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DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ 
CONCEPTE DE BAZĂ

• Dezvoltare inteligentă - bazată pe cunoaştere şi inovare

• Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităţilor prezentului

fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă

şi dezvoltare

• Dezvoltare favorabilă incluziunii - să sporească gradul de

ocupare a forţei de muncă
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1970
Conferinţa CEMAT  de la Bonn 
Identificarea temelor majore ale dezvoltării teritoriului european

calitatea mediului
procesul de urbanizare şi stabilirea echilibrului oraş-sat, 
problemele zonelor rurale
problemele regiunilor specifice (montane, regiunile de conversie

industrială, regiunile periferice, etc.)
dezvoltarea reţelelor de comunicaţii şi transport, participarea

colectivităţilor regionale şi locale

1983 
Carta de la Torremolinos 
Formularea marilor obiective pentru AT la nivelele naţionale şi al
continentului european

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE
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2000
Conferinţa CEMAT  de la Hanovra
Principii directoare pentru dezvoltarea durabilă a continentului
european 

1. Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări
socio-economice echilibrate şi de îmbunătăţire a competitivităţii 

2. Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi
de îmbunătăţirea relaţiilor dintre oraşe şi sate 

3. Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate 
4. Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere 
5. Reducerea degradării mediului 
6. Valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural 
7. Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare 
8. Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii 
9. Promovarea unui turism de calitate şi durabil 

10. Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale 

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE
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1999 
Perspectiva dezvoltării spaţiale europene (ESDP) – Potsdam

Obiective:
coeziune economică şi socială 
competitivitate mai echilibrată în teritoriu
conservarea resurselor şi patrimoniului natural şi cultural

Principii de  bază
dezvoltarea unui sistem urban policentric si echilibrat si a 
unui nou tip de relatie intre zonele urbane si rurale;
asigurarea accesului egal la infrastructura de cunoastere;
dezvoltarea durabila, managementul inteligent al
patrimoniul natural si cultural.

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE
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2007
Carta de la Leipzig pentru oraşe Europene Durabile

Obiective strategice:
 coeziune economică, socială şi teritorială
 consolidarea competitivităţii globale şi a durabilităţii regiunilor
europene.
integrarea politicilor comunitare la nivel naţional, regional şi local

Strategii de acţiune :
Crearea şi asigurarea unor spaţii publice de bună calitate
Modernizarea reţelelor de infrastructuri şi creşterea eficienţei
energetice
Inovaţia proactivă şi politicile educaţionale

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE



CONSTRUCT EXPO 2014
Sustenabi l i tatea produselor  pent ru const rucţ i i .  De la m ater i i  pr im e la oraşe intel igente

Inst i tu tu l  Naţ ional  de Cercetare-Dezvol tare în Construcţ i i ,  Urbanism ş i Dezvol tare Ter i tor ială Durabi lă
“URBAN-INCERC”, Sucursala URBANPROIECT

2010
Declaraţia de la Toledo privind regenerarea urbană integrată
Susţine necesitatea promovării unei dezvoltări urbane inteligente,
durabile şi incluzivă din punct de vedere social, a oraşelor europene, 
prin:
coordonarea intersectorială a acţiunilor strategice

dezvoltarea de parteneriate puternice orizontale

creşterea responsabilităţii actorilor urbani

concentrarea intervenţiilor pe zone cheie de la nivelul oraşului

implicarea populaţiei şi a grupurilor ţintă în procesul de planificare

monitorizarea acţiunilor strategice, precum şi a conflictelor şi

sinergiilor între diferite sectoare pe care le generează acestea

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE
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CADRUL LEGISLATIV - ROMANIA

2013
Legea nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întreg teritoriul

României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării

spaţiale la nivel naţional, regional, judeţean, orăşenesc şi

comunal, creând cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrată şi

utilizarea raţională a teritoriului precum şi gestionarea responsa

bilă a resurselor naturale şi protecţia mediului.
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DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI - caracter director

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional - PATN

b) Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ
•regional 
•interjudeţean
•interorăşenesc, intercomunal
•frontalier
•metropolitan, periurban 

c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean - PATJ

DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM - caracter operaţional şi sunt opozabile în justiţie

a) Planul Urbanistic General – PUG
b) Planul Urbanistic Zonal – PUZ
c) Planul Urbanistic de Detaliu – PUD

STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER ANALITIC, PROSPECTIV, CONSULTATIV
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• Ierarhizează pe ranguri localităţile existente şi defineşte pe baza a 16 indicatori, nivelul
de echipare a fiecărei categorii, în vederea iniţierii unor politici de dezvoltare şi stimulare a
competitivităţii

• stabileşte strategia de dezvoltare şi structurare a reţelei de localităţi urmărind asigurarea
unei relaţii armonioase între localitate şi teritoriu şi între spaţiul urban şi cel rural.

PATN - Secţiunea a IV-a – REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
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• infrastructură echilibrată la nivel naţional, zonal şi judeţean
• integrarea în reţeaua majoră europeană de căi de comunicaţie

PATN – Secţiunea I - CĂI DE COMUNICAŢIE
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CE ESTE ORAŞUL?

 o formă complexă de aşezare omenească, cu dimensiuni
variabile şi dotări edilitare, îndeplinind, de obicei, mai multe
funcţii: administrativă, industrială, comercială, politică
şi culturală

 subdiviziune politică, creată de către stat, care se 
diferenţiază de alte subdiviziuni, cum ar fi regiunile, 
judeţele, comunele şi satele

 unitatea administrativ-teritorială de bază alcătuită fie 
dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localităţi, 
dintre care cel puţin una este localitate urbană.
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COMPONENTELE ORAŞULUI

componenta teritorială 

 intravilanul
suprafaţa de teren ocupată sau destinată construcţiilor şi amenajărilor 
(de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producţie, 
de circulaţie, de recreare, de comerţ etc.)

extravilanul 
restul teritoriului administrativ al oraşului

componenta demografică socio-economică

grupurile de populaţie şi activităţile economice, sociale şi politico-
administrative ce se desfăşoară pe teritoriul localităţii
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ORAŞUL - SISTEM SOCIO-SPAŢIAL

Cadrul natural
Unităţile economice 
Dotările urbane 
Spaţiile verzi
Echiparea tehnică
Cadrul construit 
Circulaţia 
Locuinţele
Populaţia 
Forţa de muncă
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ORAŞUL – MOTOR AL DEZVOLTARII TERITORIULUI

Poli de creştere / dezvoltare
Centre de influenţă şi difuzie în teritoriu
Concentrări de factori de competitivitate
Centre de activism economic şi social
Concentrări de resurse umane
Concentrări de informaţie şi cunoaştere
Concentrări de servicii de interes economic general
Aglomerări de factori de producţie
Concentrări de locuri de muncă 
Poli /centre de conectivitate – noduri în reţelele care 

interconectează componentele teritoriilor
Origini /destinaţii ale fluxurilor majore de transport
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PROGRAME EUROPENE 
PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII URBANE DURABILE
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ORAŞUL VIITORULUI 
Toţi cetăţenii se pot bucura de condiţii bune de viaţă, oportunităţi bune de 

educaţie, muncă, convieţuire şi sănătate. 

Orice viziune asupra oraşului viitorului, trebuie să ia în considerare 
oraşul existent în prezent

In conditiile protejarii mediului natural
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PUZ Zona Centrala Protejata Municipiul Galati
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Oras

Sector

Zona

Cladire

SCALA REGENERARII URBANE
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Producatorii 
de materiale 
de construcŢii

Cercetare in  domeniul 
constructiilor, 
urbanismului ŞI
dezvoltarii teritoriale 
durabile



VĂ MULŢUMESC!

WWW.INCD.RO


