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RECUPERAREA ARHIVELOR URBANISTICE DIN ROMANIA SCHITA DE SISTEMATIZARE ORŞOVA 1960-1965

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
VEST
dr. arh. Radu RADOSLAV

Pentru că arhivarea documentelor a lipsit deseori în cultura oficialităţilor/
populaţiei din România, cred că a sosit momentul să prezint două documente
găsite în două albume cu fotografii: Schiţa de Sistematizare a municipiului
Timişoara 1964 şi Schiţa de Sistematizare a localităţii Orşova din aceiaşi perioadă.
Nu ştiu unde este azi arhiva Institutului de Proiectări (de stat) care din 1957 până
în 1968 se numea DSAPCB şi apoi până în 1995 s-a numit IPROTIM, când a
dispărut, probabil după 2000. Constat această lacună majoră mai ales că prin
1985, când am lucrat ca arhitect în cadrul IPROTIM, am avut surpriza să urmăresc
mutarea arhivei dintr-un corp vechi pe parter al instituţiei (s-a construit un corp
nou cu 5 nivele) şi când au fost arse o serie de documente arhivate. Degeaba
unii dintre membrii colectivului de Urbanism au protestat. Instituţiile de forţă nu
au permis apropierea de focul din curtea instituţiei. Parcă ştiau unii ceva.

ARHIVA

Să revenim la ORŞOVA.
Despre destinul localităţii Orşova se pot scrie multe, despre evoluţia sa.
Motivul: numeroasele schimbări geopolitice ce au durat mai bine de 2000 de ani
şi mai ales poziţia geostrategică deosebită. Începem scurta noastră prezentare
a evoluţiei sale cu informaţia că în anul 1923 ”localitatea a fost ridicată la rang
de municipiu”. În urma luptei de la Posada din 1330, care a consfinţit ieşirea
Ţării Româneşti de sub tutela coroanei maghiare, Orşova este proclamată de
Ludovic cel Mare ”Cetate Regească”. În 1408 Pippo Spano, banul Severinului a
fortificat Orşova pentru că presiunea otomană a devenit tot mai puternică.
După bătălia de la Mohacs (1526) cetatea Orşova a fost cucerită de turci de la
Regatul Ungar. În 1664 localitatea a intrat în paşalâcul Timişoarei. Înainte de
1700 Orşova şi insula Ada-Kaleh au fost disputate continuu de cele două mai
imperii, fiind cucerite când de habsburgici, când de turci. În 1717 Orşova este
recucerită de habsburgici. 1737 înseamnă anul de REtrecere a localităţii sub
tutela otomană, cu condiţia construirii ”canalului Cerna”. Orşova era un sat
pescăresc pe lângă Jupalnic, localitate care a jucat un rol important de control
al văii Cernei. Anul 1791 marchează trecerea localităţii sub administraţie
habsburgică. După 1829 (Pacea de la Adrianopole) localitatea a avut un rol
economic major prin relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti care a găsit o
deschidere prielnică pentru produsele sale de export către Imperiul Habsburgic,
rol important jucat în urma finalizării căii rutiere Orşova - Caransebeş dar şi a
celei de pe malul actual românesc.

Fig. 1 – (fig. 1a) după 1900- imagine de pe malul sârbesc a canalului navigabil, în care navele
au fost tractate de pe o linie de cale ferată adiacentă; (fig. 1b) 1964 -amplasamentul viitorului baraj de
la Porţile de Fier înainte de începerea lucrărilor.
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Apare aici Societatea de Navigaţie Austriacă (DDSG). Totuşi transportul
pe Dunăre în dreptul Cazanelor se desfăşura greoi. După 1873 Orşova a trecut
sub administraţie maghiară. În 1878 se finalizează calea ferată Timişoara - Orşova
parte din legătura feroviară Budapesta- Bucureşti.
În 1896 la Porţile de Fier-Sip se inaugurează în prezenţa împăratului Franz
Josef şi a regelui Alexandru al Serbiei canalul de navigaţie de pe malul sârbesc al
Dunării (fig.1a) şi apare la Orşova şantierul de reparaţii navale.
În 1918 se instaurează aici administraţia Regatului României şi astfel
Orşova, împreună cu comitatul Caraş-Severin, a devenit parte a Banatului
Românesc.
Orşova pare o localitate ca alte multe altele, dar care avea marele avantaj
al amplasamentului/ controlului de pe malul fluviului (fig.2a), chiar dacă
inundaţiile erau frecvente în oraş (fig. 2b).

ARHIVA

Fig.2 - imagini din Orşova din perioada ante 1920: (fig.2a) imaginea vechii localităţi şi controlul
navigaţiei; (2b) imagini din timpul numeroaselor inundaţii de pe aleea Dunării

Disputele geopolitice nu s-au sfârşit la 1918. După victoria URSS-ului din
1945 (ca parte a celor învingători) au apărut luptele ideologice dintre liderii
sovieticii/români şi cei jugoslavi din jurul anului 1950. Din acest motiv capitala
raionului din acea parte a regiunii Banat a fost amplasată la Mehadia. Aceste
lupte ideologice au constituit motivul invocat de conducerea politică din ţara
noastră pentru una dintre cele mai cumplite deportări în masă (într-o noapte
de iunie 1951) ale populaţiei, din istoria modernă a României (în jur de 40.000
locuitori) de pe o rază de cca. 50 km din jurul graniţei cu Jugoslavia lui Tito.
Abia după 1954 reşedinţa raionului a fost reamplasată la Orşova. Ca după
orice dispută ideologică prietenia dintre conducătorii ţărilor noastre s-a reluat,
mai ales că URSS-ul dorea cu orice preţ să panslavizeze regiunea noastră până
la Marea Adriatică şi până în Bulgaria cu intenţia de a transforma cele două
ţări România şi Bulgaria în republici sovietice. Parte din această geostrategie
erau şi două investiţii economice importante de pe teritoriul ţării noastre:
Combinatul Siderurgic de la Galaţi (în colaborare cu URSS) şi Barajul Hidrotehnic
de la Porţile de Fier (în colaborare cu RFS Yugoslavia).
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Acesta a fost pe scurt contextul în care s-a născut Barajul Hidrotehnic de
la Porţile de Fier, cu efectele sale majore asupra localităţii Orşova şi a insulei
Ada-Kaleh (fig.3). Studiul a fost întocmit de zeci de Institute de Cercetare şi
Proiectare din URSS, având şi subproiectanţi din România.

ARHIVA

Fig. 3 –1964 studiu prealabil - lucrările hidrotehnice de la Porţile de Fier şi efectele sale asupra
malului românesc şi jugoslav 1966-1974 (sursă: albumul de fotografii Radoslav Ioan).

La o sumară analiză a conţinutului figurii 3 se poate constata că malul
românesc, în care se observă că mai ales vechea localitate Orşova (în timbru
de jos stânga malul Dunării) era cel mai afectată şi întreaga zonă până la
Berzeasca de lacul de acumulare al Hidrocentralei de la Porţile de Fier şi
presupunea dispariţia sau reamplasarea unor localităţi.

Fig.4 –1966-74, (fig.4a; fig.4b) imagini din perioada şantierului in timpul construcţiei
barajului şi a lucrărilor adiacente (sursă: din periodicele vremii).
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La inundarea văii Cernei de apele barajului Hidrocentralei de la
Porţile de Fier au dispărut şi localităţile Tufari, Coramnic şi Jupalnic. Insula Ada-Kaleh
a dispărut şi astfel populaţia turcă veche de sute de ani a avut de ales/a fost
silită între a pleca în Turcia, la Turnu Severin sau la Orşova. Parte din populaţia
strămutată în Turcia a revenit la Turnu Severin în câţiva ani.
În fig. 4a se poate remarca amploarea investiţiilor colaterale de pe
malul românesc care cuprind viaducte pentru calea ferată şi pentru calea
rutieră (azi formează culoarul de mobilitate geostrategic european/mondial
Via Carpathia). Figura 4b prezintă o etapă a construcţiei barajului de la Porţile
de Fier înainte de închiderea vechiului curs al Dunării, fapt ce a determinat
strămutarea populaţiei din zonă între 1966 şi 1974 pe noile amplasamente.

ARHIVA

Epopeea geopolitică a Orşovei nu s-a sfârşit aici. În anul 1968, februarie,
conducerea politică a României a desfiinţat Regiunile (printre care şi cele
Autonome, în dorinţa de a scăpa de ultimele rămăşiţe ale controlului URSS) şi a
trecut la reforma administrativă bazată pe judeţe pe care se sprijină încă şi
azi România. Orşova (cu întreaga Clisură a Dunării până aproape de Berzeasca)
a trecut din Banatul Montan (parte a Regiunii Banat) în Judeţul Mehedinţi.
Şi aşa am ajuns în sfârşit la tema noastră: RECUPERAREA ARHIVELOR
ROMÂNEŞTI acţiune care conţine şi Schiţa de Sistematizare a strămutării localităţii
ORŞOVA din perioada 1966-1974.
Prin 1960 DSAPCB (Institutul de Sistematizare Arhitectură Proiectare
Construcţii Banat) cu sediul în Timişoara a primit sarcina de a proiecta
reamplasarea localităţii Orşova care urma a fi inundată. Proiectul a fost coordonat
prin Atelierul de Sistematizare până în 1966 şi apoi a urmat intervenţia
celorlalte Ateliere de Arhitectură pînă în 1976.
Dacă în 1962 Atelierul de Sistematizare avea doar 11 persoane (cu un
Şef Atelier proiectare: Arh. Ionescu Natalia şi cu Arh. Proiectant: Arh. Grumeza
Silvia, Arh. Nidermaer Paul, Arh. Carp Octavian/ Desenator Mărcuş Georgeta),
în urma necesităţii profesionale acesta a crescut în 1971 la 26 persoane (cu Şef
Atelier proiectare: Arh. Ionescu Natalia şi cu Arh. Proiectant: Arh. Voştinaru Liviu,
Arh. Grumeza Silvia, Arh. Carp Octavian/ Proiectant: ing. Flondor Sanda, Mayer
Ervin, Mărcuş Georgeta, carh. Balaban Armand, Planificator: Kiraly Cornelia). De
remarcat prezenţa economiştilor într-un colectiv de urbanism. Am pomenit
doar despre cei care au lucrat direct în atelierul de sistematizare, dar trebuie
amintit că atelierele topo, geo, drumuri, edilitare, electrice, etc. au susţinut
activitatea interdisciplinară de sistematizare (azi denumită amenajarea teritoriului
şi urbanism) a zonei. Pentru simplificarea povestirii am să utilizez fragmente
dintr-o postare din 2020 [1].
”Din arhiva vremii am avut aşadar acces doar la un album cu fotografii ale
planşelor predate de Direcţia de Sistematizare şi Arhitectură Proiectare Construcţii
Banat (DSAPCB) din Timişoara, documentaţie necesară construirii Complexului
Hidroenergetic de la Porţile de Fier, studiu întitulat: ”STUDIU COMPARATIV DE
AMPLASARE A LOCALITĂŢII ORŞOVA”, PROIECT D.S.A.P.C.BANAT, nr. 9331-32,
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cu 11 planşe copiate/foto după cum urmează: Încadrarea în Regiunea Banat;
Propuneri de Sistematizare etapa 1970 pentru Zona Sistemului Hidroenergetic de
la Porţile de Fier; Situaţia Existentă a Localităţilor de la Porţile de Fier; 4 variante
cu Analiza terenurilor propuse ca posibile pentru reamplasarea localităţii Orşova
ce urma a fi acoperită de apele barajului şi cu 6 variante Detalii de
Sistematizare Informative pentru cele 4 variante de amplasament” [1].

ARHIVA

Să începem analiza pe foto/planşele descoperite: studiul a început cu
analiza contextului regional al Banatului (fig.5) şi al impactului barajului de la
Porţile de Fier asupra localităţilor Arad, Timişoara, Lugoj, Reşiţa şi Moldova Nouă.
Analiza efectului reamplasării localităţii era cuprinsă în partea scrisă care era
amplă, mai ales că reţeaua de mobilitate (în mod special cea rutieră) era deosebit
de înapoiată în acea perioadă.

Fig. 5 - harta zonei studiate în contextul regiunii Banat (sursă: colecţia Radoslav Ioan).
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A urmat studiul/analiza zonei de pe teritoriul românesc (fig.6) cu efecte
asupra localităţilor Moldova Nouă, Berzeasca, Sviniţa, (Planişeviţa) Dubova,
(Ogradeva) Eşalniţa, Orşova, inclusiv cu Insula Ada-Kaleh. (Notă: localităţile din
paranteze nu le-am mai găsit azi pe hartă).
La această fază un rol important au avut istoricii şi arheologii cărora li s-a
oferit şansa studierii vestigiilor de pe traseul Clisurii Dunării, partea românească.

Fig. 6 - analiza efectelor lacului de acumulare de la Porţile de Fier pe Clisura Dunării pînă la
Moldova Nouă (sursă: colecţia Radoslav Ioan).

ARHIVA

Pentru a discuta cele 4 variante supuse aprobării am utilizat parte din
postarea pomenită [1]:
”Analiza comparativă a celor 4 variante a terenurilor (fig.7) s-a făcut din
punct de vedere ideologic (azi se numeşte Political Correctness, pe scurt PC),
economic, social, cultural, ecologic, fiind descrisă în partea scrisă”.

Fig. 7- cele 4 variante pentru reamplasarea localităţii Orşova (sursă: colecţia Radoslav Ioan).
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ARHIVA

”Varianta I a propus realizarea a trei comunităţi/nuclee distincte noi, cu
două comunităţi pe valea Cernei, din care una pe o pajişte pe partea stângă a
cursului râului Cerna şi alta pe malul drept al Cernei înainte de localităţile Topleţ
şi Barza şi un nucleu distinct la confluenţa Dunării cu râul Cerna.
Varianta II a diferit de prima doar prin mutarea nucleului de pe Dunăre în
jurul punctului de contact dintre pârâul ce coboară dinspre dealuri în dreptul
unei mici comunităţi existente.
Varianta III (cea care s-a adoptat/realizat) a propus extensia micii comunităţi
pe o parte şi pe cealaltă a ei cu un oraş format din blocuri (în amonte pe Dunăre
de nucleul existent) şi din imobile individuale (în aval pe Dunăre de nucleul
existent)” [1] .
Varianta IV a propus două subvariante cu locuinţe colective în blocuri, din
care una pe o pajişte pe partea dreaptă a cursului râului Cerna înainte de
localităţile Topleţ şi Orşova (vezi fig. 10 - Detaliu de Sistematizare Informativ
subvarianta 1 şi subvarianta 2) şi un amplasament pentru un implant de tip
”Oraş Grădină” pe un teren brăzdat de văi pe partea stângă a râului Cerna (fig. 8).
”La nivel guvernamental s-a decis alegerea variantei III, cu o localitate unică
pe malul golfului Dunării apărut în urma construirii Barajului.
Ce ne interesează în această postare este varianta IV (T4), respinsă de altfel,
cu o nouă comunitate cu loturi individuale pentru zona rezidenţială propuse
pe pajiştea de pe partea stângă a cursului râului Cerna, în suprafaţă de 6.300 ha
(fig.8) [1].

Fig.8 – (8a) 1963, cca – Detaliu de Sistematizare Informativ (DSI) pentru terenul T4
(posibil lângă fosta localitate Jupalnic) din varianta IV de reamplasare a localităţii ORŞOVA pe un
teren deluros pe partea estică a râului Cerna; (8b) 2020 – extras Google cu situaţia actuală a
terenului T4 (sursă: (8a) colecţia Ioan Radoslav, (8b) extras google).

”Am ales această planşă (8a) pentru a remarca protejarea/neconstruirea
văilor (râpelor) din DSI, ce se păstrează şi azi pe amplasament. Este o concepţie
avangardistă şi pentru epoca noastră, în care s-a solicitat (dar nu s-a acceptat
de autorităţile locale) implementarea conceptului ”New Green Deal”. Propunerea
era caracterizată de loturi pentru locuinţe individuale, motivându-se elementul
cultural/social al transmutării populaţiei din viitoarele 4 localităţi inundate –
Coramnic, Tufări, Jupalnic şi Orşova – cu locuire tradiţională. Această tipologie
de locuire a fost completată de utilizarea fundăturilor, operaţiuni tipice ale
oraşelor britanice de tip ”oraş grădină” de la începutul secolului XX şi până
azi, dar şi de un centru comunitar amplu (marcat cu albastru).
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Pentru Republica Populară Romînia, care propunea mutarea ”noii clase
muncitoare” doar în blocuri era un act de mare curaj în acea epocă (1964).
Evident că acest tip de locuire în comunităţi distincte nu a fost aprobat” [1]. Un
exemplu realizat în România în anii 50 ai secolului trecut de ”oraş grădină”
implantat în Oraşul Victoria, jud Braşov (fig.9 ) a fost proiectat de un Institut de
Proiectări din URSS.

Fig.9 -2012 - Oraşul Victoria, jud Braşov, România, realizat după conceptul ”oraşului grădină”
în anii 1950 (sursă foto: Radu Radoslav).

ARHIVA

Au fost detaliate ”Informativ” şi două subvariante din varianta IV (fig. 10)
de mutare a localităţii Orşova de-a lungul râului Cerna între localitatea Topleţ
şi Barza în zone rezidenţiale de blocuri cu 5 nivele.

Fig. 10 - subvariante zonă locuinţe colective din varianta IV (fig.7) pe vestul Văii Cerna, pe
terenuri plate între localitatea Topleţ şi actuala Orşovă (sursă: colecţia Radoslav Ioan)
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Cele două subvariante din fig. 10 amplasate pe terenuri plate agricole
păstrează traseul căii ferate şi a căii rutiere existente. Ambele subvariante
respectă principiile urbanismului de tip socialist practicat în România între
1960-1975 având spaţii pentru dotări de sport şi învăţământ aferente normelor
vremii. Subvarianta 10a, amplasată mai aproape de localitatea Topleţ este
bazată pe principiul incintelor închise de blocuri cu dotările grupate într-o
singură zonă, iar subvarianta 10b amplasată mai aproape de actuala locaţie a
Orşovei este bazată pe principiul lamelor de blocuri cu spaţii verzi între ele
(distanţele între blocuri 60m, L=3H) cu dotările aferente distribuite peste tot.
Prima subvariantă are avantajul facil al accesului pietonal la versantul dealului/
muntelui, iar cea de a două are avantajul facil al accesului pietonal la apă
(Râul Cerna). Amândouă variante au fost abandonate, fiind aleasă poziţia noii
locaţii pe Dunăre la confluenţa cu râul Cerna (varianta C) atât din motive
geostrategice (controlul Dunării), cât şi economice (şantierul naval).

ARHIVA

”Dar a meritat efortul pentru că varianta ”C”, cea care s-a aprobat/realizat
(fig. 11c) este un compromis rezonabil, având în aval/dreapta şi o zonă cu
200 loturi cu locuinţe individuale (pentru populaţia strămutată), pe lângă cele
450 apartamente în blocuri din stânga imaginii” [1].

Fig. 11- Detaliu de Sistematizare pentru terenul T1 (fig. 10a) varianta a; (fig. 10b) varianta b;
(fig. 10c) varianta c -varianta aleasă (sursă: colecţia Radoslav Ioan).
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Localnicii strămutaţi în cele 200 de parcele pentru locuinţe individuale
au primit pe lângă un lot de teren foarte mic şi un număr de cărămizi (bănuiesc
că din demolări).
Ce a rămas din aceste studii? Ce s-a realizat înainte şi după strămutare?
Oraşul este decăzut după 1990 ca majoritatea localităţilor mici/mijlocii
născute în epoca 1960-1989. Şansa lor este turismul pentru că orice vizitator de
azi poate accede la două SEMNALE ARHITECTURALE MARCANTE ale locului,
vizitate de mii de turişti:

ARHIVA

1. Mănăstirea Sf. Ana (fig. 12).
Este amplasată pe coama Dealului Moşului, ctitorie (1936-1939) a marelui
ziarist interbelic Pamfil Şeicaru în memoria luptelor purtate de dânsul în timpul
Primului Război Mondial. Complexul mănăstiresc a fost transformat în cazare şi
restaurant în perioada ce a urmat schimbărilor geopolitice de după 1945.
După 1990 ctitoria religioasă a fost preluată de Mitropolia Olteniei, redevenind
loc de cult. Ea ocupă un punct vizual important din defileul Dunării (fig.12).

Fig. 12 – Orşova înainte de strămutare - imagine de la Mănăstirea SF Ana spre Orşova veche
şi Dunăre (sursa: Wikipedia)

2. Biserica Romano-Catolică (fig.13).
Ctitoria Bisericii Romano-Catolice (1972-1976), este amplasată în centrul
geometric al noii localităţi la confluenţa dintre noul curs al Dunării şi un
pârâu/ vâroagă ce coboară dinspre dealuri.
”Ce am remarcat, la o analiză mai atentă a acestei poze/planşe (fig.11c)
…, au fost cele două ”guguloaie” (mâzgălituri cu creionul) desenate pe aceasta.
Posibil ca operaţiunea de desenare a amplasamentului unei investiţii noi să se
fi făcut într-o mare grabă/secret într-un birou din DSPAPCB prin 1971, cu foarte
puţină lume de faţă. Ce acte internaţionale s-au semnat în acea perioadă, ce
decizii interne s-au luat la Bucureşti sau la Timişoara la DSAPCB putem doar
specula.
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Ce bănuiesc în spatele acestei descoperiri? Cred că motivul a fost că pe un
amplasament (cel din dreptul pârâului ce se scurge în lacul de acumulare deja
executat) s-a ridicat între 1972-1976 Biserica Romano-Catolică (singura biserică
catolică ridicată în timpul regimului comunist în România) proiectată de Hans
Fackelmann, edificiu care alături de cel ridicat de Nicolae Porumbescu la
Satu Mare sunt emblematice pentru arhitectura modernistă/brutalistă din
România comunistă. Am o amintire de neuitat de prin 1976, de o călătorie cu
trenul împreună cu MAESTRUL Hans Fackelmann în vagonul restaurant (pentru
a putea povesti/desena detalii cât mai multe despre capodopera pe care urma
să o văd la capătul drumului Timişoara-Orşova) şi cu o vizită de însoţitor pe
şantier lîngă OMUL Hans” [1].

ARHIVA

Pentru că am oferit spre reflexie aceste două realizări, pentru că am tot
pomenit la începutul postării noastre de importanţa situaţiei geopolitice dintr-un
moment anume trebuie să menţionăm, în cazul al doilea (Biserica Romano-Catolică),
de încercarea Republicii Populare a României de la începutul anilor 1960 de
reluare a schimburilor economice şi în 1968 de stabilirea relaţiilor diplomatice cu
Republica Federală a Germaniei. Efectul acestor acţiuni a fost amplasarea/realizarea
ulterioară a bisericii Romano-Catolice în zona centrală a Orşovei.
Să nu uităm că ştiinţa de a construi ”oraşul” este o artă de a utiliza toate
situaţiile geopolitice favorabile ale momentului înspre binele comunităţii, după
ce ai o SCHIŢĂ de SISTEMATIZARE/PATJ/PUG aprobată, începând cu SCENARII
POSIBILE, pentru CLARIFICAREA OPŢIUNILOR [2] (noţiuni în limbajul actual
european), apelând apoi la arhitecţii care ştiu măsura lucrului bine făcut.

Fig. 13 – 2014, sept, Orşova – Biserica Romano-Catolică, autor arh Hans Fackelmann (sursă
foto: Muntean Lucian);
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GLOSAR AL EXPRESIILOR CHEIE UTILIZATE IN DOMENIUL
POLITICILOR DE DEZVOLTARE SPATIALA DIN EUROPA (PARTEA 2)

PROIECT DE GLOSAR
Managementul terenului
Managementul terenului poate fi definit ca un proces de gospodărire a
folosinţelor de teren şi a dezvoltării resurselor de teren în mod durabil. Dat fiind
faptul că resursele de teren sunt folosite pentru o varietate de scopuri, care
interacţionează şi pot concura între ele, toate folosinţele de teren ar trebui să
fie planificate şi gestionate în mod integrat. Managementul terenului este
strâns legat de planificarea folosinţelor de teren şi de planificarea fizică.
Managementul terenului poate cuprinde şi activitatea de asamblare a
terenului (achiziţia de teren de către autorităţile publice pentru a facilita
folosinţele viitoare de teren, cum ar fi protecţia zonelor naturale sau dezvoltarea
terenului în scopuri specifice, cum ar fi locuire sau infrastructură).

CEMAT

Peisaj
În conformitate cu Convenţia Peisajului European, „peisaj înseamnă o zonă,
aşa cum este percepută de oameni, a cărei caracteristică este rezultatul acţiunii
şi interacţiunii factorilor naturali şi /sau umani”.
Principiile Directoare indică faptul că „Europa este compusă dintr-o
pluralitate de peisaje. Acestea reprezintă o parte importantă a patrimoniului
european şi o mărturie a relaţiilor trecute şi viitoare între om şi mediul său natural
şi cel construit”. Dezvoltările metodelor de producţie în agricultură, silvicultură
şi industrie şi schimbările în domeniul urbanismului, transporturilor, al altor tipuri
de infrastructuri, al turismului şi comportamentului în timpul liber accelerează
transformarea peisajelor europene şi pot să aibă şi un impact negativ asupra
calităţii şi folosirii lor. Aceasta priveşte numai peisajele naturale valoroase, dar se
aplică în general şi altor tipuri de peisaje culturale, în special, cele care reprezintă
o componentă esenţială a mediului urban.”
Planificarea peisajului
Planificarea peisajului este o activitate care implică atât specialişti publici,
cât şi privaţi, având drept scop crearea, conservarea, îmbunătăţirea şi restaurarea
peisajelor la diferite scări, de la traseele cu vegetaţie şi parcurile publice la
zonele mari, cum ar fi pădurile, marile zone de vegetaţie sălbatică şi ameliorarea
peisajelor degradate, cum ar fi minele sau gropile de depozitare a gunoaielor.
Planificarea peisajului cuprinde o varietate de calificări cum ar fi arhitectura şi
design-ul peisajului, conservarea naturii, cunoaşterea plantelor, a ecosistemelor, a
ştiinţei solului, hidrologie, peisajele culturale, etc. Prevederile Convenţiei Peisajului
European reprezintă linii directoare importante pentru conţinutul şi procedurile
planificării peisajului.
Politici de peisaj
În conformitate cu Convenţia Peisajului European, „politica peisajului
înseamnă enunţarea de către autorităţile publice competente a principiilor
generale, a strategiilor şi a liniilor directoare care permit luarea unor măsuri menite
a proteja, gestiona şi planifica peisajele”.
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CEMAT

Sub acest titlu generic pot fi identificate diferite tipuri de politici de peisaj:
Convenţia Peisajului European indică faptul că :
- „Protecţia peisajului înseamnă măsuri de conservare şi menţinere a unor
trăsături importante sau caracteristice ale peisajului, justificate de valoarea
patrimoniului acestuia rezultat din configuraţia naturală şi/sau din activitatea
umană;
- Managementul peisajului înseamnă acţiune, din perspectiva dezvoltării
durabile, pentru a asigura întreţinerea regulată a unui peisaj, astfel încât să
dirijeze şi să armonizeze schimbările care apar în urma proceselor sociale,
economice şi de mediu;
- Planificarea peisajului înseamnă acţiune fermă de îmbunătăţire, restabilire
sau creare de peisaje în perspectivă.”
- Principiile Directoare indică că „Politica de dezvoltare spaţială poate
contribui la protejarea, gospodărirea şi îmbunătăţirea peisajelor prin adoptarea
unor măsuri corespunzătoare, în special prin organizarea unor interacţiuni mai
bune între diferitele politici sectoriale în ceea ce priveşte impacturile lor
teritoriale.” Este posibil ca diferitele tipuri de măsuri să contribuie la atingerea
acestui ţel, cum ar fi: integrarea dezvoltării peisajului în planificarea spaţială,
precum şi în politicile sectoriale, examinarea şi evaluarea generală a peisajelor,
implementarea politicilor integrate, considerarea dezvoltării şi a protecţiei
peisajului în programele internaţionale, în cooperarea transfrontalieră şi
transnaţională, consolidarea conştientizării de către oameni, organizaţiile private
şi autorităţile teritoriale a valorii peisajelor, integrarea mai fermă a dezvoltării
peisajului în programele de formare profesională.
Planificarea folosinţelor de teren, zonificare
Planificarea folosinţelor de teren reprezintă o ramură a politicii publice,
care cuprinde diferite discipline, ce urmăresc ordonarea şi reglementarea
folosinţelor de teren în mod eficient.
Aceasta înseamnă dispunerea stiinţifică, estetică şi ordonată a terenului,
a resurselor, a obiectivelor şi a serviciilor în vederea asigurării eficienţei fizice,
economice, sociale şi de mediu, a sănătăţii şi a bunăstării comunităţilor urbane
şi rurale. Zonificarea reprezintă o componentă importantă a planificării
folosinţelor de teren. Aceasta include reglementarea tipurilor de activităţi, care
vor fi acceptabile pe anumite loturi (cum ar fi spaţiile deschise, rezidenţiale,
agricole, comerciale sau industriale), densităţile la care se pot efectua activităţile
respective, spaţiul pe care îl pot ocupa structurile spaţiale, etc.
Regiune metropolitană / Zonă metropolitană
Zona metropolitană reprezintă un sistem de localităţi, care cuprinde un
mare oraş (împreună cu suburbiile sale) şi zonele sale adiacente de influenţă,
care pot include diferite centre urbane de dimensiuni diferite. Aceste zone
adiacente alcătuiesc aşa-numita centură de navetişti. Spaţiile deschise interstiţiale
fac şi ele parte din zona metropolitană.
În general, regiunea metropolitană este considerată o regiune dominată (în
sens administrativ sau geografic) de o zonă metropolitană importantă.
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De aceea, în termeni spaţiali, întinderea sa este mai mare decât cea a
zonei metropolitane, însă după unele interpretări cele două concepte de zonă
metropolitană şi de regiune metropolitană au semnificaţii similare.

CEMAT

Risc natural/ Pericol natural/ Dezastru natural
Numeroasele evenimente naturale reprezintă un risc pentru fiinţele vii,
pentru mediul natural şi cel construit, deoarece acestea pun în pericol viaţa
oamenilor şi a animalelor şi pot provoca distrugeri grave ale localităţilor. Din
această cauză, localităţile umane trebuie să fie protejate, cât mai mult posibil,
împotriva riscurilor naturale prin măsuri de prevenire adaptate.
În funcţie de intensitatea lor, de impactul şi distrugerile acestora, aceste
evenimente (sau pericole) naturale pot fi considerate dezastre naturale.
De aceea, dezastrul natural este consecinţa combinării unui pericol natural cu
activităţile umane.
Principalele pericole naturale sunt: avalanşele, seceta, cutremurele,
inundaţiile, alunecările de teren, erupţiile vulcanice, tsunami-urile, tornadele,
cicloanele, incendiile izbucnite spontan, etc.
Ultimele decenii au fost martore ale intensificării declanşării, gravităţii şi
intensităţii dezastrelor naturale. Există posibilităţi considerabile pentru reducerea
riscului prin aplicarea unor eforturi de prevenire şi de diminuare a dezastrelor,
spre exemplu, pe baza unei tehnologii moderne de prognoză sub raportul
dezvoltării unor sisteme de avertizare timpurie, precum şi a îmbunătăţirii
folosinţelor de teren şi a planificării localităţilor şi a unor practici de construire
mai sigure.
Parteneriat / Cooperare
Guvernanţa politicilor de dezvoltare teritorială s-a modificat în mod
semnificativ în ultimele decenii pentru a face faţă mai eficient noilor provocări.
În timp ce în trecut guvernanţa teritorială a fost mai mult de natură ierarhică,
în special în contextul relaţiilor de sus în jos, o serie de factori au condus la
adoptarea unor abordări mai flexibile în care cooperarea şi parteneriatele joacă
un rol mai important, în special în următoarele domenii:
- relaţiile verticale şi orizontale din administraţiile publice responsabile atât
de planificarea teritorială, cât şi de politice sectoriale cu impact teritorial, în parte
înlocuite cu relaţiile autoritare şi permiţând coerenţa progresivă a politicilor
publice în scopul producerii de valoare adăugată în vederea coeziunii teritoriale
şi a durabilităţii;
- relaţiile între administraţiile publice şi organismele care reprezintă
societatea civilă în scopul întăririi adeziunii societăţii civile la obiectivele de
planificare spaţială, al armonizării politicilor publice cu deciziile private, în special
în domeniul investiţiilor şi al atenuării potenţialelor conflicte de interese;
- relaţiile între zonele urbane şi cele rurale în scopul întăririi dezvoltării
zonelor rurale prin serviciile furnizate de entităţi urbane şi al reducerii presiunii
pe care zonele metropolitane o exercită asupra zonelor rurale din apropiere şi al
asigurării diferitelor funcţiuni ale relaţiilor urban-rural cu caracter durabil;
- relaţiile transfrontaliere şi transnaţionale menite să armonizeze politicile
de dezvoltare teritorială dincolo de graniţele naţionale.
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Zone peri-urbane
Zonele peri-urbane sunt zone care reprezintă sub o formă trecerea de la
strict rural la urban. Adesea aceste zone formează interfaţa directă urban-rural şi
pot evolua în final în zone complet urbane. Zonele peri-urbane sunt locuri în
care oamenii sunt componentele cheie: acestea sunt mediile locuite. Majoritatea
zonelor peri-urbane se află la marginea zonelor urbane existente, dar ele pot fi
clustere de dezvoltare rezidenţială în cadrul peisajelor rurale. Zonele peri-urbane
sunt cel mai adesea rezultatul procesului de suburbanizare sau de dispersie
urbană.

CEMAT

Planificare fizică
Planificarea fizică este strâns legată de planificarea folosinţelor de teren,
proiectarea urbană, planificarea transportului, planificarea peisajului, planurile
de construire, etc. Ea vizează activităţi care influenţează în mod direct şi
programează structura fizică şi mediul oraşelor şi al împrejurimilor (în opoziţie cu
activităţile de planificare economică sau planificare socială).
Structură spaţială policentrică / Dezvoltare spaţială policentrică
Structura spaţială policentrică se referă la morfologia sistemului de
localităţi. Aceasta presupune că, la diferite nivele ale ierarhiei urbane, există o
pluralitate a aglomerărilor urbane de dimensiune egală, în opoziţie cu situaţiile
în care un singur mare centru urban domină fiecare nivel şi chiar elimină
prezenţa nivelurilor intermediare.
Conceptul de dezvoltare spaţială policentrică a fost introdus prima dată
în dezbaterea europeană de către ESDP (Perspectiva asupra Dezvoltării Spaţiale
Europene) a politicilor de dezvoltare spaţială şi a fost preluat în cadrul Principiilor
Directoare.
Policentricitatea sistemelor de localităţi este considerată că favorizează
dezvoltarea teritorială durabilă, precum şi reducerea dezechilibrelor teritoriale.
Un aspect important al policentricităţii este acela că ea este valabilă la
diferite scări:
- aplicată la scară europeană, ea ar trebui să permită apariţia unor zone
alternative de integrare economică globală, posibil să contracareze efectele
polarizării aşa-numitului pentagon Londra- Paris-Milano-Munchen-Hamburg;
- aplicată la scară intermediară (spre exemplu, la scară naţională sau în zone
transnaţionale), policentricitatea ar trebui să conducă la un sistem echilibrat de
localităţi cu o creştere de care beneficiază câteva zone metropolitane de
dimensiune diferită şi nu numai capitalele naţionale;
- aplicată la nivel regional, policentricitatea trebuie să asigure că dezavantajele
creşterii şi ale dezvoltării beneficiază şi oraşele de dimensiuni medii şi mai mici
pentru a menţine şi a spori vitalitatea în părţile mai rurale ale regiunii.
Parteneriat public-privat
Parteneriatul public-privat reprezintă un acord oficial (în general un contract)
prin care un organism public (guvern, autoritate regională sau locală) şi una sau
mai multe entităţi private decid să coopereze pentru construirea unui patrimoniu
sau pentru furnizarea de servicii.
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Alegerea entităţilor private se face, în general, pe bază de competiţie.
Rolul entităţii publice este acela de a asigura că la operare se respectă interesele
publice. În acest scop, contractul stipulează exact sarcinile care trebuie îndeplinite
de către entităţile private, în ceea ce priveşte serviciile ce urmează să fie
furnizate, capitalul care urmează a fi investit, normele de securitate care trebuie
să fie respectate, etc. Entităţile private participă, în general, la capitalul social şi/
sau la serviciile de operare. Există multe forme diferite de parteneriate public-privat
(spre exemplu, concesiunile, B.O.T., etc.). În contextul sistemelor economice
neo-liberale, care au prevalat în deceniile trecute, în întreaga Europă s-au creat
numeroase parteneriate publice-private.

CEMAT

Servicii publice
„Serviciile publice” reprezintă un termen generic prin care se definesc
serviciile furnizate (direct sau indirect) cetăţenilor de către autorităţile publice.
Serviciile publice sunt furnizate într-o serie de domenii, cum ar fi transport public,
colectarea şi distribuirea corespondenţei, ocrotirea sănătăţii, învăţământ,
telecomunicaţii, etc. Principiile pe care se bazează serviciile publice sunt cele
ale egalităţii (acces egal pentru toată lumea) şi ale condiţiilor rezonabile de
acces (majoritatea serviciilor publice sunt subvenţionate, deoarece ele nu sunt
rentabile). În contextul sistemelor economice neo-liberale, care s-au dezvoltat în
întreaga Europă în ultimele decenii, numeroase servicii publice au fost privatizate
şi s-au transformat parţial sau total în servicii private, cu preţuri în creştere şi
condiţii de acces mai puţin egale în teritoriu. Rezultatul acestei evoluţii l-a
constituit o dezbatere susţinută. În terminologia UE, serviciile publice sunt
denumite servicii de interes general.
Dezvoltare regională / Planificare regională
Dezvoltarea regională este considerată atât o creştere a bogăţiei într-o
regiune, cât şi activităţile care conduc la o astfel de creştere. Dezvoltarea
regională are o orientare economică puternică, deşi ea ar putea include şi
considerente sociale şi culturale.
Planificarea regională este o ramură a planificării folosinţelor de teren,
care se ocupă de organizarea infrastructurii, de creşterea localităţilor şi a zonelor
neconstruite la scara unei regiuni. Planificarea regională contribuie, în general,
la dezvoltarea regională, dar poate îndeplini şi obiective suplimentare, cum ar
fi durabilitatea în sensul mediului. Planificarea regională este înţeleasă, în
general, ca activităţi de planificare spaţială la scară regională.
Zonă rurală / Regiune rurală
Zonele rurale sunt zone cu aşezări rare, fără un oraş sau municipiu important.
Regiunea rurală se referă la anumite forme de utilizare a peisajelor şi terenurilor,
în care agricultura şi zonele naturale joacă un rol important. Zonele rurale sunt
din ce în ce mai variate sub aspectul bazei lor economice. Cu toate că
agricultura joacă încă un rol important în numeroase zone rurale, au apărut
surse noi de venit cum ar fi turismul rural, activităţile de producţie la scară
redusă, economia locuinţelor (amplasarea pensionarilor), producerea de energie
recuperabilă etc.
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Numeroase zone rurale sunt multifuncţionale şi unele dintre acestea se
află sub influenţa zonelor metropolitane şi a oraşelor mari ca urmare a
îmbunătăţirii dotărilor de transport şi comunicaţii.

CEMAT

Dezvoltarea rurală
Dezvoltarea rurală reprezintă un aspect special al dezvoltării teritoriale ca
urmare a faptului că societatea industrială şi urbană care a predominat în
Europa timp de mai bine de un secol a exclus din tendinţa de creştere şi
dezvoltare numeroase zone rurale, în special cele mai îndepărtate şi cele
periferice. În consecinţă, dezvoltarea rurală a devenit o prioritate a politicilor
de dezvoltare spaţială din majoritatea ţărilor europene.
Totuşi, în ultimii ani s-a produs în Europa o diversificare marcată, în care
unele regiuni rurale au beneficiat considerabil de pe urma vecinătăţii lor cu
localităţi mari, altele de pe urma turismului şi/sau a aşezărilor de pensionari, în
timp ce alte zone rurale încă se confruntă cu restricţii impuse de depărtare
sau marginalizare, care conduc la migrarea din zonă a populaţiei.
De aici rezultă faptul că sarcinile legate de dezvoltarea rurală sunt foarte
diversificate şi depind în mare măsură de contextul şi situaţia zonelor rurale avute
în vedere. Aceste sarcini includ măsuri cum ar fi creşterea accesibilităţii,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a mediului, conservarea peisajelor culturale şi
a patrimoniului natural şi cultural, promovarea turismului neagresiv, încurajarea
dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii, precum şi a satelor mari de a asigura
furnizarea de servicii pentru zonele rurale din jurul lor, promovarea unor
produse regionale, agricole, forestiere şi artizanale de calitate în condiţiile
adoptării unor metode de producţie ecologice.
Dezvoltarea spaţială
Dezvoltarea spaţială se referă la evoluţia teritoriilor sub toate aspectele
(economic, social, de mediu, fizic). Observarea dezvoltării spaţiale (de exemplu
în contextul programului EPSON), realizarea de analize ale tendinţelor de
dezvoltare spaţială şi de studii de prognoză privind dezvoltarea spaţială sunt
acţiuni necesare pentru pregătirea politicilor de dezvoltare spaţială. „Politica
dezvoltării spaţiale” este un concept destul de recent, apărut în anii 1990 (când
au fost adoptate ESDP şi Principiile directoare), însemnând o politică ce
promovează dezvoltarea spaţiului în conformitate cu principiile generale. Pentru
aplicarea acestor principii generale descrise în Principii directoare şi în ESDP,
este necesar să se asigure convergenţa a diferite politici publice (sectoriale şi
nesectoriale).
Proiecte de dezvoltare spaţială
Proiectele de dezvoltare spaţială sunt proiecte elaborate sau controlate
de organisme publice care contribuie pozitiv la dezvoltarea teritorială la
diferite niveluri. Proiectele de dezvoltare spaţială pot cuprinde lucrări de
infrastructură, promovarea şi dezvoltarea economică a unor zone specifice,
măsuri de reabilitare urbană, restaurarea ecosistemelor deteriorate etc. În
general, proiectele de dezvoltare spaţială sunt elemente ale unor strategii mai
amănunţite de dezvoltare spaţială.
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În timp ce unele proiecte de dezvoltare spaţială au un caracter „top-down”
(de sus în jos) şi implică în principal autorităţi publice, altele au un caracter
„bottom-up” (de jos în sus) şi pot implica în mare măsură societatea civilă şi
interese private (cum ar fi parteneriatul public-privat).
Evaluarea impactului strategic
Evaluarea Impactului Strategic nu se referă la impactul probabil al unor
proiecte individuale (cum este cazul EIA), ci la impactul probabil asupra mediului
al anumitor planuri şi programe. Directiva SEA (legislaţia UE), adoptată în
2001, prevede ca identificarea şi evaluarea consecinţelor asupra mediului ale
anumitor planuri şi programe să se facă în cursul etapei de elaborare şi înainte
de adoptarea lor. Autorităţile publice şi de mediu îşi pot da avizul, iar rezultatele
sunt în totalitate integrate şi luate în considerare în cursul procedurii de
planificare.
După adoptarea planului sau programului, populaţia este informată despre
decizie şi despre modul în care aceasta a fost luată. În cazul unor efecte
transfrontaliere semnificative probabile, Statul membru afectat şi populaţia
acestuia sunt informaţi şi au posibilitatea să facă comentarii care vor fi
integrate în procesul decizional la nivel naţional. SEA urmăreşte să cotribuie
la o planificare mai transparentă, prin implicarea populaţiei şi integrarea
considerentelor de mediu, realizând în acest fel obiectivul dezvoltării durabile.

CEMAT

Suburbanizarea
Suburbanizarea este un proces legat de dezvoltarea suburbiilor din jurul
marilor oraşe şi zonelor metropolitane. Procesul de suburbanizare este generat
de creştere (creşterea populaţiei totale), precum şi de restructurarea internă a
oraşelor. Numeroşi locuitori din oraşele mari nu mai trăiesc şi lucrează în
aceeaşi zonă urbană, preferând în schimb să trăiască în suburbii şi să facă
naveta spre locul de muncă din alte zone. Suburbiile sunt cartiere de locuinţe
situate fie în afara centurii unui oraş sau municipiu, fie în afara graniţelor oficiale
ale unui municipiu sau chiar în elementele exterioare ale unei conurbaţii.
Procesul de suburbanizare este deseori asimilat cu extinderea urbană, în
special atunci când este vorba despre înmulţirea problemelor de circulaţie şi
distrugerea resurselor şi peisajelor naturale.
Dezvoltarea spaţială durabilă
Conceptul de dezvoltare spaţială durabilă reprezintă principalul obiectiv
urmărit de Principiile directoare. Durabilitatea este legată de abordările pe
termen lung: beneficiile oferite de politicile de dezvoltare spaţială trebuie să aibă
un caracter de lungă durată şi nu trebuie să fie periclitate de omiterea
interferenţelor importante dintre politicile publice sau sectoarele de activitate.
În principiile directoare au fost identificate patru dimensiuni ale dezvoltării
teritoriale: durabilitate economică, socială, de mediu şi culturală.
În condiţiile în care nenumărate procese pun la încercare durabilitatea
viitorului nostru comun în Europa, politicile care urmăresc realizarea dezvoltării
spaţiale durabile trebuie să îndeplinească o serie de sarcini diferite, cum ar fi
reducerea disparităţilor, sprijinirea dezvoltării policentrice echilibrate, asigurarea
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măsurilor necesare pentru revitalizarea localităţilor degradate, creşterea
eficienţei reţelelor de transport şi energetice, prevenirea şi reducerea daunelor
potenţiale produse de catastrofele naturale, protejarea şi îmbunătăţirea
mediului natural şi construit, promovarea practicilor ecologice în agricultură şi
silvicultură, realizarea unui echilibru între conservarea patrimoniului natural
existent, atragerea de investiţii noi şi sprijinirea comunităţilor existente care
trăiesc şi muncesc în zone urbane şi rurale şi creşterea participării populaţiei
la abordarea dezvoltării spaţiale2.
Evaluarea durabilităţii
Un procent ridicat din costurile şi cheltuielile legate de mediu aferente
produselor şi proceselor este determinat în faza timpurile de proiectare,
producând deseori impacturi cu o durată de 20 de ani sau mai mult. Evaluarea
durabilităţii este o metodă care a fost elaborată cu scopul de a veni în sprijinul
întreprinderilor în realizarea de produse şi servicii mai durabile. Evaluarea ciclului
de viaţă al produselor urmăreşte să asigure o mai bună înţelegere a impactului
economic, social şi asupra mediului al acestora. De asemenea, se realizează
Evaluări ale Impactului Durabilităţii dintr-o perspectivă mai largă. De exemplu,
Uniunea Europeană realizează SIA pentru negocierile purtate pentru
încheierea acordurilor comerciale majore multilaterale şi bilaterale. Diferite
politici publice, precum şi Parteneriatele public-privat pot face de asemenea
obiectul unor proceduri similare menite să identifice impactul eonomic, social
şi asupra mediului pe termen lung al acestora.

CEMAT

Riscul tehnologic/ Accidentul tehnologic
Un risc tehnologic este neapărat legat de activitatea omului în domeniul
producţiei, producţiei de energie, transporturilor, construcţiilor, lucrărilor publice
etc. Riscurile legate de activităţi industriale, nucleare, minerit şi activităţi
subterane sau riscurile legate de transportul (terestru, fluvial sau maritim)
substanţelor periculoase sau ameninţarea ruperii unui baraj sunt considerate
riscuri tehnologice majore. Prevenirea riscurilor tehnologice, menită să limiteze
producerea accidentelor tehnologice şi impacturile potenţiale ale acestora, este
prevăzută în legislaţia naţională corespunzătoare. Aceasta poate conţine
măsuri care aparţin de politicile de dezvoltare spaţială, în special de politica de
utilizare a terenurilor.
Tehnopol / Centru tehnologic /Parc tehnologic / Parc ştiinţific
Un tehnopol (denumit şi centru tehnologic, parc tehnologic sau parc
ştiinţific) se referă la o zonă în care sunt concentrate numeroase activităţi
publice şi private care ţin de cercetare şi dezvoltare, dezvoltarea tehnologiei,
transfer de tehnologie, învăţământ stiinţific superior, servicii şi activităţi de
producţie în domeniul high-tech. În numeroase cazuri, tehnopolurile cuprind
unul sau mai multe grupuri specializate de întreprinderi high-tech, incubatoare
de debut, o firmă şi un centru de inovaţii, grupuri de consultanţă.
2

Declaraţia de la Liubliana privind Dimensiunea teritorială a dezvoltării durabile. CEMAT. 2003
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Principiile care guvernează tehnopolurile sunt realizarea de sinergii între
diferiţii factori interesaţi din cadrul tehnopolului (întreprinderi, activităţi R&D,
debuturi, servicii etc.), alegerea activităţilor care vor fi amplasate în zonă (de
exemplu eliminarea depozitelor sau a activităţilor industriale poluante), promovarea
şi sprijinirea de către autorităţile publice (înlesnirea achiziţiei de terenuri şi
dezvoltarea acestora, sprijin acordat activităţilor de cercetare şi învăţământ etc.)
şi în sfârşit asigurarea unui mediu de lucru remarcabil, care este important
pentru imaginea întreprinderilor şi organizaţiilor existente în zonă.

CEMAT

Coeziunea teritorială
Conceptul de coeziune teritorială este un obiectiv acoperitor de dezvoltare
teritorială al Principiilor directoare şi al ESDP. Cu toate că este inclus în
documentele oficiale la cel mai înalt nivel, încă nu s-a stabilit o definiţie oficială
a coeziunii teritoriale. În general este considerată ca fiind complementară
obiectivelor de coeziune economică şi socială având ca scop promovarea unei
dezvoltări armonioase şi omogene a întregului teritoriu. Există un consens larg
în privinţa faptului că coeziunea teritorială este un concept multidimensional
cu cel puţin trei componente3:
- calitatea teritoriului: calitatea condiţiilor de viaţă şi de muncă; standarde
de viaţă comparabile pe cuprinsul teritoriilor; acces similar la serviciile de interes
general şi la cunoştinţe;
- eficienţa teritorială: eficienţa resurselor în ceea ce priveste energia,
resursele naturale şi ale solului; competitivitatea ţesutului economic şi atractivitatea
teritoriului; accesibilitatea interioară şi exterioară; experienţe la nivel local şi
aspecte specifice; „meserii” productive şi avantajul competitiv al fiecărui teritoriu.
Dezvoltarea teritorială
Dezvoltarea teritorială este un concept comprehensiv utilizat în general
ca obiectiv al politicilor publice („politica de dezvoltare teritorială”). Acest
concept reflectă în mod riguros contextul actual al Europei, caracterizat de
rate reduse de creştere şi de puternice dezechilibre regionale. În timp ce în
perioada de mare creştere din deceniile postbelice principalele obiective ale
politicilor publice în ceea ce priveşte teritoriul erau de a dirija procesul de
creştere spre reglementarea utilizării terenurilor, furnizarea infrastructurii şi
oferirea de stimulente care să atragă investiţii (conceptele politice
corespunzătoare erau „planificarea teritorială”, „amenajarea teritoriului”,
„Raumordnung”, Ordenacion del territorio” etc.), dezvoltarea teritoriului a
devenit o prioritate generalizată menită să asigure locuri de muncă şi servicii
şi să reducă dezechilibrele teritoriale.
Caracterul comprehensiv al dezvoltării teritoriale rezultă din faptul că
aceasta nu are ca scop doar creşterea economică în regiunile respective, ci
urmăreşte şi durabilitatea aspectelor sale economice, sociale, de mediu şi
culturale. Dezvoltarea teritorială are aşadar o dimensiune calitativă bine dezvoltată
care necesită un nivel ridicat de coerenţă şi implementarea politicilor publice.
Roberto Camagni: „Raţiunea privind coeziunea teritorială şi locul politicilor de dezvoltare teritorială
se află în modelul european al societăţii”. Material prezentat la Seminarul de la Viena cu tema
„Coeziunea teritorială şi modelul european al societăţii”, iulie 2005.
3
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CLUJ-NAPOCA VA AVEA UN SKATEPARK DE NIVEL EUROPEAN

PROIECTE

Skatepark Rozelor este unul dintre cele mai moderne parcuri de acest
profil din ţară. Lucrările vizează extinderea zonei de agrement de la 1.050 de mp
la 2.157 mp, astfel încât facilităţile oferite celor ce practică sporturi urbane
precum skateboardingul sau bikingul să se plieze mult mai bine pe nevoile lor.
Skateparkul extins va fi capabil să găzduiască evenimente şi competiţii
sportive de talie internaţională şi va oferi clujenilor pasionaţi de aceste sporturi
un loc ideal pentru petrecerea timpului liber.
Licitaţia publică pentru proiectare şi execuţie a fost atribuită conform
procedurii firmei Sport Play Systems, reprezentanţi exclusivi pentru Romania a
unora dintre cei mai mari producători de echipamente specializate din lume:
Lappset - Finlanda, American Ramp Company - SUA. Echipa Sport Play Systems,
formată din arhitecţi şi designeri se defineşte prin: expertiza în proiectare,
implementare proiecte complexe, viziune artistică.
Proiectul propune şi reabilitarea ariei existente a parcului. La finalizarea
lucrărilor, parcul va beneficia de facilităţi moderne – zone de şedere, sistem de
iluminat inteligent, sistem de irigare sau grupuri sociale automate.
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PROIECTE

În cadrul procesului de Bugetare participativă 2018, clujenii au votat
proiectul referitor la extinderea şi reabilitarea acestuia, iar Primăria Cluj-Napoca
a preluat iniţiativa astfel propusă şi a dezvoltat proiectul „Skatepark Rozelor”.
Sursa:https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/cluj-napoca-va-avea-un-skatepark-de-nivel-european
https://www.facebook.com/f73bcc0a-0ddc-4ab9-94f5-b921951f4a4a
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PRIMARIA CLUJ-NAPOCA A LANSAT BUTONUL GIS PRIN CARE ORICINE SE
POATE PLIMBA, VIRTUAL, PRIIN ORAS SI POATE STUDIA CE SE CONSTRUIESTE

Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat, pe site-ul oficial - primaria
clujnapoca.ro - la secţiunea ”Locuire”, butonul GIS prin care toţi cei interesaţi
pot localiza dezvoltările urbanistice din oraş şi pot identifica prevederile PUG
pentru orice zonă de interes. Primarul Emil Boc a anunţat că există intenţia ca
sistemul GIS să fie folosit în viitor pentru eliberarea certificatelor de informare.
Şefa Serviciului de Strategii Urbane al Direcţiei de Urbanism din cadrul
Primăriei Cluj-Napoca, arhitecta Andreea Mureşan, a explicat ce informaţii pot
fi deocamdată accesate la noua secţiune GIS. ”Pe site-ul primăriei, la secţiunea
Locuire s-a introdus o nouă secţiune – GIS. Puteţi vizualiza o parte din
informaţiile pe care le deţinem, aveţi posibilitatea să vă localizaţi parcela şi să
cunoaşteţi prevederile PUG-ul pentru zona respectivă. Pe harta Municipiului
Cluj-Napoca sunt marcate UTR-urile, PUD-urile şi PUZ-urile aprobate, aflate în
valabilitate, se pot vedea care sunt parcelele pentru care s-au emis Certificate de
urbanism sau Autorizaţii de construire şi scopul în care acestea au fost emise.
Fiecare documentaţie de urbanism are ataşate Hotărârea, Avizul Arhitectului Şef
şi planşa Reglementări urbanistice, iar în cazul PUZ-urilor s-a ataşat şi
Regulamentul aferent. Pe hartă sunt figurate şi traseul propus pentru centura
metropolitană şi cel propus pentru metrou. E uşor de utilizat platforma, trebuie
doar să bifaţi la „reglementari urbanistice” ceea ce doriţi să căutaţi.” De
asemenea, până va fi publică opţiunea de a încadra o parcelă pe PUG
introducând numărul cadastral, cetăţenii pot să identifice o anumită parcelă
utilizând imaginea din satelit ca background. Pe măsură ce alte date vor fi
introduse în GIS, acestea vor putea fi accesate de cei interesaţi, proiectanţi şi
beneficiari.
Butonul GIS poate fi accesat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca la:
https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/#

GIS

Sursa: Actualul de Cluj - https://actualdecluj.ro/dezvoltarile-imobiliare-autorizate-in-oras-puse-pe-harta-primaria-a-lansat-butonul-gis-pentru-locuirea-din-cluj/
https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/#
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