
Anexa nr.7 

 

Rolul Politicii Urbane Integrate si al metodologiei de elaborare a acesteia 

 

Care sunt beneficiile elaborarii unei politici integrate urbane? Au fost identificate urmatarele 

raspunsuri la aceasta interbare:  

 Serveste drept material clar si structurat (privind partile de dezvoltare ale orasului) pentru 

administratia locala, dar si pentru toti cei interesati sa se implice in dezvoltarea orasului; 

 Sprijina dezvoltarea strategica a comunitatii locale; 

 Sprijina imbunatatirea implicarii comunitatii in luarea deciziilor care privesc orasul 

(consultarea populatiei); 

 Ofera o baza pentru utilizarea mai buna a capacitatii si potentialului local; 

 Ajuta la identificarea celor mai bune cai de urmat pentru asigurarea unei dezvoltari 

echilibrate, sustenabile (integrate) a orasului; 

 Ofera baza pentru elaborarea interventiilor de regenerare urbana, identificarea si 

implementarea unor proiecte isolate; 

 Ofera baza pentru identificarea si implementarea unor investitii cerute la nivel national (de 

ex. Programul National de Dezvoltare Locala, Strategia Nationala pentru accelerarea 

dezvoltatrii serviciilor comunitare de utilitati publice); 

 Ofera informatiile necesare pentru realizarea/actualizarea unor documentatii de amenajarea 

teritoriului si urbanism (cel mai important fiind Planul Urbanistic General). 

In cadrul prezentului Ghid, politica urbana integrata este vazuta ca un document de planificare 

strategica la nivelul oraselor cu populatia stabila sub 50.000 locuitori, adica o strategie integrata de 

dezvoltare a orasului, care combina elemente precum: coordonarea intersectoriala a actiunilor 

strategice, concentrarea interventiilor pe zone cheie de la nivelul orasului, cresterea 

responsabilitatilor actorilor urbani, dezvoltarea de parteneriate orizontale puternice, impilcarea 

populatiei si a grupurilor tinta in procesul de planificare, implementarea si monitorizarea actiunilor 

strategice. 

O astfel de politica, spre deosebire de strategiile elaborate in aceasta perioada de programare 

(2007 – 2013) cu finantare prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

(PODCA), abordeaza nu doar provocarile economice si sociale, cat sip e cele de mediu, climatice, 

culturale, vizand toate domeniile de activitate care contribuie la dezvoltatea orasului (spre deosebire 

de strategiile sectoriale care au in vedere un singur domeniu) si asigurand integrarea acestor aspecte 

la nivelul orasului. Viziunea comunitatii cu privire la dezvoltarea viitoare a orsului este transpusa 

intr-un set de obiective specific si un plan de actiune concret, permitand luarea unor decizii la un 

anumit moment, pe baza unor evaluari anterioare cu character justificativ. De asemenea, spre 

deosebire de Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU), care era orientat spre analiza si 

identificarea unor proiecte finantabile prin Programul Operational Regional (POR) dintr-o anumita 

zona de interventie, politica  urbana integrata asigura analiza la nivelul intregului oras  si 

identificarea unor proiecte integrate (din mai multe domenii de avtivitate) si prioritizate pe mai 

multe zone de interventie, care pot fi finantate din diferite surse. 

Politica urbana integrata ofera cadrul pentru orientarea deciziilor, determinand natura si 

directia unei comunitati urbane spre dezvoltare, fixand o directive unitara pentru comunitate in 

termini de obiective operationale. Scopul principal al acesteia este de a oferi o baza pentru alocarea 

resurselor necesare si orientarea pentru atingerea obiectivelor unitare identificate la nivelul orasului. 

Aceasta abordare integrata permite o corelare mai buna a viitoarelor investitii care se doresc a fi 

realizate in diferite sectoare, identificarea unor proiecte majore care sa asigure rezolvarea unor 

problem din mai multe domenii, precum si o prioritizare in timp a acestora. Politica asigura 

directionarea actiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana si poate fi vazuta ca un document 

unic de dezvoltare a orasului. 

Schematic, legatura intre Politica urbana si alte strategii sectoriale elaborate la nivelul 

orasului, poate fi reprezentata astfel: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Politici urbane integrate – modele si instrumente de elaborare si implementare (metodologia 

de realizare a demersului de cercetare – fundamentare a unor politici de dezvoltare urbana integrata) 

In cadrul acestui capitol este prezentata propunerea de metodologie pentru realizarea 

demersului de cercetare – fundamentare a unor politici de dezvoltareurbana integrate. In cadrul 

subcapitolelor sunt stabilite, pornind de la rezultatele analizei situatiei existente, a modelelor de 

politici de dezvoltare urbana de la nivel european si a altor modele prezentate in literatuae 

academica, etapele si pasii necesari in elaborarea si implementarea unei politici de dezvoltare 

urbana integrata, precum si diferite mecanisme si instrumente care pot fi implementate cu succes in 

orasele cu populatia stabile sub 50.000 de locuitori din Romania. 

Orasele sunt considerate „motoarele” Europei, locul unde exista cele mai mari oportunitati de 

dezvoltare economica, concentrande cele mai multe locuri de munca, in care exista institutii de 

invatamant superior, acces la servicii medicale, la comert, posibilitati exceptionale privind 

conservarea si promovarea  valorilor culturale. In acelasi timp, orasele se confrunta cu provocari 

majore in ceea ce priveste dezvoltarea durabila si coeziunea sociala, segregarea sociala, problemele 

de mediu sau de mobilitate. In ultima perioada au aparut noi provocari la nivelul oraselor, precum 

criza economica, globalizarea, riscurile industrial – fenomene la care decidentii politici si 

specialistii trebuie sa raspunda eficient. 

In acest context, abordarea integrata in cadrul politicilor urbane devine unul din mecanismele 

principale in considerarea aspectelor care vizeaza dezvoltarea economica, insotita de masuri de 

reducere a saraciei si excluziunii sociale si de protejare a mediului, precum si mijlocul de a atinge o 

crestere durabila si incluziva.  
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Asa cum spuneam, orasele sunt recunoscute ca elemente cheie ale dezvoltarii teritoriale, 

importanta abordarii integrate a planificarii urbane fiind subliniata prin prevederile mai multor 

documente cadru de la nivel European. De ex. Carta de la Leipzig sau declaratia de la Toledo, 

subliniaza importanta abordarii integrate in cadrul politicilor de dezvoltare urbana pentru ca 

modelul orasului inteligent, inclusive si durabil sa devina o realitate. 

Astfel, prin dezvoltarea urbana integrata se reuseste combinarea unor elemente precum: 

coordonarea intersectoriala a actiunilor strategice; dezvoltarea de parteneriate puternice orizontale; 

cresterea responsabilitatii actorilor urbani; concentrarea interventiilor pe zone cheie de la nivelul 

orasului; implicarea populatiei si a grupurilor tinta in procesul de planificare si monitorizarea 

actiunilor strategice. 

Detalii privind dimensiunea urbana si importanta abordarii integrate in dezvoltarea urbana asa 

cum sunt evidentiate in politicile si documentele Uniunii Europenese gasesc in Anexa 1. De 

asemenea, in cadrul Anexei 2 se pot vedea principiile care stau la baza elaborarii unei politici 

urbane integrate. 

 

Principalele etape de urmat in procesul de elaborare a unei politici urbane integrate  

La baza procesului de elaborare si implementare a unei politici de dezvoltare sta planificarea 

strategica. Planificarea strategica este un proces systematic de luare a deciziilor prin care 

administratia locala, in parteneriat cu comunitatea urbana,  isi stabilesc viitorul – directii, obiective 

si actiuni, pornind de la situatia existenta (potential, probleme, oportunitati, amenintari) si identifica 

modalitatile prin care pot actiona pentru a achimba in bine / mai bine aceasta situatie utilizand 

resursele existente. Astfel, acest proces ofera un cadru general de actiune: modalitatea de 

identificare  a prioritatilor, de a lua decizii bune si de a aloca eficient resursele (bani, timp, oameni) 

pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

In cadrul procesului de elaborare  a politicii integrate de dezvoltare urbana se deruleaza mai 

multe etape asa cum sunt prezentate in diagrama de mai jos. 

Unde suntem? 

1. Pregatirea terenului 2. Parteneriat 3. Diagnoza 

 

Unde dorim sa ajungem? 

4. Viziune 5. Obiective si prioritati de dezvoltare 

 

Cum ajungem unde ne dorim? 

6. Optiuni strategice 7. Plan de actiune si implementare 

 

Am ajuns unde ne-am droit? 

8. Monitorizare si evaluare 

Sursa: preluare proprie pe baza UN-HABITAT, Training Manuals, Promoting Local Economic Development 

through Strategic Planning 2005 (www.unhabitate.org) 

Din diagrama perzentata se remarca faptul ca, in cadrul acestui proces, exista trei faze mari, 

care vin sa raspunda unor intrebari importante: Unde suntem? Unde vrem sa ajungem? Cum putem 

sa ajungem unde ne dorim si in ce masura am reusit sa facem ceea ce ne-am propus? In cele ce 

urmeaza sunt prezentate pe scurt cele 8 etape care se deruleaza in cadrul acestui proces, pentru ca 

http://www.unhabitate.org/


ulterior acestea sa fie detaliate, prezentandu-se metode si instrumente care pot fi utilizate in 

elaborarea si implementarea politicii urbane integrate. 

Dupa cum se poate observa, prima faza a procesului de elaborare a politicii urbane integrate 

este dedicata crearii cadrului necesar pentru elaborarea si implementarea politicii (etapele 1 si 2), 

dar si activitatii de cercetare, inclusiv metodele si instrumentele utilizate (Etapa 3), necesare pentru 

fundamentarea politicii urbane integrate. 

Etapa 1. Pregatirea terenului (a se vedea detaliile din capitolul 2, sectiune II) 

In cadrul acestei etape se identifica obiectivele urmarite in cadrul procesului de elaboare a 

politicii de dezvoltare urbana (obiectivul principal fiind cel de elaborare a politicii urbane integrate), 

resursele disponibile (oameni, bani, timp, informatii), instrumentele si metodologia de lucru si se 

vor clarifica aspectele institutionale si administrative. 

Etapa 2. Parteneriat (a se vedea detaliile din capitolul 3, sectiune II) 

Aceasta etapa este una deosebit de importanta pentru asigurarea asumarii si implementarii cu 

succes a politicii. Este etapa in care vor fi identificati factorii interesati (stakeholderii), se vor 

construi structurile parteneriale (de coordonare, consultative, executive, de monitorizare si control, 

generale sau grupuri de lucru tematice) si se va stabili modalitatea de lucru cu partenerii). 

Etapa 3. Diagnoza (a se vedea detaliile din capitolul 4, sectiune II) 

In etapa 3 se au in vedere urmatoarele activitati: consultarea documentelor de referinta 

(strategii de dezvoltare anterioare, atrategii sectoriale, strategii si politici de la nivelele superioare, 

exemple de bune practice), identificarea informatiilor cheie si a indicatorilor relevanti, stabilirea 

structurii documentului de politica urbana, culegerea datelor si elaborarea efectiva a diagnozei. 

Etapa 4. Viziune (a se vedea detaliile din capitolul 5, sectiune II) 

Etapa 4 presupune elaborarea viziunii si a obiectivelor pe termen lung la nivelul orasului. 

Etapa 5. Obiective si prioritati de dezvoltare (a se vedea detaliile din Subcapitolul 1.5.) 

Pe baza analizei situatiei existente si a viziunii de dezvoltare, in aceasta etapa vor fi 

identificate obiectivele si prioritatile de dezvoltare urbana. 

Etapa 6. Optiuni strategice (a se vedea detaliile din capitolul 6, sectiune II) 

In cadrul acestei etape vor fi identificate si evaluate optiunile strategice, se va alege una dintre 

strategiile identificate (pe baza criteriilor de evaluare a diferitelor optiuni) si se va datalia respectiva 

strategie  de dezvoltare a zonei urbane. Pornind de la obiectivele si prioritatile stabilite in etapa 

anterioara, se vor identifica masuri si proiecte de dezvoltare prioritare pentru oras. 

Etapa 7. Implementare (a se vedea detaliile din capitolul 7, sectiune II) 

In aceasta etapa se va elabora sistemul de implementare al politicii de dezvoltare urbana, 

adica Planul de actiune, care are in vedere stabilirea activitatilor, resposabililor, resurselor necesare 

pentru a pune in practica aceasta politica. 

Etapa 8. Monitorizare si evaluare (a se vedea detaliile din capitolul 9, sectiune II) 

In etapa 8 se are in vedere definirea sistemului de monitorizare si evaluare a politicii si 

identificarea masurilor corective, necesare a fi luate in situatiile in care progresul nu este cel 

asteptat. 

Finalitatea acestui amplu proces de planificare urbana consta in realizarea unui document de 

politica urbana integrate. Astfel, politica urbana integrata reprezinta expresia unui procesde 

planificare urbana caracterizat de urmatoarele elemente: 

 structura parteneriala si proces participativ – cadru colaborativ si de dialog intre 

structurile administratiei publice, societatea civila, mediul privat si educational; 

 strategie urbana integrata – palierul strategic al politicii urbane integrate; 

 planul de actiune – palierul operational al politicii urbane integrate; 

 operatiunea de regenerare urbana  - instrument operational, care combina mai multe 

tipuri de investitii, focalizat pe o anumita zona de interventie pe care sunt aduse la 

indeplinire obiectivele politicii urbane integrate. 

Avand in vedere etapele care sunt urmate in procesul de elaborare si implementare a politicii 

urbane integrate, pentru documentul final realizat la nivelul oraselor cu populatia stabila sub 50.000 

de locuitori, se propune urmatoarea structura minimala: 



Politica de dezvoltare a orasului 

1. Parteneriat 

2. Analiza situatiei existente (Diagnoza): 

a. Dezvoltare urbana 

b. Economia orasului 

c. Mobilitatea in orasul… 

d. Resurse umane si aspecte sociale 

e. Protectia mediului 

f. Guvernanta locala 

3. Principalele probleme identificate la nivelul orasului… 

4. Analiza SWOT 

5. Contextul strategic European, national, regional, judetean 

6. Viziunea de dezvoltare si obiective pe termen lung 

7. Strategia de dezvoltare urbana integrate a orasului 

8. Sistemul de implementare> Plan de actiune 

9. Sistemul de monitorizare si evaluare 

Casuta 1. Exemplu de structura pentru documentul de politica urbana integrata in cazul 

minicipiului ... 

Document de politica urbana integrata al municipiului … 

Capitolul 1. Parteneriat 

Capitolul 2. Analiza diagnostic la nivelul orasului 

2.1. Specific geographic si resurse 

2.2. Analize tematice 

2.2.1. Dezvoltarea economica locala 

2.2.2. Resurse umane si aspecte sociale 

2.2.3. Protectia mediului 

2.2.4. Transporturi si accesibilitate 

2.2.5. Dezvoltare urbana 

2.2.6. Guvernanta locala 

2.3. Analiza transversala – principalele probleme identificate la nivelul orasului si vectori de 

sustinere 

2.4. Analiza SWOT 

Capitolul 3. Strategia de dezvoltare urbana 

3.1. Contextul strategic European, national, regional, judetean 

3.2. Viziunea de dezvoltare si obiective pe termen lung 

3.3. Strategia de dezvoltare urbana integrata a municipiului Brad la orizontul anului 2020 

3.4. Sistemul de implementare. Plan de actiune 

3.4.1. Plan de actiune pentru implementarea politicii urbane integrate 

3.4.2. Proiecte prioritare 

3.4.3. Surse de finantare 

3.5. Sistemul de monitorizare si evaluare 

Capitolul 4. Operatiuni integrate de regenerare urbana 


