflictelor politice potenţiale sau a neconcordanţelor.
(Fischer et al., 2013).
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Master Planul este un document strategic de dezvoltare pe termen lung şi este creat pentru o
perioadă de 15 - 20 de ani.
(Materiale documentare URBANPROIECT)

Managementul (planificarea) teritorial 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.
(Bramezza, van Klink, 1994)

Metoda - Mod (sistematic) de cercetare, de cunoaștere și de transformare a realității obiective;
Procedeu sau ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop; metodologie ♦ Manieră de a
proceda; Ansamblu de procedee folosite în vederea atingerii unui anumit scop; Procedeu
sistematic de predare a unei discipline; metodică ; Mod de a acționa pentru a atinge un anumit
scop; manieră; modalitate; procedeu; mijloc
(definitie DEX online)

Model - sistem ideal sau material cu ajutorul căruia pot fi studiate, prin analogie, proprietăţile şi
transformările unui alt sistem mai complex ; obiect destinat să fie reprodus prin imitaţie; tipar. ◊
reprezentare în mic a unui obiect care urmează a fi executat la dimensiuni normale. ◊ tipul unui
obiect confecţionat; schemă teoretică elaborată în diferite ştiinţe pentru a reprezenta elementele
fundamentale ale unor fenomene sau lucruri.
(definitie DEX online)

NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice) - Sistem standardizat pentru statistica
regională comunitară, (stabilit pentru a putea avea o schemă unică şi coerentă de decupaj teritorial
al UE), organizat pe şase nivele teritoriale; NUTS II este nivelul statistic acceptat pentru
dezvoltarea regională. NUTS V este nivelul unităţilor administrativ teritoriale de bază: comună,
oraş, municipalitate etc.
(Raport: Impactul politicii de coeziune socială asupra dezvoltării
economico-sociale la nivel regional în România – coord. G.
Pascariu, 2002)

Obiective de amenajarea teritoriului:
-

prevederi ale programelor şi politicilor de amenajarea teritoriului, sub forma unor enunţuri
scrise sau a unor semne grafice.

-

planurile şi proiectele de specialitate cu efect teritorial aprobate sau autorizate de autorităţile
publice vor trebui în mod necesar să se încadreze sau să ţină seama de aceste prevederi.
(Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice în România, Ghid de
termeni de specialitate, Proiect AMTRANS 1A01, UP 2004)
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

49

Instrumente complementare de planificare teritoriala
“Termeni de referinta pentru Realizarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (TIA Tool)”

Obiective pe domenii-ţintă (specifice) – rezultate/efecte dorite; trebuie să fie specifice,
măsurabile, fezabile, controlabile, coerente şi corelate, eficiente, ierarhizate, flexibile, acceptate; se
constituie, pe de o parte, ca răspuns direct la problemele şi resursele identificate, iar pe de altă parte,
ca rezultat al unei acţiuni, prin aplicarea strategiei care vizează atingerea scopului asumat prin
politica de dezvoltare/schimbare.
(Materiale documentare URBANPROIECT)

Patrimoniul natural - ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice,
faunistice şi biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi valoare ecologică, economică,
ştiinţifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă şi cultural-istorică au o semnificaţie relevantă
sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, al integrării funcţionale a
ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea
cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare.
(OUG nr. 236 /2000, privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice)

Planurile de amenajare a teritoriului – au caracter director şi stabilesc strategii şi direcţii
principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Prevederile cu caracter
director din planurile de amenajare aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţiile administraţiei
publice.
(Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
cu modificări şi completări ulterioare, Art. 39, alin. (2), (3), (4))

Planificarea teritorială - ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura
organizarea raţională a teritoriului, la diferite scări (regională, naţională, transnaţională), protecţia
mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din
perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritorială cuprinde strategii, politici şi
programe sectoriale, precum şi documentaţii specifice integrate, în scopul dezvoltării echilibrate şi
durabile, şi prevede obiective, etape de realizare şi resurse financiare necesare.
(Legea 350-2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr.2 - Termeni de referinţă utilizaţi în lege)

Politică publică – totalitatea activităţilor şi măsurilor administraţiei publice centrale în scopul
soluţionării unor situaţii sociale, economice sau ecologice care necesită intervenţii
(Materiale documentare URBANPROIECT)

Politică de dezvoltare:
(1) mijloace politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei
strategii.
(Legea 350-2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr. 2-Termeni de referinţă utilizaţi în lege)
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(2) ansamblu de opţiuni privind anumite obiective şi mijloacele de atingere a lor.
(Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice regionale în România, vol.
4-Ghid de termeni de specialitate, Proiect AMTRANS 1A01,
Urbanproiect 2004)

Programare - Principiu de bază al funcţionării politicilor structurale ale Uniunii Europene, definit
ca un proces de organizare, luare a deciziilor şi finanţare derulat într-un număr de etape pentru a
implementa, pe o bază multianuală acţiunea comună a Comunităţii şi a Statelor Membre în scopul
atingerii obiectivelor privind: promovarea dezvoltării şi ajustărilor structurale ale regiunilor a căror
dezvoltare este rămasă în urmă (Obiectivul 1), susţinerea conversiei economice şi sociale a zonelor
care se confruntă cu dificultăţi structurale (Obiectivul 2) şi susţinerea adaptării şi modernizării
politicilor şi sistemelor de educaţie, instruire şi ocupare a forţei de muncă (Obiectivul 3).
(Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice regionale în România, vol.
4-Ghid de termeni de specialitate, Proiect AMTRANS 1A01,
Urbanproiect 2004)

Programe de dezvoltare – ansamblu de obiective concrete, propuse pentru realizarea politicilor de
dezvoltare.
(Legea 350/2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr. 2-Termeni de referinţă utilizaţi în lege)

Regiune frontalieră - regiune care include arii situate la frontieră, delimitată în scopul aplicării
unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor şi al realizării unor programe,
proiecte şi acţiuni de cooperare.
(Legea 350-2001 cu modificările modificări şi completări
ulterioare, Anexa nr. 2 - Termeni de referinţă utilizaţi în lege)

Sistem Informatic Geografic (GIS = Geographic Information System) – sistem informatic utilizat
pentru captarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza si afişarea datelor
geospaţiale.
(Open Geospatial Consortium – OGC Glossary)

Strategie de dezvoltare - direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu
şi lung, a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană.
(Legea 350/2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr. 2-Termeni de referinţă utilizaţi în lege)
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Strategia de dezvoltare - direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu
şi lung, a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană şi teritorială; stabilirea sarcinilor
fundamentale pentru atingerea obiectivelor.
(Conceptul strategic de dezvoltare teritorială – România 2030, anul
2008, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
Guvernul României)

Strategie – selecţie a acţiunilor prioritare conform urgenţei nevoilor care trebuie satisfăcute, a
gravităţii problemelor care trebuie rezolvate şi şanselor acţiunilor prevăzute a fi reuşite. În
formularea strategie, obiectivele sunt gradate şi nivelurile de performanţă determinate. O anumită
strategie nu priveşte toate teritoriile şi grupurile. Evaluarea ex-ante examinează dacă strategia este
potrivită contextului şi evoluţiei sale probabile.
(Glosar publicat de Comisia Europeană în anul 1.999, în colecţia
MEANS, vol. 6 din seria broşuri referitoare la evaluarea
programelor socio-economice)

Strategie regională de dezvoltare – direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen
scurt, mediu şi lung a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană în teritoriul regiunii.
(material documentar URBAPROIECT)

Strategie sectorială de dezvoltare – direcţionarea globală sau pe domenii de activitate pe termen
scurt, mediu şi lung a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană pe sectoare de activitate.
(material documentar URBAPROIECT)

TIA – Territorial Impact Assessment - Evaluarea Impactului Teritorial
(1) Evaluarea Impactului Teritorial este o metodă recunoscută, este un instrument sau o metodă
de evaluare a impactului dezvoltării teritoriale propuse, în raport cu obiectivele politicii de
amenajare a teritoriului sau cu perspectivele de dezvoltare a unei zone. În principiu, TIA include
toate aspectele legate de amenajarea teritoriului indiferent dacă aceasta are un impact de mediu,
social, economic sau cultural. Astfel, o Evaluare a Impactului Teritorial poate avea ca obiect
impactul unei politici propuse, de exemplu, asupra locurilor de muncă, a pieţei imobiliare, a
economiei regionale, a patrimoniului cultural sau a obiectivelor turistice.
(2) Termenul TIA în sine este o traducere directă a termenului german
Raumverträglichkeitsprüfung (abreviat RVP în limba germană). RVP ar putea fi tradus şi ca
evaluarea impactului regional sau spațial. În scopul prezentei lucrări, cuvintele spațial și teritorial
din limba engleză pot fi considerate ca fiind interschimbabile, ca traduceri ale noţiunilor care stau la
baza „Raum / räumlich”. Definiția legală a termenului RVP este dată în secțiunea 15, alineatul 1
din Legea Federală a Amenajării Teritoriului (1997).
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(3) TIA poate fi descrisă ca „un instrument de evaluare a impactului dezvoltării teritoriale în raport
cu obiectivele politicii de amenajare a teritoriului sau cu perspectivele de dezvoltare a unei zone”
(Rapoartele de evoluţie a programului de acţiune ESDP). În ESDP conceptul are mai degrabă
legătură cu evaluarea impactului proiectelor decât cu planurile sau programele. Fiind un instrument
de amenajare a teritoriului, este de aşteptat ca TIA să poată fi aplicată la orice scară spaţială.
© 2002 University of Newcastle upon Tyne, Territorial Impact
Assessment, Adrian Healy,ECOTEC Consulting, May 2001

Viziunea dezvoltării – reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune, care să
ofere comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de
dezvoltare.
(Pascariu G. – Curs de planificare şi dezvoltare spaţială, Modul
nr. 9, 2004-2005)

Zonă transfrontalieră – (1) este o regiune virtuală, înscrisă în geografie, istorie, ecologie, etnie,
posibilităţi economice, etc., dar blocată de suveranitatea statelor care stăpânesc de o parte şi alta a
frontierei.
(Denis de Rougemont, L’Avenir este notre affaire, Seuil, Paris,
1978)

- (2) reprezintă spaţiul situat de o parte şi de alta a frontierei, cu lăţimi ce
variază între 30 şi 60 km, caracterizat printr-o variaţie tranşantă a fluxurilor umane şi materiale; este
determinată de elementele de complementaritate şi omogenitate dintre cele două spaţii frontaliere,
iar polarizarea vectorilor de cooperare transfrontalieră este condiţionată de dispunerea aşezărilor
umane, îndeosebi a celor cu rol de polarizare locală şi regională.
(Dănuţ Radu Săgeată
administrativă, 2004)

–

Modele de

regionare

politico-

Zonă protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a
unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a
acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, a
mediului şi patrimoniului natural şi construit.
(Legea 350/2001 cu modificările şi completări ulterioare, Anexa
nr. 2-Termeni de referinţă utilizaţi în lege)
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Instrumente complementare de planificare teritoriala
“Termeni de referinta pentru Realizarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial (TIA Tool)”
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