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ZIUA MONDIALA A URBANISMULUI 2021

Ziua Mondială a Urbanismului s-a sărbătorit la Iaşi la sediul Biroului Teritorial
al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în data de 8 noiembrie 2021. La eveniment au
participat arhitecţi şi urbanişti. Cu această ocazie au fost premiaţi masteranzii din
Iaşi cu rezultate deosebite în cadrul masterelor Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare
Regională şi Mobilitate Urbană.

Z.M.U.

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST
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Z.M.U.

Master Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională (2 ani, 120 de
credite ECTS)
Sebastian Săvescu
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Z.M.U.

Master Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională (2 ani, 120 de
credite ECTS)
Constanţa Carmina GHEORGHIŢĂ
Creşterea economică depinde de comerţ, iar comerţul depinde de transporturi
şi de comunicaţii. Cu alte cuvinte, dacă un teritoriu nu dispune de conexiuni bune
acesta nu va prospera. Un teritoriu ale cărui localităţi nu beneficiază de un grad de
conectivitate adecvat va înregistra în timp, chiar dacă sub iluzia unei prosperităţi
sau a unei stagnări economice de moment, o accentuare a disparităţilor. Se va
accentua aşadar dezechilibrul între statutul socio-economic al locuitorilor zonei,
indiferent dacă acesta este măsurat în funcţie de venituri, realizări educaţionale
sau ocupaţie, starea de sănătate, siguranţa în comunitate, etc. Toate aceste
dezechilibre afectează nu doar capacitatea indivizilor de a face alegeri sănătoase,
de a-şi permite îngrijiri medicale şi locuinţe, sau de a gestiona stresul, ci şi teritoriul
în sine şi mai departe, întreaga planetă.
Conexiunile devin durabile atunci când sunt rezultatul unui echilibru între
accesul adecvat la reţele de telecomunicaţii fixe şi mobile de mare viteză şi
necesitatea unei infrastructuri digitale cu o amprentă redusă de carbon şi un
impact redus asupra sănătăţii umane.
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Conectivitatea durabilă trebuie, de asemenea, dezvoltată într-o relaţie strânsă
cu reţelele de transport, astfel încât să fie susţinută îmbunătăţirea conectivităţii
în interiorul şi între nodurile urbane şi promovarea perspectivelor locale şi
regionale legate de dezvoltarea coridoarelor reţelei de transport europene
principale şi secundare.
Prin prioritizarea conexiunilor durabile, Noua Agendă Teritorială evidenţiază
necesitatea susţinerii incluziunii şi face referire la legăturile şi fluxurile de oameni,
resurse şi politicile între localităţile urbane şi modul în care acest lucru poate
determina dezvoltarea intraregională, beneficiare fiind nu doar centrele urbane,
dar şi comunităţile şi zonele rurale înconjurătoare.
ARGUMENT LA TEMĂ
Legăturile şi interacţiunile urbane-rurale sunt de o importanţă vitală pentru
dezvoltarea viitoare a regiunilor non-metropolitane.
Conform OECD (Rural-urban linkages - OECD, 2021) 80% din populaţia
rurală locuieşte aproape de oraşe. Împărţirea tradiţională între zonele urbane şi
cele rurale din Europa nu mai este relevantă; liniile de delimitare au fost estompate,
iniţial prin procese de industrializare şi, mai târziu, prin îmbunătăţirea transportului
şi comunicaţiilor, dereglementarea pieţelor imobiliare, precum şi prin tehnologiile
informaţionale emergente. De asemenea, nu mai există o diferenţă clară între
administrarea zonelor urbane şi a celor rurale. Relaţiile urbane-rurale necesită o
interacţiune îmbunătăţită, cu centre urbane care oferă servicii, activităţi culturale,
infrastructură şi acces la piaţa muncii, în timp ce zonele rurale oferă în schimb
produse agricole, precum şi acces la activităţi de agrement şi spaţii verzi pentru
consumatorii urbani.

Z.M.U.

ÎNTREBĂRILE DE CERCETARE
Pe fondul declinului demografic, în continuă accentuare în Europa de
Sud-Est, politicile socio economice pentru consolidarea oraşelor şi regiunilor se
confruntă cu dificultăţi în implementare. Este necesară o abordare concertată
pentru a înţelege cauza, nu efectul tendinţelor descendente, dar şi pentru a
profita de numeroasele oportunităţi: De ce este „mai bine” în altă parte - sau nu
este suficient de atractiv aici?
Întrebările de cercetare formulate sunt:
Cum poate fi definită şi măsurată atractivitatea teritorială pentru locuitori,
turişti şi posibili investitori?
Care sunt indicatorii atractivităţii teritoriale pentru locuitori, turişti şi posibili
investitori?
Cum poate fi utilizată în procesele de planificare cunoaşterea nivelului de
atractivitate a unui teritoriu?
Fiecare teritoriu are capital propriu - un set de active şi un capital teritorial
care îl pot face competitiv în comparaţie cu alte destinaţii, fie pentru locuit, fie
pentru investiţii, fie pentru turism, fie pentru toate motivele anterioare.
1

Denumire generică dată măsurilor de relaxare a controlului asupra pieţei, în general şi asupra
pieţei titlurilor de valoare, în special.
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OBIECTIVELE GENERALE ALE LUCRĂRII ŞI REZULTATE AŞTEPTATE
În dezbaterile academice şi cele ale Uniunii Europene privind dezvoltarea
economică regională şi politică teritorială, activele teritoriale şi calităţile spaţiale
încep să fie considerate, din ce în ce mai mult, ca factori de atracţie a agenţilor
economici şi, în consecinţă, ca trăsături importante pentru strategiile de dezvoltare
locală. Cu toate acestea, capacitatea şi potenţialul de a atrage populaţia şi fluxurile
de migraţie rămân, în mare parte, neexplorate. Astfel, pentru prezentul demers
de cercetare se dovedeşte necesară o concentrare a investigaţiei asupra activelor
teritoriale ale unui areal specific şi asupra modului în care mobilizarea lor poate
determina schimbări în atracţia (şi/sau reţinerea) unor segmente specifice de
utilizatori şi, într-o perspectivă pe termen lung, poate influenţa strategiile de
dezvoltare durabilă.
Prin urmare, unul din obiectivele principale ale acestei lucrări este de a
contribui la definirea „atractivităţii teritoriale” din punct de vedere conceptual
şi din punct de vedere al politicilor de dezvoltare, dar şi de a participa la crearea
unui model sistematic care să faciliteze integrarea strategiilor de dezvoltare în
politicile de planificare spaţiale.

Z.M.U.

PRODUSUL FINAL
Proiectul de cercetare vizează ca produs final obţinerea unui set de indici
şi indicatori care permite analiza unui sistem teritorial din punctul de vedere al
atractivităţii teritoriale pentru locuitori, turişti şi potenţiali investitori şi agregarea
lor sub forma unui „raţionament logic”, obţinând astfel un instrument de
monitorizare şi observare a nivelului atractivităţii teritoriale, un cadru de
monitorizare teritorială ca fundament pentru construirea unor viitoare strategii
de dezvoltare. Acest raţionament este ilustrat printr-o „schiţă a unei strategii
de dezvoltare” a cărui scop este de a trasa direcţiile principale de dezvoltare ale
unui teritoriu complex în scopul atingerii unui nivel sustenabil al atractivităţii
teritoriale pentru locuitori, turişti şi potenţiali investitori.
În termeni concreţi, evaluarea atractivităţii teritoriale ar trebui să ia în
considerare trei dimensiuni:
- capacitatea de a atrage şi/sau păstra diferite grupuri ţintă de „public
mobil”;
- grupurile ţintă pot fi influenţate (atrase) pe de o parte din diferitele active
ale capitalului teritorial, dar şi de „potenţial” – oportunităţi care nu sunt sau nu
sunt pe deplin exprimate;
- acţiunile şi politicile de îmbunătăţire a atractivităţii vizează teritorii de
niveluri variate: locale, judeţene, regionale, naţionale, etc.
STRUCTURA LUCRĂRII
Întregul studiu urmăreşte să prezinte o serie de concepte, principii, metode
şi teorii referitoare la atractivitatea teritorială, fiind structurat în două componente
majore: teoretică şi practică. Acestea relaţionează între ele şi urmăresc logica
demersului ştiinţific, de la definirea şi analiza cadrului teoretic, definirea
conceptelor de lucru, formularea unei ipoteze fundamentată teoretic şi validarea
acestora într-un demers aplicativ ilustrat printr-un studiu de caz.
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FUNDAMENTARE TEORETICĂ. CONCEPTE UTILIZATE
Întregul demers de cercetare teoretică este construit pe scheletul unor
paşi intermediari, urmând modelul unor studii teoretice dedicate conceptului de
atractivitate teritorială. Într-o primă etapă sunt analizate o serie de dezbateri
politice considerate puncte cheie ale Uniunii Europene privind coeziunea
(teritorială), atractivitatea şi mobilitatea, începând cu anul de referinţă 2000. În
continuare lucrarea urmăreşte modul în care studiile şi dezbaterile dedicate
conceptului de atractivitate sunt inter-relaţionate cu cele privind calitatea
teritorială (în special capitalul teritorial), astfel încât să poată fi generat un
concept „generic” de atractivitate.
În acest context, „atractivitatea teritorială” este prezentată ca fiind un
element definitoriu al politicii europene spaţiale, permiţând integrarea sistematică
a strategiilor de dezvoltare regională în cadrul unui obiectiv general de coeziune
teritorială.
Principalele concepte utilizate în cercetarea teoretică sunt: Atractivitate
teritorială / Coeziune teritorială / Competitivitate teritorială / Calitatea vieţii /
Identitate / Imagine / Capital Teritorial – Capital Natural.

Z.M.U.

FUNDAMENTARE TEORETICĂ. CONCEPTE UTILIZATE
Atractivitatea este strâns legată de conceptul de mobilitate şi implică
capacitatea unui „loc” de a atrage şi reţine oameni din alte locuri, datorită
trăsăturilor sale avantajoase. Aşadar atractivitatea reprezintă interacţiunea unui
set complex de caracteristici bazate pe prezenţa/absenţa anumitor active,
atrăgând diverse audienţe mobile, cum ar fi rezidenţii pe termen lung ca populaţie
activă sau vizitatori pe termen scurt/mediu (pentru muncă, afaceri sau turism).
Un teritoriu este perceput a fi atractiv atunci când între următoarele valori
există un echilibru:
NIVELUL OPTIM AL CALITĂŢII VIEŢII PENTRU REZIDENŢI ŞI VIZITATORI
COMPETITIVITATE ECONOMICĂ PENTRU ATRAGEREA DE NOI INDUSTRII ŞI
TALENTE
CONŞTIENTIZAREA IMPORTANŢEI EXISTENŢEI UNUI MEDIU SUSTENABIL
În cercetarea conceptului de atractivitate se poate observa un fenomen
interesant: deşi există o cantitate semnificativă de literatură de specialitate în
care titlul conţine cuvântul atractivitate, acesta este descris pe scurt, fiind utilizat
ca sinonim pentru competitivitate, fie nu este definit, fie îi este atribuită o
valoarea turistică. Se poate afirma că nu există un consens profesional cu privire
la atractivitate, ceea ce reprezintă o problemă, din cauza diferitelor moduri de a
defini atractivitatea.
Analizând definiţiile oferite de diverşi cercetători putem observa că
atractivitatea se concentrează întotdeauna în jurul a doi factori principali: pe de
o parte, factorul uman, pe de altă parte, factorul economic, asupra cărora, în
funcţie de durată, formele de manifestare ale atractivităţii sunt diferite.
Se poate aşadar observa că atractivitatea poate fi determinată într-un
spectru mai amplu decât competitivitatea şi, în timp ce competitivitatea poate
fi cuantificată mai ales utilizînd variabile apartinând unui context economic,
atractivitatea poate fi definită dincolo de acesta.
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STUDII DE CAZ CA MODELE DE REFERINŢĂ
În evoluţia demersului proiectului integral, au fost alese drept exemple de
bune practici o serie de studii ESPON, astfel încât să poată fi obţinut un cadru
teoretic aplicat care să înlesnească conturarea unei „plan de intervenţii” specific
care, ulterior, să conducă către elaborarea produsului final al lucrării de cercetare.
În vederea dezvoltării unui sistem comun de monitorizare teritorială,
proiectul ATTRACT-SEE - Evaluarea atractivităţii teritoriale în SEE – analiza
conceptului de atractivitate teritorială şi crearea unui „cadru comun de
monitorizare a teritorială” s-a concentrat pe nevoile factorilor de decizie şi
politicienilor din sud-estul Europei.
Proiectul ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătăţirea capacităţii de creştere a
atractivităţii teritoriale în Regiunea Dunării continuă proiectul ATTRACTIVE SEE şi
se bazează pe participarea publică la scară largă a experţilor/non-experţilor
pentru a selecta un set naţional de indicatori, adecvat şi adaptat nevoilor şi
situaţiei specifice ţării şi regiunii participante.
Proiectul ATTREG - Atractivitatea regiunilor şi oraşelor europene pentru
rezidenţi şi vizitatori stabileşte un cadru conceptual şi metodologic care poate
servi la înţelegerea relevanţei politice a atractivităţii teritoriale, precum şi a relaţiei
dintre activele teritoriale şi mobilităţile umane la o gamă variată şi pentru a
analiza prin aceasta situaţia teritoriului european în ultimul deceniu şi în viitorul
previzibil.
Există câteva aplicaţii web dedicate observării şi monitorizării teritoriului,
unele dintre ele dedicate monitorizării atractivităţii teritoriale. Deşi aceste
platforme monitorizează teritorii din întreaga lume, interesul principal în acest
studiu va fi concentrat către teritoriile ţărilor UE. De regulă, aceste instrumente
digitale de observare a teritoriului sunt constituite sub forma unor platformele
web, adaptate contextului digital actual şi accesibile în mod gratuit.

Z.M.U.

CONEXIUNILE DURABILE DIGITALE Şl FIZICE CA MOTOR AL DEZVOLTĂRII
LOCALE COMPETITIVE - AREALUL TRANS-DOBROGEA
Proiectul TRANS-DOBROGEA - Atractivitate la nivel teritorial vizează
articularea componentei teoretice a lucrării cu activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului şi îşi propune să suprapună pe un teritoriu specific, un model teoretic
enunţat anterior. În cadrul proiectului sunt trasate o serie de direcţii prioritare de
intervenţie etapizate atât logic, cât şi cronologic, totodată fiind propus un
mecanism de verificare a demersului, adaptat contextului teritorial studiat. Odată
cu trecerea în revistă a caracteristicilor teritoriului investigat, este verificat gradul
de aplicabilitate al modelului teoretic.
Proiectul vizează analiza multicriterială şi diagnosticarea unui teritoriu
studiat şi identificarea potenţialelor de relaţionare a caracteristicilor sale
particulare cu elementele teoretice studiate (concepte-cheie, modele teoretice de
dezvoltare) şi elaborarea produsului lucrării de cercetare, un „raţionament logic”,
altfel spus un instrument de monitorizare şi observare a nivelului atractivităţii
teritoriale din perspectiva locuitorilor, turiştilor şi a potenţialilor investitori, un
cadru de monitorizare teritorială ca fundament pentru construirea unor viitoare
strategii de dezvoltare.
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Z.M.U.

Obiectivul proiectului
UN TERITORIU DEZVOLTAT ECHILIBRAT, CA URMARE A CONSOLIDĂRII
CONEXIUNILOR SUSTENABILE ÎNTRE ZONELE CU PARTICULARITĂŢI DE POTENŢIAL
Identificarea unor tipare de conectivitate urban-rural în zonele intermetropolitane şi conturarea unor posibile iniţiative şi instrumente politice ce pot fi
lansate şi implementate în contexte locale şi naţionale la nivelul statelor membre,
dar şi la nivelul UE.
Prezentare teritoriu de studiu
Conturarea imaginii de „teritoriu de legătură” între zone majore urbane ale
teritoriului naţional (sistemul urban Galaţi-Brăila şi Zona Metropolitană Constanţa)
este generată în principal de atractivitatea redusă a teritoriului investigat,
generată de o imagine favorabilă insuficient promovată, în ciudat unor elemente
de potenţial existente (zona municipiului Tulcea reprezintă o „poartă de intrare”
în Delta Dunării, la fel cum municipiul Constanţa este recunoscută ca fiind „poarta
către litoralul românesc”) şi o accesibilitate scăzută a sistemului de aşezări urbane,
ca urmare a înregistrării unor deficienţe socio-economice (insuficienta deservire
a teritoriului cu echipamente şi servicii, etc.) cu influenţă directă în crearea unor
condiţii de viaţă favorabile. Populaţia zonei este în declin (spor demografic negativ
înregistrat în ultimii 10 ani), precum şi existenţa unor zone ce tind în prezent a
deveni „zone marginalizate”, alături de o economie ce nu generează suficientă
valoare adăugată brută, un mediu de afaceri inconsecvent şi infrastructuri de
servicii şi de transport dezechilibrate la nivelul teritoriului, zona aleasă pentru
investigaţie deţine toate elementele ca aceasta să poată fi etichetată ca fiind o
zonă de tranzit.
Teritoriul ce face obiectul studiului este amplasat în Regiunea de Dezvoltare
Sud Est şi este conturat sub forma unui coridor de UATB-uri cuprinse între
Dunăre (Braţul Măcin) şi Delta Dunării (Bratul Sulina), o zonă rezultată din
decuparea din teritoriul ITI Delta Dunării a teritoriului rezervaţiei Biosferei Deltei
Dunării. Teritoriul este mărginit la est de reţeaua de localităţi a judeţului Tulcea şi
Marea Neagră, la vest de reţeaua de localităţi a judeţelor Galaţi, Brăila, Tulcea şi
Constanţa, la nord zona investigată este mărginită de traseul fluviului Dunărea –
limită naturală între România şi Ucraina. O zonă preponderent rurală, teritoriul
investigat include 27 de UAT-uri, unităţi administrativ-teritoriale urbane,
periurbane (prima coroană de UAT-uri rurale aflate în proximitatea celor trei
centre urbane) şi rurale. Dintre acestea din care 4 în judeţul Constanţa şi 23 în
judeţul Tulcea.
Datorită amplasării sale pe direcţia de dezvoltare a axei Brăila Galaţi Tulcea
Constanţa, dar şi a caracterului său de „zonă de contact” între zona „continentală”
a judeţelor Tulcea şi Constanţa (Podişul Dobrogei) şi Delta Dunării, teritoriul
investigat a fost denumit generic TRANS-Dobrogea.
Cu o suprafaţă de 4669,64 km2 (46,89% din suprafaţa judeţului Tulcea
şi 9,68% din suprafaţa judeţului Constanţa) şi o populaţie de 201255 locuitori
(conform datelor INS - 2019) (72.02% din populaţia judeţului Tulcea şi 1,96% din
populaţia judeţului Constanţa), teritoriul studiat, la nivelul regional al reţelei de
localităţi se învecinează cu sistemul urban Brăila-Galaţi (Nord-Vest) şi polul
Constanţa (la Sud), fiind inclus parţial în ariile de influenţă ale acestor centre
polarizatoare.
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Diagnostic
În urma analizei situaţiei existente în teritoriu pot fi identificate 6 subzone
de dezvoltare pe direcţiile: axul est-vest (zona Măcin, zona Isaccea, zona Tulcea şi
zona Est) şi axul nord-sud (zona Babadag şi zona Centru-Sud).
Teritoriul studiat are potenţial de dezvoltare prin resurse naturale bogate,
potenţial turistic (pe seama multi-culturalismului şi a caracterului de unicitate al
elementelor geografice). Din punct de vedere al guvernanţei, zona poate fi
susţinută prin asocierile de dezvoltare intercomunitară şi asocieri intercomunale,
deschizând astfel relaţii de cooperare cu teritorii ce prezintă caracteristici similare
sau complementare.

Z.M.U.

Concept de dezvoltare
POLICENTRICITATE FUNCŢIONALĂ COMPLEMENTARĂ
Conceptul de dezvoltare este dezvoltat în jurul unei probleme identificate
la nivelul zonei Trans Dobrogea: Atractivitatea teritorială redusă pentru locuitori,
turişti şi posibili investitori.
Analiza teritorială realizată a permis identificarea unor puncte tari, puncte
slabe, oportunităţi şi ameninţări de care să se ţină cont în planificarea dezvoltării
regionale. În acest context este posibilă schiţarea a două scenarii pentru întreg
teritoriul studiat. Ambele sunt construite în jurul a cinci ipoteze formulate
pentru orizontul de timp 2030, iar printr-o dezvoltare ulterioară pot răspunde nu
doar provocărilor zonei, cât şi necesităţilor de dezvoltare.
Au fost luat în calcul o serie de ipoteze, bazate pe factori ce antrenează
mobilitatea forţei de muncă (ipoteza 1 şi 2), oportunităţile de angajare (ipoteza 3)
şi nivelul veniturilor şi, implicit, nivelul de trai (ipoteza 4). De asemenea, ipotezele
au luat în calcul fenomenele economice prezente în teritoriul analizat şi forţele
economice ce acţionează din exterior – investiţii străine, relaţii şi parteneriate de
cooperare, ş.a. (ipoteza 5)
Ipotezele formulate pentru definirea scenariilor sunt:
I.1. Drumul expres Brăila-Constanţa-Tulcea este finalizat, linia de cale ferată
Tulcea Medgidia este electrificată, iar tronsonul de cale ferată Tulcea-Isaccea-Măcin
Brăila este finalizat şi conectat la sistemul naţional de căi ferate, oferind locuitorilor
zonei, turiştilor şi potenţialilor investitori o alternativă de transport în interiorul
teritoriului.			
I.2. Aeroportul “Delta Dunării” devine o legătură stabilă în interiorul ţării
şi oferă curse zilnice către Bucureşti şi câte 2 curse/săptămână către oraşele
importante ale României (Cluj, Iaşi şi Timişoara), alături de alte curse spre destinaţii
internaţionale ale Europei.		
I.3. Universitatea “Dunărea de Jos”din Galaţi este bine reprezentată în
Municipul Tulcea printr-o filiala multidisciplinară, specializată în domenii de interes
economic zonal (7 domenii de licenţă din cele 14 acrediate la nivelul anului 2019),
cu programe de studii de licenţă şi masterat de calitate, recunoscute de instituţii de
acreditare naţionale.
I.4. Economia locală este diversificată prin valorificarea patrimoniului
teritoriului (cultural, natural şi construit), a identităţii şi a specificului local conferite
mai ales de existenţa unui fond etnic unic.
BULETIN INFORMATIV NR. 10/ NOIEMBRIE 2021

18

I.5. Ucraina primeşte statutul de “ţară potenţial candidată” a Uniunii
Europene.
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Scenarii de dezvoltare
Ambele scenarii au la bază un concept de dezvoltare spaţială definit prin
existenţa a 2 axe de dezvoltare (nord sud, pe direcţia Constanţa - Tulcea şi est-vest,
pe direcţia sistemul urban Brăila Galaţi - Tulcea).
Scenariul 1 – COEZIUNE - Conexiuni durabile - mod de sprijinire a procesului
de creştere a coeziunii teritoriului şi dezvoltare echilibrată porneşte de la premiza
că un nivel ridicat al atractivităţii teritoriale pentru locuitori, turişti şi posibili
investitori este o consecinţă a reducerii decalajelor existente între zonele
componente ale teritoriului.
Cel de-al doilea scenariu propus, COMPETITIVITATE - Conexiuni durabile motor al procesului de creştere a atractivităţii teritoriale şi de dezvoltare locală
competitivă este construit în jurul premizei că rezultatul principal a creşterii
competitivităţii economice este un nivel îmbunătăţit al atractivităţii teritoriale
pentru locuitori, turişti şi posibili investitori.
Aceste două scenarii au fost evaluate în baza unui set prestabilit de criterii.
Pentru fiecare criteriu ales a fost acordat un punctaj după cum urmează: 1 PUNCT –
pondere scăzută, 2 PUNCTE – pondere medie, 3 PUNCTE – pondere ridicată. Astfel,
evaluarea scenariilor a fost făcută în funcţie de punctajul obţinut de fiecare dintre
acestea, dintr-un maxim total de puncte de 24.
Strategie de dezvoltare
Scenariu COMPETITIVITATE are la bază folosirea resurselor endogene pentru
susţinerea dezvoltării şi echilibrarea decalajelor ce se înregistrează în teritoriu, prin
reorientarea spre resursele deţinute şi specializarea centrelor economice în special
pe activităţi agricole în sud şi servicii în nord. Însă, pentru o utilizare eficientă a
resurselor, dar şi pentru o mai bună utilizare a fondurilor şi asigurarea unor servicii
de bază la nivelul mai multor unităţi administrativ-teritoriale este necesară
reorganizarea administrativă în structuri intercomunale.
Propunerile acestui scenariu urmăresc creşterea atractivităţii teritoriale
pentru locuitori, turişti şi posibili investitori ca urmare a creşterii competitivităţii
economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor,
şi asigurarea unei dezvoltării sustenabilă a teritoriului, capabilă să gestioneze în
mod eficient resursele, să valorifice potenţialul său de inovare şi de asimilare a
progresului tehnologic.
Orizontul de timp pentru acest scenariu este 2030.
Strategia propusă cumulează următorul set de obiective specifice:
OS.1.Un teritoriul mai CONECTAT, cu reţele strategice de transport şi digitale
modernizat.
OS. 2. Un teritoriu mai ATRACTIV şi mai SOCIAL, în care populaţia are un
acces ridicat la locurile de muncă, la condiţii de viaţă optime şi acces egal la
sistemul de sănătate şi cel educaţional, la servicii publice şi sociale diversificate şi
personalizate.
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OS.3. Un teritoriu mai INTELIGENT, prin inovare, transformare economică şi sprijinire a
antreprenoriatului local.
OS.4. Un teritoriu mai VERDE, fără zone degradate, cu elemente de patrimoniu natural şi
construit bine conservate şi valorificate şi resurse gestionate durabil.
OS.5. Un teritoriu MAI APROAPE DE CETĂŢENII SĂI. Administraţie publică eficientă, ce
stimulează implicarea activă a comunităţii.

i

OECD. 2021. Rural-urban linkages - OECD. [online] disponibil la: <https://www.oecd.org/gov/
rural-urban-linkages.htm> [data accesării 24 August 2021].
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CONCLUZII
Această lucrare a argumentat că atractivitatea teritorială este un factor puternic în sublinierea
explicită a aspectelor spaţiale ale locurilor şi a complexităţii acestora, recunoscând simultan
capacitatea lor diferenţială de a furniza şi mobiliza factori de atracţie, atât în ceea ce îi priveşte
pe rezidenţii existenţi, cât şi pe cei potenţiali, dar şi pentru diferitele tipuri de vizitatori. Această
abordare necesită identificarea a ceea ce face un loc „diferit” şi „unic”, evaluarea modului în
care pot fi utilizate astfel de caracteristici, identificarea problemelor şi apoi dezvoltarea unui set
de acţiuni concertate pe termen lung care să abordeze simultan o serie de probleme şi grupuri
ţintă diferite pentru a îmbunătăţi atractivitatea unui teritoriu.
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În acest sens, lucrarea a subliniat importanţa activelor şi potenţialelor care caracterizează
teritoriile şi modalităţile prin care astfel de active pot fi mobilizate pentru a contribui la crearea de
noi strategii şi viziuni de dezvoltare.
Cu toate acestea, este important de subliniat că nu orice loc poate realiza această transformare
şi că vor exista întotdeauna „învingătorii” şi „învinşi” în cursa pentru atractivitate sporită. Nici
teritoriile a căror atractivitate a fost sporită nu vor fi în mod necesar capabile să realizeze un fel de
echilibru magic (pe termen scurt sau pe termen lung) între diferitele grupuri (de exemplu, tipurile
de rezidenţi şi tipurile de vizitatori) pe care doresc să le abordeze. Tensiunile şi chiar conflictele
sunt probabil inerente acestui proces.
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