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transfrontaliere România-Bulgaria
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PREAMBUL

Cartea verde a Strategiei comune de dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria prezintă perspectiva dezvoltării teritoriale pe termen
lung, până în anul 2045, a zonei transfrontaliere România-Bulgaria.
Având la bază Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere,
Cartea Verde își propune să inițieze acțiunile necesare pentru dezvoltarea zonei, inclusiv
instrumentele pentru a ghida și coordona politicile cu impact teritorial.
Elaborarea documentului reprezintă o inițiativă a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice din România și a Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor
Publice din Bulgaria, precum și a celorlalți parteneri din cadrul proiectului ”Strategie
comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
(SPATIAL), implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013.

În

Uniunea

Europeană

COOPERAREA devine tot mai mult
un element cheie al DEZVOLTĂRII
TERITORIALE și un factor esențial
în

SUSȚINEREA

PERFORMANȚEI

CREȘTERII, durabile și pe termen
lung, a REGIUNILOR, STATELOR ȘI
A UE CA ÎNTREG.
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TERITORIUL - PROVOCĂRI

Zona transfrontalieră reprezintă un teritoriu de 71.930 Km2 locuit de 5,104 milioane de
locuitori, și este constituită din 16 teritorii administrative de nivel NUTS III (judeţe şi
districte/ oblast), ce fac parte din şase regiuni de dezvoltare de nivel NUTS II.

Harta 1: Zona transfrontalieră România-Bulgaria

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2014
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4 orașe importante influențează zona transfrontalieră:

BUCUREȘTI

SOFIA

BELGRAD

ISTAMBUL
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Declinul

centrelor

urbane

ca

rezultat

al

declinului industrial - multe dintre orașele
situate

de-a

lungul

Dunăriii

fiind

oraşe

monofuncţionale


PROVOCĂRI

Schimbare

demografică - migrația forței de

muncă tinere către oraşele mai mari din România
şi Bulgaria, sau chiar către alte state.


Lipsa

conectivităţii - de-a lungul Dunării sunt

construite doar două poduri și se resimte lipsa
unei infrastructuri de transport adecvate


Schimbările

climatice care determină inundaţii

importante (mai ales pe partea românească) şi
deşertificarea terenului agricol datorită lipsei
infrastructurii de irigare


valorificarea

patrimoniul

cultural

și

natural

existent la nivelul zonei transfrontaliere
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perechi de orașe port: Calafat-Vidin, Bechet-Rahova, Turnu Măgurele-Nicopole,

Zimnicea-Svishtov, Giurgiu-Ruse, Olteniţa-Tutrakan, Călăraşi-Silistra.
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Zona transfrontalieră România - Bulgaria: regiune atractivă, funcțională și
coezivă, poartă de intrare spre Europa de Sud-Est

Doar

2 oraşe cu mai mult de 300.000 de locuitori: Craiova şi Constanţa
EUROPA 2020

TERITORIALĂ

CREȘTERE FAVORABILĂ
INCLUZIUNII: ECONOMIE CU
O RATĂ RIDICATĂ A
OCUPĂRII FORȚEI DE
MUNCĂ, CARE SĂ ASIGURE
COEZIUNE SOCIALĂ ȘI

CREȘTERE DURABILĂ:
ECONOMIE MAI EFICIENTĂ
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
UTILIZĂRII RESURSELOR,
MAI ECOLOGICĂ ȘI MAI
COMPETITIVĂ

CREȘTERE INTELIGENTĂ:
DEZVOLTAREA UNEI
ECONOMII BAZATĂ PE
CUNOAȘTERE ȘI INOVARE

Economie inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii

Cartea Verde – cadrul pentru cooperare și coordonare în direcția
dezvoltării în Zona Transfrontalieră România - Bulgaria

Caracteristicile teritoriului, specificitățile acestuia, evoluțiile din ultimii ani în ceea ce
privește resursele umane, serviciile publice, mediul de afaceri, resursele naturale și
culturale etc. au fost analizate și au constituit fundamentarea pentru politicile,
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programele și proiectele de natură să conducă la creșterea competitivității, a durabilității,
siguranței și a calității vieții în zonă.

Strategia comună
de dezvoltare
teritorială durabilă
a zonei
transfrontaliere
România-Bulgaria








Cartea verde a
Strategiei comune
de dezvoltare
teritorială durabilă
a zonei
transfrontaliere
România-Bulgaria

Carta verde privind coeziunea teritorială
Carta albă pentru un spațiu european unic al
transporturilor
Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării
Strategia privind creșterea albastră (Blue Growth)
Planul de acțiune SUERD
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O VIZIUNE INTEGRATOARE

Coeziune teritorială:
 dezvoltarea integrată între urban-rural și
biosfera Dunării
 susținerea unui model de dezvoltare
regională policentrică și echilibrată, realizată
prin conectivitatea comunităților urbane și
rurale cu valorile culturale și ecologice
 promovarea principiilor economiei durabile protejarea biodiversității și a naturii,
aplicarea unor tehnologii prietenoase cu
mediul în vederea utilizării eficiente a
resurselor de apă și a energiei.

3 PRINCIPII pentru
formularea VIZIUNII
Strategiei comune de
dezvoltare teritorială
durabilă a zonei
transfrontaliere RomâniaBulgaria

Participare și incluziune:
 reducerea sărăciei
 dezvoltarea unui teritoriu competitiv pentru
locuitorii
de
mâine,
respectându-le
identitate,
autonomia
și
diversitatea
culturală
Calitate și fundamentare științifică/profesională:
 complexitatea
teritoriului
impune
planificarea, coordonarea resurselor umane și
materiale
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Fundamentarea viziunii unificatoare

VIZIUNEA

La orizontul anului 2045
zona transfrontalieră se



Încurajarea
și
sprijinirea
inovației,
cunoașterii, spiritul antreprenorial



Regiunea transfrontalieră se va constitui
într-un spațiu sigur pentru cetățeni,
afaceri și vizitatori ca rezultat al
preocupărilor comune a autorităților din
România și Bulgaria pentru reducerea
infracționalității



Regiunea transfrontalieră se va constitui
într-un spațiu cu oportunități crescute, în
care rezidenții vor avea acces la o
educație mai bună, la servicii de sănătate
și la condiții corespunzătoare de viață și
locuire.

va constitui în regiunea
dunăreană,
contribuția

în

care

comună

a

României și Bulgariei va
conduce

la

conectarea

locurilor

și

oamenilor

pentru consolidarea unui
teritoriu

competitiv,

într-un cadru natural și
cultural valoros.
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DIRECȚII STRATEGICE ÎN SUSȚINEREA VIZIUNII

4 direcții strategice corespunzătoare la 4 obiective strategice vor ghida evoluția zonei
transfrontaliere în perioada 2014-2045 spre creșterea conectivității, dezvoltare durabilă,
valorificarea resurselor naturale și culturale, siguranța cetățenilor.
Obiectiv strategic 1:


Dezvoltarea conectivității zonelor urbane și metropolitane pentru susținerea
unei dezvoltări teritoriale policentrice durabile

Obiectiv strategic 2:


Intărirea rolului orașelor dunărene prin creșterea atractivității spațiului public și
asigurarea de utilități și servicii de interes general pentru locuitori și turiști

Obiectiv strategic 3:


Consolidarea rețelei de valori culturale și naturale și conectarea acesteia la
rețele similare din regiunea Dunării și a Mării Negre

Obiectiv strategic 4:


Dezvoltarea capacității instituționale necesare cooperării, pentru creșterea
coeziunii economice, sociale și teritoriale

Fiecare provocare identificată primește un răspuns prin intermediul politicilor propuse,
subsumate unor obiective specifice, agregate în efectele lor la nivelul celor patru
obiective strategice.
Un număr de cincisprezece proiecte au fost identificate ca strategice și prioritare la
nivelul zonei transfrontaliere pornind de la impactul lor direct la atingerea unor
rezultate comune.

Cartea Verde evidențiază provocările prezentului și viitorului, măsurile propuse și modul în
care acestea contribuie la atingerea obiectivelor stabilite.
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Regiunea transfrontalieră România-Bulgaria are
potențialul de a deveni o poartă estică a Uniunii
Europene
DE LA






Existența unei rețele de transport care nu
reușește să asigure o bună conectivitate a celor
două țări și nici o accesibilitate facilă a zonelor
de graniță la coridoarele TEN T și la coridoarele
naționale majore
Infrastructură rutieră şi feroviară dezvoltată
inegal în zona transfrontalieră din România şi
Bulgaria și densități rutiere și feroviare în cele
două țări mult sub media europeană
Dunărea – graniță rigidă în lipsa infrastructurii de
traversare

CU


Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
zonelor

urbane

metropolitane



și

pentru

susținerea

unei

dezvoltări

teritoriale



Valorificarea Dunării – cale navigabilă parte a
coridorului VII de transport pan-european, factor
de legătură a zonei cu Europa de Vest, pe de o
parte și cu SE Europei și Orientul mijlociu, pe de
altă parte
Valorificarea
oportunității
onferite
de
deschiderea aeriană, terestră, fluvială și
maritimă a zonei transfrontaliere RomâniaBulgaria
Valorificarea poziției celor două capitale din
punct de vedere al conectivității zonei
transfrontaliere

policentrice durabile
CĂTRE
Obiectivul specific: Asigurarea infrastructurii pentru
dezvoltarea transportului de persoane și bunuri
PRIN
Politica 1.1-a: Integrarea modurilor de transport și
conectarea lor cu rețeaua europeană
Politica 1.1-b: Conectarea porturilor dunărene cu
rețeaua de localități din zona transfrontalieră
Politica 1.1-c: Dezvoltarea complementară a rețelei
de porturi în funcție de rol și de caracteristica
regională
Politica 1.1-d: Asigurarea navigabilității fluviale și
maritime în condiții de siguranță
Politica 1.1-e: Creșterea capacității operaționale a
personalului calificat în domeniul transportului fluvial
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CONCRETIZAT ÎN







Investiții pentru finalizarea coridorului IV, ce
asigură relația Est-Vest cu spațiul european, prin
conectare cu Viena în vest și Istanbul în est, cu
continuare prin rețeaua TRACECA către Georgia
și Azerbaidjan
Investiții pentru finalizarea tronsonului din
Coridorul IX ce asigură conectivitate pe direcția
Nord-Sud a spațiului European, în general și al
României, Bulgariei și Greciei în special
Construirea a două noi poduri rutiere menite să
fluidizeze traficul transfrontalier
Dezvoltarea infrastructurii portuare, asigurarea
navigabilității Dunării pe tot parcursul anului

Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
Obiectiv strategic 1
zonelor
urbane
și
Dezvoltarea conectivității
metropolitane
pentru
zonelor
urbane
și
susținerea
unei
metropolitane
pentru
dezvoltări
teritoriale
susținerea
unei
policentrice durabile
dezvoltări
teritoriale
policentrice durabile
Patru proiecte de interes comun, având ca orizont de
pregătire și implementare anul 2020, susțin asigurarea
infrastructurii pentru dezvoltarea transportului de
persoane și bunuri:
 Modernizarea rețelei de transport TEN-T între
România și Bulgaria prin modernizarea
traversării Giurgiu-Ruse (pod rutier și feroviar)
și prin realizarea legăturii în rețeaua TEN-T a
tronsonului Sofia-Ruse. Proiectul este menit să
contribuie la creșterea accesibilității în zona
Balcanilor dinspre rețeaua TEN-T.
 Realizarea podului dintre Călărași și Silistra,
proiect care va contribui la creșterea
accesibilității în zona sudică a UE dinspre
rețeaua TEN-T principală
 Realizarea podului pentru legarea porturilor
Turnu Măgurele și Nicopole, proiect care
contribuie la creșterea accesibilității în zona
Balcanilor dinspre rețeaua TEN-T
 Modernizarea terminalelor și a facilităților
pentru acostarea navelor turistice și de marfă,
proiect care va contribui la creșterea
accesibilității în zona Balcanilor dinspre rețeaua
TEN-T fluvială
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Potențialul agricol, industrial și de servicii existent
susține dezvoltarea economică a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria și depășirea
statutului de zonă săracă a Europei
DE LA





Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
Obiectiv strategic 1
zonelor
urbane
și
Dezvoltarea conectivității
metropolitane
pentru
zonelor
urbane
și
susținerea
unei
metropolitane
pentru
dezvoltări
teritoriale
susținerea unei dezvoltări
policentrice durabile
teritoriale
policentrice
durabile



Decăderea orașelor dependente de o singură
ramură economică
Agricultura cu pronunțat caracter de
subzistență,
cu
structură
ineficientă,
scăderea efectivelor de animale, a suprafeței
livezilor și a viilor, reducerea suprafețelor de
irigații, dificultăți în asigurarea prelucrării
produselor agricole
Performanțele
scăzute
obținute
prin
valorificarea activităților turistice
Ponderea redusă a activităților de cercetaredezvoltare
Scăderea populației

CU










Valorificarea resurselor naturale, energetice,
agricole, de capital uman
Valorificarea proximității față de două zone
funcționale urbane puternice (București și
Sofia) care oferă potențialul dezvoltării unei
varietăți de funcțiuni în domeniul producției
industriale,
serviciilor,
transporturilor,
educației și cercetării
Valorificarea specificului zonei orientată cu
precădere spre dezvoltarea de activități de
producție în domeniul transportului, inclusiv
dezvoltarea și modernizarea serviciilor
conexe
Valorificarea potențialului IMM-urilor pentru
dezvoltarea economică viitoare
Valorificarea potențialului turistic al zonei și
transformarea resurselor naturale și culturale
în resurse economice prin modernizarea
structurilor de cazare, introducerea de noi
servicii, în vederea asigurării unei piețe sigure
complementare celor din regiunea Mării
Mediterane și a celor din Turcia
Valorificarea potențialului agricol existent,
atât în ceea ce privește terenul arabil cât și
producțiile la hectar
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CĂTRE
Obiectivul

specific:

Dezvoltarea

unor

economii

locale viabile, susținute de resurse umane calificate

PRIN

Politica 1.2-a: Creșterea contribuției întreprinderilor
locale
în
dezvoltarea
economiei
zonei
transfrontaliere
Politica 1.2-b: Dezvoltarea lanțurilor de producție
agricolă bazată pe generare de plus valoare și pe
protecția resurselor de apă

Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea
conectivității
Obiectiv strategic
1
zonelor
și
Dezvoltareaurbane
conectivității
metropolitane
pentruși
zonelor
urbane
susținerea
unei
metropolitane
pentru
dezvoltări
teritoriale
susținerea
unei
policentrice
dezvoltări durabile
teritoriale

Politica 1.2-c: Dezvoltarea serviciilor în domeniul
turismului
în
conformitate
cu
standarde
internaționale, de calitate și siguranță
Politica 1.2-d: Susținerea cercetării, a serviciilor de
consultanță
pentru
sprijinirea
inițiativelor
antreprenorilor din comunitățile locale
Politica 1.2-e: Asigurarea consilierii și formării
profesionale pentru ocuparea locurilor de muncă

policentrice durabile
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Susținerea dezvoltării economice a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria prin conectarea
teritoriilor la rețelele de energie

DE LA




Existența unei game reduse cantitativ de
resurse convenționale de energie primară
Pierderi de agent termic și prețuri ridicate
pentru energia termică
Număr
redus
de
localități
din
zona
transfrontalieră care beneficiază de distribuție
de gaze naturale

AVÂND ÎN VEDERE


Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
zonelor

urbane

metropolitane



și

pentru

susținerea

unei

dezvoltări

teritoriale



policentrice durabile

Strategia Dunării include energia ca domeniu
prioritar pe care se axează pilonul de
interconectare a regiunii Dunării
Politicile legate de infrastructura și de
serviciile în sectorul energetic depășesc practic
nivelul unei țări sau a unei zone
Politicile în domeniul energetic susțin alte
politici care favorizează și conduc la
dezvoltarea economiei locale, precum și la
creșterea calității vieții în zonele urbane și
rurale din zona transfrontalieră

CU




Valorificarea potențialului ridicat de energie
solară al zonei transfrontaliere
Valorificarea potențialului ridicat de energie
eoliană în județul Constanța și districtul
Dobrich
Valorificarea potențialului oferit de politicile
orientate spre susținerea eco-inovării în
domeniul energetic

CĂTRE
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CĂTRE
Obiectivul specific: Asigurarea susținerii energetice
a teritoriului în condiții de eficiență, competiție și
respectarea mediului

PRIN
Politica 1.3-a: Modernizarea infrastructurii și a
serviciilor din sectorul energetic
Politica 1.3-b: Producerea și utilizarea energiei
rezultate din surse regenerabile
Politica 1.3-c: Dezvoltarea cooperării cercetării pe
tematici legate de domeniul producerii eco-energiei

Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
zonelor

urbane

metropolitane

și

pentru

susținerea

unei

dezvoltări

teritoriale

policentrice durabile

CONCRETIZAT ÎN
Unul

dintre

asigurarea
condiții

proiectele

susținerii

de

avute

energetice

eficiență,

în

vedere pentru

a

competiție

teritoriului
și

în

respectarea

mediului, prin creșterea capacității de producere de
energie

nepoluantă,

în

reprezintă

Complexului

hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole. Până la finalul
anului 2017 se are în vedere identificarea indicatorilor
economici

și

financiari

viabili

pentru

realizarea

finanțării și ulterior a lucrărilor de investiții.
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Susținerea dezvoltării economice a zonei
transfrontaliere România-Bulgaria prin extinderea
utilizării tehnologiilor digitale
DE LA




Decalajul
existent
la
nivelul
zonei
transfrontaliere în ceea ce privește
conectarea la internet broadband a
populației rurale față de cea locală
Utilizarea încă redusă a tehnologiilor
informației în prestarea de servicii atât de
către sectorul public cât și de către sectorul
privat

CU



Obiectiv strategic 1
Dezvoltarea conectivității
Obiectiv strategic 1
zonelor
urbane
și
Dezvoltarea conectivității
metropolitane
pentru
zonelor
urbane
și
susținerea
unei
metropolitane
pentru
dezvoltări
teritoriale
susținerea
unei
policentrice durabile
dezvoltări
teritoriale

Valorificarea oportunității de extindere a
accesului populației din zonele rurale și din
zonele izolate defavorizate la rețeaua de
internet broadband
Valorificarea
potențialului
pentru
dezvoltarea de puncte publice cu acces la
internet

CĂTRE
Obiectivul specific: Îmbunătățirea comunicării în
zona transfrontalieră prin dezvoltarea rețelei de
broadband

policentrice durabile
PRIN
Politica 1.4-a: Dezvoltarea infrastructurii
internet și conectarea persoanelor și firmelor

de

Politica 1.4-b: Dezvoltarea
informare/comunicare digitală

de

de

forme

CONCRETIZAT ÎN






Creșterea pe termen scurt și mediu a gradului de
conectare atât la nivelul gospodăriilor cât și la
nivelul firmelor
Extinderea utilizării internetului în prestarea unor
servicii, de exemplu e-diagnosticarea, servicii
turistice, servicii educaționale, intervenții în situații
de urgență
Promovarea de modele spațiale de dezvoltare sau
realizarea de bănci de date teritoriale
Creșterea conectării prin rețeaua digitală realizată
prin parteneriate public-privat, respectiv autorități
locale, firme private, centre de cercetare
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Susținerea educației, sistemului de sănătate,
precum și a serviciile sociale ca factori ai
dezvoltării activităților economice în zona
transfrontalieră

DE LA




Obiectiv strategic 2
Intărirea rolului orașelor
Obiectiv strategic 2
dunărene prin creșterea
Intărirea rolului orașelor
atractivității
spațiului
dunărene prin creșterea
public și asigurarea de
atractivității
spațiului
utilități și servicii de
public și asigurarea de
interes general pentru
utilități și servicii de
locuitori și turiști
interes general pentru

Deficit de personal în sistemul medical și în
sistemul de educație
Capacitate redusă a unităților medicale
existente în zona transfrontalieră
Servicii sociale insuficient dezvoltate

CU



Valorificarea potențialului de resurse umane
Valorificarea oportunităților de investiții în
construcții și modernizare a unităților
medicale, spațiilor destinate educației,
precum și în reabilitarea și echiparea centrelor
sociale

locuitori și turiști

CĂTRE
Obiectivul specific: Dezvoltarea capitalului uman
prin asigurarea de servicii de interes public general
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PRIN

Politica 2.1-a: Asigurarea accesului la servicii de
educație și sănătate într-un mediu sigur și igienic
Politica 2.1-b: Creșterea calității serviciilor sociale
pentru grupuri dezavantajate
Politica 2.1-c: Asigurarea dezvoltării capitalului
uman prin servicii de formare și consiliere

CONCRETIZAT ÎN
Două proiecte de interes comun pot fi evidențiate
pentru susținerea dezvoltării capitalului uman prin
asigurarea de servicii de interes public general:
Obiectiv strategic 2
Intărirea rolului orașelor



orașele

dunărene prin creșterea
atractivității

servicii

interes

general

din

zona

transfrontalieră

de informare privind situația de sănătate în

public și asigurarea de
și

port

Proiectul are în vedere realizarea unui Centru

spațiului

utilități

Prevenirea cazurilor de îmbolnăvire în

zona transfrontalieră (on-line), asigurarea de

de

echipamente, medicație pentru prevenirea și

pentru

stoparea epidemiilor, organizarea de ateliere

locuitori și turiști

de

lucru

specializate

pentru

prevenirea

epidemiilor.


Realizarea

de

ateliere

și

laboratoare

tematice pentru practica tinerilor din zona
transfrontalieră,

proiect

care

vizează

dezvoltarea unor centre de pregătire a
tinerilor în domenii solicitate de economia
locală.
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Echiparea teritorială a teritoriului transfrontalier
factor al competitivității

DE LA



Pondere scăzută a populației racordată la
sistemele
de
canalizare
în
zona
transfrontalieră
Pondere redusă a populației branșate la
sistemul centralizat de alimentare cu apă în
teritoriul românesc

CU



Obiectiv strategic 2
Intărirea rolului orașelor
dunărene prin creșterea
atractivității

spațiului




Valorificarea ritmului crescut de extindere a
rețelelor de distribuție a apei potabile și a
celor de canalizare în ansamblul zonei
transfrontaliere România-Bulgaria
Valorificarea oportunităților oferite de
dezvoltarea transportului naval
Valorificarea oportunităților oferite de
dezvoltarea unor forme alternative de
transport pentru distanțele reduse
Valorificarea potențialului de resurse umane

public și asigurarea de
utilități

și

servicii

interes

general

locuitori și turiști

de

pentru

CĂTRE
Obiectivul specific: Creșterea gradului de echipare
teritorială a zonelor rurale și urbane
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PRIN
Politica 2.2-a: Asigurarea infrastructurii de
alimentare cu apă potabilă protejând resursele
existente
Politica 2.2-b: Asigurarea infrastructurii de
canalizare respectând condițiile de calitate a apei
Dunării
Politica 2.2-c: Dezvoltarea sistemului de
transport, multimodal, terestru și fluvial, pentru
creșterea mobilității, folosind cu precădere
combustibili cu grad redus de poluare a
atmosferei
Politica 2.2-d: Asigurarea unui sistem de
colectare a deșeurilor menajere, a celor
rezultate din construcții și a celor medicale
Politica 2.2-e: Asigurarea dezvoltării capitalului
uman prin servicii de formare în domeniul
furnizării și managementului utilităților publice
Obiectiv strategic 2
Intărirea rolului orașelor
dunărene prin creșterea
atractivității

spațiului

public și asigurarea de
utilități

și

servicii

interes

general

locuitori și turiști

CONCRETIZAT ÎN


Creșterea gradului de urbanizare, atragerea
de investiții, creșterea migrației populației

de

către aceste localități

pentru


Reducerea

riscului

de

îmbolnăvire

a

populației, combătând posibilitatea apariției
unor epidemii


Reducerea gradului de poluare a zonei
transfrontaliere a Dunării



Promovarea și susținerea transportului naval
pentru conectarea orașelor dunărene



Crearea

unui

Dunăre-Marea

tren

cu

circuit

Neagră-Marea

regional

Mediterană

care va conecta într-un circuit orașele
București-Sofia-atena-Varna-Constanța


Dezvoltarea resuselor umane în domeniul
furnizării de servicii publice
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Calitatea locuirii – factor al dezvoltării economice
și al creșterii bunăstării în zona transfrontalieră
DE LA






Migrarea populației dinspre localitățile cu
calitate redusă a locuirii spre cele cu
calitate ridicată a locuirii
Asigurare redusă a eficienței energetice prin
fondul de locuințe existent
Infrastructură locală de transport încă
precară
Zone industriale în declin, terenuri părăsite
și poluate
Atractivitate redusă a spațiului public

CU

Obiectiv
strategic
22
Obiectiv
strategic
Intărirea
Intărirearolului
roluluiorașelor
orașelor



dunărene
dunăreneprin
princreșterea
creșterea
atractivității
spațiului
atractivității
spațiului
public
public și și asigurarea
asigurarea dede

Valorificarea oportunității date de creșterea
numărului de locuințe și sporirea gradului
confort în localitățile zonei transfrontaliere
Oportunitățile oferite de cursurile de apă
pentru dezvoltarea de activități recreative
în condiții de respectare a biodiversității și
de siguranță

utilități
utilități și și servicii
servicii dede
interes
interes general
general pentru
pentru
locuitori
și și
turiști
locuitori
turiști

CĂTRE
Obiectivul specific: Creșterea atractivității și
calității locuirii în zonele urbane și rurale

PRIN
Politica 2.3-a: Reabilitarea energetică a fondului
construit existent (clădiri, instalații)
Politica 2.3-b: Dezvoltarea și reabilitarea zonelor
centrale și a zonelor urbane delabrate
Politica 2.3-c: Amenajarea zonelor necesare
recreerii și practicării de activități sportive

22

CONCRETIZAT ÎN
Două proiecte de interes comun pot fi evidențiate
pentru amenajarea zonelor necesare recreerii și
practicării de activități sportive în vederea
creșterii atractivității și calității locuirii în
localitățile din zona transfrontalieră:
 Promovarea și valorificarea peisajului
transfrontalier România-Bulgaria, proiect
care vizează realizarea unei rețele de
puncte de belvedere cu accesibilitate facilă
pentru punerea în valoare a peisajului
Dunării și includerea acestuia în traseele
turistice.
 Dezvoltarea de trasee și zone turistice
culturale – Amenajarea spațiilor de
campare aflate de-a lungul Dunării,
proiect care vizează dezvoltarea turismului
pe căile de acces învecinate cursului
Dunării și valorificarea prudentă a
peisajului Dunării.

Obiectiv strategic 2
Intărirea rolului orașelor
dunărene prin creșterea
atractivității

spațiului

public și asigurarea de
utilități

și

servicii

interes

general

de

pentru

locuitori și turiști
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Patrimoniul cultural-istoric și etno-folcloric
resursă valorificabilă în zona transfrontalieră
România-Bulgaria

DE LA



Calitate redusă a multora dintre obiectivele
de patrimoniu cultural existente în zona
transfrontalieră
Acces dificil la obiectivele patrimoniu
cultural existente în zona transfrontalieră

CU


Obiectiv strategic 3
Consolidarea rețelei de
valori

culturale

naturale

și

și

conectarea

acesteia la rețele similare



din regiunea Dunării și a
Mării Negre





Valorificarea oportunităților oferite de cele
268 de obiective de patrimoniu cultural de
interes
național
și
internațional,
monumente, ansambluri de arhitectură,
situri arheologice existente în zona
transfrontalieră
Valorificarea oportunităților oferite de
concentrările de patrimoniu din zona de
proximitate a unor porturi
Valorificarea oportunității oferite de
utilizarea Dunării și a infrastructurii
portuare pentru dezvoltarea turismului de
croazieră
Valorificarea patrimoniului intangibil, a
tuturor formelor de manifestare culturală,
literatură, teatru, folclor, artă plastică
existente în zona transfrontalieră

CĂTRE
Obiectivul specific: Creșterea contribuției
patrimoniului cultural al zonei transfrontaliere în
peisajul cultural european
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PRIN
Politica 3.1-a: Conservarea și reabilitarea
patrimoniului tangibil în zonele turistice
Politica 3.1-b: Punerea
patrimoniului intangibil

Obiectiv strategic 3
Consolidarea rețelei de
valori

culturale

naturale

și

și

în

valoare

a

Politica 3.1-c: Promovarea valorilor culturale
specifice zonei transfrontaliere

conectarea

acesteia la rețele similare
din regiunea Dunării și a
Mării Negre
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Conservarea, protecția și îmbunătățirea
patrimoniului natural al zonei transfrontaliere
condiție importantă pentru asigurarea
dezvoltării durabile

DE LA




Existența unor arii extinse în cadrul zonei
transfrontaliere supuse unor riscuri
naturale și antropice: potențial ridicat de
inundații în unele zone, dar și de secetă
în alte zone, zone cu risc ridicat de
alunecări de teren, zone cu risc seismic,
zone expuse la riscuri tehnologice
Probleme de eroziune pe zona costieră
românească, inclusiv în Delta Dunării

Obiectiv strategic 3
Consolidarea rețelei de
Obiectivculturale
strategic 3 și
valori
Consolidarea
rețelei de
naturale
și conectarea
valori la rețele
culturale
acesteia
similare și
conectarea
dinnaturale
regiunea șiDunării
și a

CU



Valorificarea
moștenirii
naturale
semnificative
și
variate
a
zonei
transfrontaliere România – Bulgaria
Valorificarea diversității biologice și de
peisaj natural a zonei transfrontaliere

acesteia
Mării
Negrela rețele similare
din regiunea Dunării și a
Mării Negre

26

CĂTRE
Obiectivul specific: Prezervarea biodiversității și
îmbunătățirea condițiilor ecologice

Obiectiv strategic 3
Consolidarea rețelei de
valori

culturale

naturale

și

și

conectarea

acesteia la rețele similare
din regiunea Dunării și a
Mării Negre
PRIN
Politica 3.2-a: Protejarea și restaurarea mediului
natural
Politica 3.2-b: Realizarea coridorului verde al
Dunării prin asigurarea calității aerului și a
solului
Politica
3.2-c:
Amenajarea
și
refacerea
condițiilor ecologice ale malurilor și ale siturilor
degradate
Politica 3.2-d: Dezvoltarea capacității de
cercetare și de aplicare de măsuri în domeniul
protecției și conservării biosferei
Politica 3.2-e: Dezvoltarea capacității
cunoaștere a biosferei Dunării și Mării Negre

de
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Combaterea inundațiilor și a poluării industriale
prioritare pentru dezvoltarea durabilă a zonei
transfrontaliere

DE LA




Riscurile ridicate de inundații cu care se
confruntă lunca Dunării, precum și o serie
de râuri cu precădere din județele
Mehedinți, Giurgiu, Constanța și districtul
Montana
Impactul major al poluării industriale

CU

Obiectiv strategic 4
Obiectiv
strategic
3
Dezvoltarea
capacității
Consolidarea
de
instituționale rețelei
necesare



Valorificarea oportunităților oferite de
programe și proiecte orientate în direcția
susținerii unor forme de planificare și de
intervenție,
Valorificarea oportunității capitalului uman

valori
și
cooperării,culturale pentru
naturale
creșterea și

conectarea
coeziunii

acesteia
la rețele
similare
economice,
sociale
și
din
regiunea Dunării și a
teritoriale
Mării Negre

CĂTRE
Obiectivul specific: Consolidarea capacității de
gestionare a riscurilor și a serviciilor de
intervenție în situații de urgență

PRIN
Politica 3.3-a: Promovarea investițiilor comune
pentru amenajări și echipamente necesare
combaterii inundațiilor
Politica 3.3-b: Coordonarea acțiunilor de
prevenire și combatere a riscurilor industriale
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Abordarea unor domenii de interes comun
pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria
DE LA




Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea
Obiectiv
strategiccapacității
4
instituționale capacității
necesare
Dezvoltarea
cooperării,
instituționale
creșterea
cooperării,

pentru
necesare
coeziunii
pentru

economice, sociale
creșterea
coeziunii și
teritoriale sociale și
economice,
teritoriale

Probleme de natură comună ale
administrațiilor
publice
din
zona
transfrontalieră
privind
planificarea
dezvoltării, identificarea zonelor de
dezvoltare cu efect transfrontalier
negativ, aspecte legate de activitatea de
transport fluvial, calitatea apei, fauna
acvatică, creșterea calității serviciilor
turistice în zona transfrontalieră, precum
și asigurarea siguranței cetățenilor și a
turiștilor în arealul zonei transfrontaliere
Structura administrativă de organizare a
teritoriului și o structură instituțională
diferită în România și Bulgaria

CU




Valorificarea oportunităților comune de
dezvoltare
Valorificarea oportunităților de lucru în
echipe pluridisciplinare comune
Valorificarea oportunității de a dezvolta
și implementa proiecte de interes comun

CĂTRE
Obiectivul specific: Asigurarea formelor de
cooperare și management în domenii de
interes comun

PRIN
Politica 4.1-a: Creșterea capacității de
planificarea
spațială
a
teritoriului
transfrontalier
Politica 4.1-b: Asigurarea formelor de
consultare și luare a deciziilor privind
inițiative și proiecte de interes comun
Politica
4.1-c:
Intărirea
operaționale
pentru
infracționalității transfrontaliere

capacității
reducerea

29

CONCRETIZAT ÎN

Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea

capacității

Obiectiv
strategicnecesare
4
instituționale
Dezvoltarea
cooperării,
instituționale
creșterea
cooperării,
economice,
creșterea
teritoriale
economice,
teritoriale

capacității
pentru
necesare
coeziunii
pentru
sociale
și
coeziunii
sociale

și

În susținerea măsurilor pentru atingerea acestui
obiectiv specific au fost identificate un număr de
patru proiecte prioritare de interes comun:
 Observator Teritorial Transfrontalier
România-Bulgaria, proiect care vizează
organizarea și accesarea datelor cu
caracter spațial al județelor/ districtelor
aflate în zona de cooperare teritorială
transfrontalieră. Proiectul va permite
realizarea de viitoare studii tematice,
strategii
sectoriale
și
pentru
fundamentarea unor decizii publice sau
private, naționale sau europene privind
realizarea unor investiții comune în
domeniul
transportului,
energiei,
a
investițiilor economice majore, protecția
mediului, combaterea riscurilor generate
de schimbările climatice.
 Înființarea Comitetului Consultativ al
Porturilor Dunărene, proiect care vizează
întărirea capacității de management a
administrațiilor locale și a persoanelor
fizice și juridice în procesul de luare a
deciziei privind dezvoltarea zonei
 Planul
comun
de
combatere
a
infracționalității transfrontaliere, proiect
care vizează reducerea și menținerea la un
nivel
minim
acceptat
a
formelor
infracționale transfrontaliere.
 Creșterea capacității de gestionare a
aspectelor infracționale transfrontaliere,
proiect care se așteptă să conducă la
aplicarea de metode de informare și de
operare
comune
între
instituțiile
responsabile.
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Abordarea unor probleme de interes general
pentru zona transfrontalieră RomâniaBulgaria

DE LA


Slaba cooperare în probleme și domenii
de interes comun

CU


Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea
capacității
Obiectiv strategic
4
instituționale
necesare



Dezvoltarea
capacității
cooperării,
pentru
instituționale
necesare
creșterea
coeziunii
cooperării, socialepentru
economice,
și
creșterea
teritoriale
economice,
teritoriale

coeziunii
sociale

și

Valorificarea
oportunităților
de
dezvoltare a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria pornind de la domenii
de
interes
general:
dezvoltarea
activităților turistice, conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural și
natural
Existența unor doemnii de interes
comun:
asigurarea
informării
și
creșterea siguranței turiștilor

CĂTRE
Obiectivul specific: Coordonarea inițiativelor
publice și private în probleme de interes
comun

PRIN
Politica 4.2-a: Realizarea planurilor de
mobilitate
pentru
creșterea
eficienței
serviciilor de transport
Politica 4.2-b: Asigurarea
siguranță a turiștilor

condițiilor

de

Politica 4.2-c: Realizarea unor programe de
cercetare în domenii de interes comun

Două proiecte prioritare de interes comun au
fost idetiuficate în susținerea măsurilor pentru
atingerea acestui obiectiv specific:
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Plan de mobilitate pentru orașele port
din zona transfrontalieră, proiect care va
conduce la creșterea accesibilității și
mobilității în cazul orașelor port pe
moduri de transport terestre și fluviale și
va facilita luarea unor decizii privind
amplasarea nodurilor logistice de interes
regional și local.

Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea
instituționale
cooperării,
creșterea
economice,

capacității
necesare
pentru
coeziunii
sociale

și

teritoriale


Realizarea

unui

sistem

integrat

de

informare și servicii pentru turiști în
orașele port din zona transfrontalieră,
proiect care vizează creșterea încrederii
turiștilor și a operatorilor de turism.
Proiectul are în vedere: realizarea de
sisteme

de

informare

privind

valori

culturale și turistice, realizarea de sisteme
de informare privind serviciile de taxi,
servicii medicale, servicii ale poliției,
servicii de asistență juridică, precum și
achiziționarea de echipamente și softuri.
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Rolul instituțiilor administrației publice în
susținerea dezvoltării zonei transfrontaliere
România-Bulgaria

DE LA


Dimensiuni reduse ale colaborării între
autoritățile administrative la nivel de
județ/district

și

la

nivel

de

unități

administrativ-teritoriale de rang mai mic
în zona transfrontalieră
CU

Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea
instituționale
cooperării,
creșterea
economice,
teritoriale

capacității

Valorificarea oportunităților de inițiere și
dezvoltare

a

Strategia

comună

teritorială

necesare

colaborării
de

durabilă

deschise

de

dezvoltare
a

zonei

transfrontaliere România-Bulgaria

pentru
coeziunii
sociale

și
CĂTRE
Obiectivul specific: Creșterea capacității
operaționale a administrației privind
managementul dezvoltării locale

PRIN
Politica 4.3-a: Realizarea unui sistem
benchmarking pe servicii de interes comun

de

Politica 4.3-b: Utilizarea de metode și tehnici
moderne
în
implicarea
comunității
în
planificarea participativă
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ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ
CENTRALĂ ȘI
LOCALĂ
PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI COMUNE DE
DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA A
ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMANIA BULGARIA

STRATEGIA COMUNA DE DEZVOLTARE
TERITORIALA DURABILA A ZONEI
TRANSFRONTALIERE ROMANIA BULGARIA

CARTEA VERDE A STRATEGIEI COMUNE DE
DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA A
ZONEI TRANSFRONTALIERE ROMANIA BULGARIA

OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU
DEZVOLTAREA ZONEI
TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA BULGARIA

MEDIUL PRIVAT

CETĂȚENI
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Matricea corelării obiectivelor și politicilor de dezvoltare

VIZIUNEA DEZVOLTARII
Zona Transfrontalieră 2045:
Regiune dunăreană, în care contribuție comună a Romaniei și Bulgariei conduce la conectarea locurilor și oamenilor pentru consolidarea unui teritoriu competitiv, într-un cadru natural și cultural valoros.
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea conectivității zonelor urbane și metropolitane pentru susținerea
unei dezvoltări teritoriale policentrice durabile

Obiectiv strategic 2: Intărirea rolului orașelor port prin creșterea
atractivității spațiului public și asigurarea de utilități și servicii pentru
locuitori și turiști.

Obiective specifice

Obiectiv strategic 3: Consolidarea rețelei de valori culturale și naturale și
conectarea acesteia la rețele similare din regiunea Dunării și a Mării Negre

Obiective specifice

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea capacității instituționale necesare
cooperării pentru creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale

Obiective specifice

Obiective specifice

Obiectiv
Specific 1.1:

Obiectiv
Specific 1.2:

Obiectiv
Specific 1.3:

Obiectiv
Specific 1.4:

Obiectiv
Specific 2.1:

Obiectiv
Specific 2.2:

Obiectiv
Specific 2.3:

Obiectiv
Specific: 3.1:

Obiectiv
Specific 3.2:

Obiectiv
Specific 3.3:

Obiectiv
Specific 4.1:

Obiectiv
Specific 4.2:

Obiectiv
Specific 4.3:

Optimizarea
potențialului de
navigație a fluviului
Dunărea pentru
creșterea transportului
de persoane și bunuri

Dezvoltarea unor
economii locale
viabile, susținute de
resurse umane
calificate

Asigurarea susținerii
energetice a
teritoriului în condiții
de eficiență,
competiție și
respectare a mediului

Imbunătățirea
comunicării în zona
transfrontalieră prin
dezvoltarea rețelei de
broadband

Dezvoltarea
capitalului uman prin
asigurarea de servicii
de interes public
general

Creșterea gradului de
echipare teritorială în
zonele rurale și
urbane

Creșterea atractivității
și calității locuirii în
zone urbane și rurale

Creșterea contribuției
patrimoniului cultural
al zonei
transfrontaliere în
peisajul cultural
european

Prezervarea
biodiversității și
îmbunătățirea
condițiilor ecologice

Consolidarea capacității
de gestionare a
riscurilor și a serviciilor
de intervenție în situații
de urgență

Asigurarea formelor
de cooperare și
management în
domenii de interes
comun

Coordonarea
ințiativelor publice și
private în probleme de
interes general

Creșterea capacității
operaționale a
administrației privind
managementul
dezvoltării locale

Politica 1.4-a
Dezvoltarea
infrastructurii de
internet și conectarea
persoanelor și firmelor

Politica 2.1-a
Asigurarea accesului la
servicii de educație și
sănătate într-un
mediu sigur și igienic

Politica 2.3-a
Reabilitarea
energetică a fondului
construit existent
(clădiri, instalații)

Politica 3.1-a
Conservarea și
reabilitarea
patrimoniului tangibil
în zonele turistice

Politica 4.1-a:
Creșterea capacității
de planificare spațială
a teritoriului
transfrontalier

Politica 1.4-b
Dezvoltarea de forme
de informare /
comunicare digitală

Politica 2.1-b
Creșterea calității
serviciilor sociale
pentru grupuri
dezavantajate

Politica 2.3-b
Dezvoltarea și
reabilitarea zonelor
centrale și a zonelor
urbane delabrate

Politica 3.1-b
Punerea în valoare a
patrimoniului
intangibil

Politica 3.2-b
Realizarea coridorului
verde al Dunării prin
asigurarea calității
aerului și a solului

Politica 3.3-a
Promovare investițiilor
comune
pentru amenajări și
echipamente necesare
combaterii inundațiilor
Politica 3.3-b
Coordonarea acțiunilor
de prevenire și
combatere a riscurilor
industriale

Politica 2.3-c
Amenajarea zonelor
necesare recreerii și
practicării de activități
sportive

Politica 3.1-c
Promovarea valorilor
culturale specifice
zonei transfrontaliere

Politica 3.2-c
Amenajarea și
refacerea condițiilor
ecologice ale malurilor
și ale siturilor
degradate

Politica 1.1.-a
Integrarea modurilor
de transport și
conectarea lor cu
rețeaua europeană
Politica 1.1-b
Conectarea porturilor
dunărene cu rețeaua
de localități din zona
transfrontalieră

Politica 1.1-c
Dezvoltarea
complementară a
rețelei de porturi în
funcție de rol și de
caracteristica regională

Politica 1.1-d
Asigurarea
navigabilității fluviale
și maritime în condiții
de siguranță

Politica 1.1.-e
Creșterea capacității
operaționale a
personalului calificat în
domeniul transportului
fluvial

Lista politici
Politica 1.2-a
Politica 1.3-a
Creșterea contribuției
Modernizarea
întreprinderilor locale
infrastructurii și a
în dezvoltarea
serviciilor din sectorul
economiei zonei
energetic
transfrontaliere
Politica 1.2-b
Politica 1.3-b
Dezvoltarea lanțurilor
Producerea și
de producție agricolă
utilizarea energiei
bazată pe generare de
rezultate din surse
plus valoare și pe
regenerabile
protecția resurselor de
apă
Politica 1.2-c
Politica 1.3-c
Dezvoltarea serviciilor
Dezvoltarea cooperării
în domeniul turismului
cercetării pe tematici
în conformitate cu
legate de domeniul
standarde
producerii ecointernaționale de
energiei
calitate și siguranță

Politica 1.2-d
Susținerea cercetării, a
serviciilor de
consultanță pentru
sprijinirea inițiativelor
antreprenorilor din
comunitățile locale
Politica 1.2-e
Asigurarea consilierii și
formării profesionale
pentru ocuparea
locurilor de muncă

Politica 2.1-c
Asigurarea dezvoltării
capitalului uman prin
servicii de formare și
consiliere

Lista politici
Politica 2.2-a
Asigurarea
infrastructurii de
alimentare cu apă
potabilă protejând
resursele existente
Politica 2.2-b
Asigurarea
infrastructurii de
canalizare respectând
condițiile de calitate a
apei Dunării
Politica 2.2-c
Dezvoltarea sistemului
de transport,
multimodal, terestru și
fluvial, pentru
creșterea mobilității,
folosind cu precădere
combustibili cu grad
redus de poluare a
atmosferei
Politica 2.2-d
Asigurarea unui sistem
de colectare a
deșeurilor menajere, a
celor rezultate din
construcții și a celor
medicale.
Politica 2.2-e
Asigurarea dezvoltării
capitalului uman prin
servicii de formare în
domeniul furnizării și
managementului
utilităților publice

Lista politici
Politica 3.2-a
Protejarea și
restaurarea mediului
natural

Lista politici .
Politica 4.2-a
Realizarea planurilor
de mobilitate pentru
creșterea eficienței
serviciilor de transport

Politica 4.1-b:
Asigurarea formelor
de consultare și luare
a deciziilor privind
inițiative și proiecte de
interes comun

Politica 4.2-b
Asigurarea condițiilor
de siguranță a
turiștilor

Politica 4.1-c:
Intărirea capacității
operaționale pentru
reducerea
infracționalității
transfrontaliere

Politica 4.2-c
Realizarea unor
programe de
cercetare în domenii
de interes comun

Politica 4.3-a
Realizarea unui sistem
de benchmarking pe
servicii de interes
comun
Politica 4.3-b
Utilizarea de metode
și tehnici moderne în
implicare comunității
în planificarea
participativă

Politica 3.2-d:
Dezvoltarea capacității
de cercetare și de
aplicare de măsuri în
domeniul protecției și
conservării biosferei
Politica 3.4-e:
Dezvoltarea capacității
de cunoaștere a
biosferei Dunării și
Mării Negre
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