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6. ECONOMIEăURBAN
6.1.ăConsidera iiăgenerale
Studiul de economieăurban ăreprezint ăoăparteăcomponent ăaădocumenta iiloră
de urbanism (planul urbanistic general – PUGă şiă regulamentulă locală aferentă
acestuia)ă careă seă elaboreaz ă pentruă dou ă categoriiă deă unit iă administrativteritoriale:ă oraşeă şiă comune.ă Capitolulă deă economieă urban ă dină cadrulă
documenta ieiă deă urbanismă trebuieă s ăfieăînăcorela ieăcuă prevederileă planuriloră deă
amenajareăaăteritoriuluiăşiăaăcelorăcuprinseăînăstrategiileăşiăpoliticileăsectoriale.ăDeă
asemenea,ăaceast ăsec iuneătrebuieăs ăcon in ăînămodăsinteticăşiăprevederileăindicateă
înă documenteleă /ă acordurileă interna ionaleă referitoareă laă planificareaă urban ,ă cuă
prec dereă aă celoră elaborateă laă nivelulă Uniuniiă Europene.ă Ulterioră prevederileă
cuprinseă într-un plan urbanistic general trebuie transpuseă opera ională înă modă
detaliată prină delimit riă înă terenă (ex.ă precizareaă modalit iloră deă utilizareă aă
terenurilor)ăşiăauăcaracterănormativ.
Scopulă elabor riiă unuiă plană urbanistică generală (PUG)ă esteă deă aă stabiliă
direc iile,ă priorit ileă şiă reglement rileă deă dezvoltareă urbanistic ă aă oraşeloră şiă
comunelor.ă Importan aă analizeiă economiceă aă unit iloră administrativ-teritoriale
pentruăcareăseăelaboreaz ădocumenta iiădeăurbanism,ărezid ădinăfaptulăc ăîmpreun ă
cuă politicileă socialeă şiă ecologiceă asigur ă oă dezvoltareă echilibrat ă a teritoriului
na ional,ă contribuindă laă asigurareaă coeziuniiă şiă aă creşteriiă eficien eiă rela iiloră
economiceăşiăsocialeăaăoraşelorăşiăcomunelor,ăacestaăconstituindu-se ca un obiectiv
principalăalădocumenta iilorădeăurbanism.
Sec iuneaă deă economieă urban ă este împ r it ă înă analiz ă diagnostică (analizaă
situa ieiăexistente)ăşiăprognoz ,ărespectivăelaborareaădeăpreviziuniăeconomiceăprină
eviden iereaă tendin eloră generaleă peă termenă mediuă şiă lungă aleă fenomeneloră şiă
interven iiloră economiceă (Legeaă nr.ă 350/2001),ă peă bazaă identific riiă nevoiloră înă
materieă deă dezvoltareă economic ă etc.ă (OUGă nr.ă 7/2011).ă Referindu-neă înă modă
particularălaăanalizaădiagnosticăşiăprognozaăactivit ilorăeconomiceărela ionateăunuiă
centruăurban,ăacesteaăpresupunăşiăconturareaărela iilorăeconomiceăstabiliteăîntreăoraşă
şiă zonaă saă deă influen ă /ă zonaă metropolitan ă (dup ă cază înă func ieă deă m rimeaă
oraşuluiăpolarizator).ă
Rela iaă dintreă oraşă şiă spa iulă adiacentă reprezint ă oă problematic ă actual ă caă
urmareăaărela iilorăcomplexeăcareăseăstabilescăîntreăceleădou ăteritoriiăşiămaiăalesăaă
efecteloră peă careă leă produceă oraşulă şiă implicită gradulă s uă deă dezvoltareă asupraă
spa iuluiăpolarizatădeăacesta.ăOăserieădeăfluxuriăşiăstructuriăaleăoraşuluiăsuntădirijateă
spreăzonaăsaădeăinfluen ,ăaceastaălaărândulăeiăgenerândăoăserieădeăfluxuriăc treăoraş.ă
Influen eleă reciproceă suntă subîn elese,ă oriceă modificareă petrecut ă înă oraşă
resim indu-seălaănivelulăzoneiădeăinfluen ăşiăinversă(Ianoş,ă2004,ăp.ă7).
Deăasemenea,ăînălegisla iaăspecific ădeălaănivelăna ionalăesteăsubliniatăfaptulăc ă
dezvoltareaă economic ă şiă social ă aă regiuniloră deă peă teritoriulă na ională trebuieă s ă
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respecteăspecificulăacestoraă(Legeaănr.ă350/ă2001).ăăAcestăfaptăatrageăaten iaăasupraă
moduluiă deă concepereă aă politiciloră deă dezvoltareă înă cadrulă documenta iiloră deă
urbanism care trebuie armonizate cu specificul socio-culturală ală unit iiă
administrativ-teritoriale analizate.
Capitolulă deă economieă dină cadrulă unuiă planulă urbanistică generală trebuieă s ă
con in ă pieseă scriseă şiă desenateă cuă privireă laă analizaă diagnostică şiă previziunile
economice.ă Asociată capitoluluiă deă economie,ă legisla iaă înă vigoareă prevedeă caă înă
cadrulă unuiă PUGă s ă fieă elaborată şiă ună plană deă ac iuneă pentruă implementareă şiă ună
programădeăinvesti iiăpublice.
Elaborarea unui PUG presupune din punct de vedere metodologică oă analiz ă
multicriterial ă integrat ,ă înă echip ă interdisciplinar ,ă peă sectoareă deă activitate,ă
emitereaă unoră propuneriă deă dezvoltareă careă s ă corespund ă programeloră ini iateă şiă
aprobateădeăc treăconsiliileălocale.
Ghidulă deă economieă urban ă esteă elaborată caă ună instrumentă metodologică şiă
didactică oferindă diferiteă cunoştin e/abilit i/competen eă necesareă înă procesulă deă
formareă aă viitoruluiă specialistă careă vaă elaboraă documenta iiă deă urbanism.ă Dintreă
celeămaiăimportanteăabilit i/competen eăpotăfiămen ionate:
- colectarea, analiza şi organizarea informaţiilor economice presupune
selectarea unor surse valide de informare privind economia teritoriilor,
construireăbazeădeădate,ăanaliz ăşiăinterpretareădateăeconomice;
- capacitatea de a aplica metode de evaluare a potenţialului economic a
teritoriilor seărefer ălaăselectareaăşiăcalculareaăunorăindicatoriăeconomici,ă
ierarhizareaă rezultateloră peă bazaă c roraă seă individualizeaz ă ariileă foarteă
dezvoltate,ăariileămediuădezvoltateăşiăariileămaiăpu inădezvoltate;
- capacitatea de a realiza o diagnoză din punct de vedere economic a
teritoriilor presupune realizarea unei analize economice a teritoriului
studiatăbazat ăînăceaămaiămareăparteăpeăstudiulăpoten ialuluiăeconomicăală
teritoriului analizat;
- capacitatea de a realiza prognoze a dezvoltării economice reprezint ă oă
analiz ă aă moduluiă deă valorificare,ă reutilizareă aă poten ialuluiă economică ală
unuiăanumităteritoriu,ăpropunândăoăserieădeăm suriădeădezvoltare,ăm suriă
deă atragereă aă investi iiloră pentruă derulareaă maiă multoră activit iă
antreprenoriale bazate pe valorificarea resurselor locale.
- abilitatea de a învăţa şi de a se adapta seă coreleaz ă cuă deschidereaă spreă
progresulă ştiin ifică şiă preocupareaă constant ă deă aă înv aă de-a lungul
carierei.ăDeăasemenea,ăabilitateaădeăaăînv aăseăcoreleaz ăcuăadaptareaălaă
noileăschimb riăap ruteăînămodulădeăelaborareăaăstudiilor.ă
- utilizarea tehnologiei cartografice asistată pe calculator pentru
reprezentareaă diferi iloră indicatoriă economiciă (pondereaă sectoareloră deă
activitateăcalculat ăpeăbazaănum ruluiădeăfirme,ăposibilit iădeăsimulareăşiă
modelare:ă prognozeă deă creştereă economic ă peă sectoareă deă activitate).ă
Cunoaştereaămodalit ilorădeălucruăaăsoftware-uluiăSistemulăInforma ională
Geografică (SIG)ă esteă extremă deă necesar ă şiă înă acelaşiă timpă facilitat ă de
dezvoltareaăsofturileăopenăsourceăcareăconstituieăoănou ăsurs ădeăinovare.ă
Noileătehnologiiăauăcrescutăexponen ialăcapacitateaădeăproducereăaădateloră
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bruteăşiăvolumulădeăinforma iiăaădatelorăeconomiceăprelucrate,ăcareăstauălaă
bazaăreprezent rilorăcartograficeăasistateădeăcalculator.ăUtilizareaăsolu iiloră
SIGăseăînscrieăîntreăceleămaiănoiătendin eăexistenteăînăprocesulădeădecizieă
ini iatădeăc treăadministra iaălocal .
Peă bazaă capacit iiă deă analiz ă şiă în elegereă aă instrumenteloră ITă seă potă
prelucraă informa iileă într-ună modă complex,ă surprinzândă evolu iaă
fenomenelorăeconomice,ăcauzalitateaăacestoraăprecumăşiăefecteleăgenerate.ă
Deă celeă maiă multeă ori,ă dateleă deă ordină economică suntă influen ateă deă
specificitateaăteritoriului,ădeterminat ădeăcomponenteleăsaleănaturale, care,
deăregul ,ăinfluen eaz ătipulăpredominantădeăactivit iăeconomiceăcareăseă
deruleaz ăînălimiteleăadministrativeăaleăacestuia.ă
- abilitatea de a calcula indicatori economici: ex. cifra de afaceri, rata
profitului,ă indiceleă deă poten ială economic,ă ş.a.ă Înă cadrulă regulamentuluiă
avizată deă membriiă Registruluiă Urbaniştiloră dină Româniaă (RUR)ă esteă
precizată c ă pentruă elaborareaă studiiloră deă specialitateă pentruă capitolulă deă
economieătrebuieăfolositeăsistemeădeăindicatoriăpentruădezvoltareaăurban ă
înă armonizare cuă seturileă deă indicatoriă utiliza iă laă nivelulă Uniuniiă
Europene.
Calculareaă şiă interpretareaă valoriloră indicatoriloră economiciă permită ulterioră
elaborareaă unoră propuneriă deă valorificareă aă poten ialuluiă economică aă unit iiă
teritorial – administrative, propuneriă deă relansareă economic ă şiă identificareă aă
schimb rilorăceăpotăinterveniăînăcategoriileădeăfolosin ăaăterenurilorăetc.
- capacitatea de a elabora secţiunea de economie urbană din cadrul
documentaţiilor de urbanism presupuneă cunoaştereaă metodologieiă
specifice,ă formulareaă ideiloră principaleă înă cadrulă studiilor,ă inândă contă şiă
deă armonizareaă cuă cerin eleă deă laă nivelă europeană privindă dezvoltareaă
spa ial ăşiădeăperspectiveleăpreconizateă(principaleleădirec iiădeădezvoltareă
trasateăînăStrategiaăEuropeiă2020).ă
- abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară reprezint ă oă condi ieă
necesar ă înă elaborareaă documenta iiloră deă urbanismă deoareceă acesteaă
presupună interferen aă maiă multoră disciplineă apar inândă domeniiloră
arhitectur ,ăurbanism,ăgeografie,ăgeologie,ăsociologie.
- abilitatea de a aplica formule matematice presupune folosirea formulelor
deăcalculăaăindicatorilorăeconomiciăpentruăaăob ineărezultateărelevante.
- capacitatea de a aplica metode statistice şi de a analiza rezultatele
obţinute: utilizarea metodelor statistice (ex. regresia) pentru a realiza o
analiz ăpertinent ăaăstudiilorăeconomice.

6.2. Structuraăghiduluiăeconomieăurban
Ghidulădeăeconomieăurban ăcaăsec iuneăaăunuiăplanăurbanisticăgeneralăareărolulă
deă aă asiguraă reglement rileă peă bazaă c roraă s ă fieă identificateă obiectiveleă deă
proiectareă aă modeleloră deă dezvoltareă aă teritoriiloră înă func ieă deă caracteristicileă şiă
tipologiaă acestora.ă Înă contextulă actual,ă înă identificareaă şiă analizaă priorit iloră deă
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dezvoltareă trebuieă s ă seă in ă contă înă planificarea teritorial ă deă schimb rileă careă
intervină şiă deă m surileă ceă trebuieă luateă pentruă aă estompaă efecteleă negativeă careă
influen eaz ăevolu iaăsocio-economic ăaăteritoriilor.ă
Introducereaă cuprindeă justificareaă importan eiă elabor riiă ghiduluiă economieă
urban ,ăăprecizareaăscopuluiăşiăaăobiectivelor.ă
Deă asemenea,ă înă cadrulă acesteiă sec iuniă aă studiuluiă seă voră men ionaă
informa iileă prev zuteă înă planific rileă deă rangă superioră (Planulă deă Amenajareă aă
Teritoriuluiă Na ional,ă Planulă deă Amenajareă aă Teritoriuluiă Jude ean,ă Strategia de
dezvoltareăaăjude uluiădinăcareăfaceăparteăoraşul/comuna,ăprevederileăcon inuteădeă
alteă documenteleă legislative:ă Agendaă local ă 21,ă Planulă integrată deă dezvoltareă
urban ă – PIDU - aă oraşului/comuneiă analizat(e),ă Planulă urbanistică ă generală
anterior).
Totodat ,ă ună plană urbanistică generală trebuieă s ă fieă corelată şiă cuă strategiaă deă
dezvoltareăaăoraşului/comuneiăconstituit( )ăselectatăcaăstudiuădeăcaz.
Deăasemenea,ăesteăutilăaăprecizaăcareăsuntăimplica iileăobiectivelorăpropuseăînă
cadrulă sec iuniiă deă economieă urban ,ă inându-seă contă şiă deă documenteleă şiă
acordurileă interna ionaleă referitoareă laă planificareaă urban ă (cuă prec dereă aă celoră
elaborate la nivelul Uniunii Europene).
Esteănecesarăcaăanteriorăelabor riiăplanuluiăurbanisticăgeneralăs ăfieăelaborateă
succesivă analizeă deă specialitateă şiă studiiă deă fundamentareă careă s ă reflecteă
principaleleăcaracteristiciăaleăstadiuluiăactualăalădezvolt rii,ăidentificândăînăacelaşiă
timpăpuncteleădeăplecareăpentruăplanificareaăteritorial ăînăurm toareaădecad .
Înăaceast ăsec iuneăaăghiduluiădeăeconomieăurban ătrebuieăs ăseăfac ăpreciz riă
referitoareă laă modalit ileă prină careă obiectiveleă prev zuteă auă rolulă deă aă solu ionaă
problemeleădeăordinăeconomicăaleăunit iiăadministrativ-teritoriale analizate.
Obiectivul general al ghiduluiă deă economieă urban ă esteă deă aă identificaă
priorit ileădeăinterven ieăcareăstauălaăbazaădezvolt riiăactivit ilorăeconomice.
Dintreă obiectiveleă specificeă aleă ghiduluiă seă potă men iona:ă valorificarea
eficient ă aă resurseloră naturale; restructurareaă şiă rentabilizareaă activit iloră
economice: industrie (îmbun t ireaă activit iiă deă exploatareă şiă prelucrareă aă
resurseloră soluluiă şiă aleă subsolului);ă agricultura (organizareaă şiă dezvoltareaă
agriculturiiă ecologice,ă urm rindu-seă şiă oă productivitateă ridicat ă pentruă
revitalizarea/sus inereaăproduc ieiăagricoleăînregistrateăşiăaărealiz riiăunorăprofituriă
careă s ă asigureă popula ieiă localeă ună venită important,ă constituindu-seă şiă caă ună
revirimentă ală economieiă locale;ă evaluareaă poten ialuluiă existentă şiă propunereaă deă
dezvoltare/extindereă aă formeloră deă exploatareă agricol ,ă silvic ,ă zootehnic ă - dup ă
caz); servicii: (ex. extinderea, ca volum, diversitate a sectorului serviciilor;
dezvoltareaă unoră serviciiă înă concordan ă cuă profilulă economică specifică ală
oraşului/comuneiă analizat(e); valorificareaă poten ialuluiă turistică (identificareaă
categoriilorădeăpeisajăşiăvalorificareaăacestora);
Atâtă obiectiveleă generale,ă câtă şiă celeă specificeă ghiduluiă deă economieă urban ă
trebuieă s ă corespund ă prevederiloră men ionateă înă documenta iileă anterioare (plan
urbanistic general anterior, strategii, etc.).
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6.2.1. Stadiul actual al dezvoltării urbanistice
ÎnăcadrulăcapitoluluiăStadiul actual al dezvoltării urbanistice,ăîntâlnităînăuneleă
studiiăşiăsubădenumireaădeăSituaţia existentă, sub raport economic trebuie analizate
maiă multeă elementeă precum:ă contextulă dezvolt rii,ă poten ialulă economică
(prezentareaăprofiluluiăeconomicăalăteritoriuluiăşiălocalit ilorăcomponenteăpeăbazaă
analizeiă poten ialuluiă naturală şiă aă principaleloră activit iă economice);ă eviden iereaă
disfunc ionalit ilorădeăordinăeconomic.
6.2.1.1. Contextul dezvoltării
Înă cadrulă subcapitoluluiă contextulădezvolt riiăseă vaă analiza tendin aă evolu ieiă
urbanisticeă recenteă aă unit iiă administrativ-teritorialeăşiă impactulă factoriloră actualiă
asupra dezvolt riiă economiceă (ex.ă tranzi iaă economic ă prelungit ,ă integrareaă înă
UniuneaăEuropean ).
6.2.1.2. Evoluţie
Înăaceast ăsec iuneăvaăfiăprezentat evolu iaăînătimpăaăoraşului/comuneiăselectat( )ă
ca studiu de caz,ă men ionându-se factorii care au stat laă bazaă dezvolt rii:ă factoriă
naturali,ăistorici,ăpolitici,ăsocialiăş.a.ăPot fi precizate informa iiădespreăorganizareaă
administrativ ă dină diferiteă etapeă deă evolu ie. Acestoraă seă potă ad ugaă informa iiă
privindă formaă unit iiă administrativ-teritoriale analizate,ă tramaă stradal ,ă
caracteristiciăsemnificativeăprivindăevolu iaălocalit ilorăcomponente;ăă
Înă cadrulă acesteiă sec iuniă voră fiă elaborateă schi eă ceă voră sintetizaă evolu iaă
trecut ă şiă prezent ă aă teritoriuluiă analizată (vaă fiă utilizat ă cartografiaă retrospectiv
careă presupuneă prelucrareaă h r iloră vechiă pentruă aă reflectaă evolu iaă
oraşului/comunei,ă respectivă individualizareaă etapeloră deă evolu ieă urbanistic ă prină
folosireaădeăculoriăsauăhaşuri).ă

6.2.2. Potenţial economic
Analiza potenţialului economic include prezentarea profilului economic al
unit iiă administrativ-teritorialeă studiateă şiă ală localit iloră componente.ă Înă primaă
parteăaăacestuiăsubcapitolăseăvaăprezentaăprofilulăeconomicăgeneral,ăprezentându-se
succintăactivit ileăeconomiceăgrupateăpeăceleătreiăsectoare de activitate, respectiv
gradulă loră deă dezvoltareă laă nivelulă teritoriuluiă analizată (seă vaă men ionaă dac ă
reprezint ăactivit iăeconomiceăprincipaleăsauăsecundare).
Profilul economic al teritoriului şi al localităţilor componente
Înă cadrulă acestuiă subcapitolă voră fiă analizateă înă detaliuă activit ileă economiceă
grupateăpeăceleătreiăsectoareădeăactivitateă(primar,ăsecundar,ăter iar),ămen ionânduseăpondereaăfiec reiăactivit iăînăeconomiaălocal .ăSeăvaărealizaăoăanaliz ădetaliat ăaă
activit iiăeconomiceăpredominanteăaăteritoriuluiăstudiat.ăăÎnăcazulăînăcareăunitateaă
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administrativ-teritorial ă prezint ă ună profilă func ională mixt,ă seă voră prezentaă înă
detaliuă activit ileă economiceă careă contribuieă laă dezvoltareaă economieiă locale.ă Seă
voră men ionaă şiă schimb rileă interveniteă înă plană economică (ex.ă dezvoltareaă unoră
ramuriăeconomiceănoiăcaăurmareăaăadapt riiălaăeconomiaădeăpia ).ă
Înă cazulă înă careă seă vaă elaboraă studiulă deăeconomieă urban ă pentruă unăoraşă deă
m rimeă mare,ăoăaten ieădeosebit ăvaăfiăacordat ăsectoruluiăter iar,ăindicându-seăînă
modă specială activit ileă economiceă careă auă înregistrată oă evolu ieă economic ă
ascendent .ă Înă cazulă oraşeloră mariă seă voră analizaă şiă activit ileă careă apar ină
sectoruluiă cuaternară(cercetareă ştiin ific ,ă dezvoltareaătehnologic ă fundamental ăşiă
aplicativ ,ăinformatic ,ăş.a.).ă
Dac ăstudiulăesteădedicatăunuiăoraşădeăm rimeămic ăsauămijlocie,ăînăceaămaiă
mareă parteă acesteaă prezentândă ună profilă mono-specializat,ă deă regul ă industrial,ă seă
vaă precizaă cumă aă influen ată procesulă deă restructurareă economic ă evolu iaă saă
economic ărecent .ăÎnăaceast ăsitua ie,ăanalizaătrebuieăs ăeviden iezeăgradulăînăcareă
activitateaăindustrial ămaiăsus ineăeconomiaălocal ,ădac ăsuntătendin eădeăschimbareă
aă profiluluiă economică (creareaă unoră oportunit iă deă dezvoltareă deă noiă activit iă
economiceă valorificândă resurseleă locale)ă sauă lipsaă unoră activit iă economiceă
alternative.
Înă situa iaă înă careă studiulă deă cază esteă oă comun ,ă analizaă vaă fiă profilat ă peă
activit ileă economiceă dină sectorulă primară deoareceă acesteaă sunt,ă deă regul ,
predominanteă înă mediulă rural.ă Seă poateă remarcaă faptulă c ă suntă şiă exempleă deă
comune,ă careă înă func ieă deă factoriiă careă auă influen ată evolu iaă loră economic ,ă potă
aveaă ună profilăindustrial,ă ter iară (profilată peă servicii:ăex.ă turism)ă sauă comuneă careă
pot avea unăprofilăfunc ionalămixt.
Analizaă dinamiciiă actualeă aă activit iloră economiceă esteă util ă pentruă aă indicaă
dac ă oraşul/comunaă îşiă valorific ă optimă resurseleă proprii,ă precumă şiă tendin aă deă
evolu ieăînăfunc ieădeăac iuneaăfactorilorăcompetitivit iiă(accesibilitate, atractivitate
etc.).ă Dinamicaă actual ă aă activit iloră economiceă vaă puteaă fiă reflectat ă prină
intermediulă calcul riiă indiciloră economiciă pentruă celă pu ină doiă aniă deă referin ă
pentruăaăfacilitaăoăanaliz ăcomparat .
Indicatori economici (analiză comparată)
Analizaă efectuat ă peă bazaă indicatoriloră economiciă reflect ă pondereaă fiec ruiă
sectoră deă activitateă înă gradulă deă sus inereă ală economieiă locale.ă ă Înă procesulă deă
selectareă aăindicatorilorătrebuieăs ă ă in ă contădeă relevan aăacestora,ărespectivă deă aă
facilitaăanalizaăfenomenelorăşiăproceselorăeconomiceăspecificeăteritoriuluiăanalizat;ă
s ă fieă determina i,ă respectivă m surabili,ă realizabiliă şiă orienta iă înă timp;ă s ă fieă
justifica iă înă sensulă deă aă reflectaă peă bazaă analizeiă acestoraă rezultateleă cerute;ă
sensibili,ă respectivă deă aă eviden iaă celeă maiă importanteă modific riă înregistrateă înă
evolu iaăeconomic ăaăunit iiăadministrativ-teritoriale analizate.
Utilizareaăindicatorilorăeconomiciătrebuieăs ăpresupun ăcolectareaămaiămultoră
tipuri de date statistice cantitativeă (dateă bruteă economice)ă precumă şiă men ionareaă
surseloră deă dateă (eviden eă statisticeă furnizateă deă Direc iaă deă Statistic ă Jude ean ,ă
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Institutulă Na ională deă Statistic ,ă prim riaă oraşului/comunei,ă alteă institu iiă publiceă
decâtăceleămen ionateăanterior).ă
Pentruă oă analiz ă pertinent ă aă profiluluiă economică ală teritoriuluiă analizată seă
utilizeaz ă maiă mul iă indicatoriă economiciă (ex.ă num ră totală deă firme/ă agen iă
economici,ă num ră totală deă firme/ă agen iă economiciă careă auă înregistra iă salaria i,ă
evolu iaănum ruluiătotal deăsalaria i,ănum rulădeăfirmeăactiveălaă1000ădeălocuitori,ă
valoareaăprofituluiănetăob inutădeăc treăagen iiăeconomici,ăvaloareaăcifreiădeăafaceri,
PIB/loc.,ă investi iiă str ine/loc.,ă rataă şomajului,ă pondereaă cheltuieliloră alocateă
sectorului cercetare-dezvoltare, m rimeaă pie eiă deă desfacere,ă atractivitateaă pie ei).
Profilulă economică ală unuiă teritoriuă seă poateă reflectaă şiă prină gradul de ocupare a
for eiă deă munc ,ă indicându-seă pondereaă popula ieiă ocupateă înă industrie,ă înă
construc ii,ăagricultur ,ăservicii.
În situa iaă înă careă unitateaă administrativ-teritorial ă areă ună profilă economică
turistic se vor calcula indicatori economici specifici: num ră deă vizitatoriă
interni/externi,ă evolu iaă num ruluiă deă locuriă deă cazareă înă structurileă deă primireă
turistice existente, dinamicaăcapacit iiădeăcazareăînăfunc iuneă(num rulădeălocuriădeă
cazareă dină cadrulă structuriloră deă primireă turistic ă cuă func iuniă deă cazareă turistic ,ă
inândăcontădeănum rulădeăzileăcâtăsuntădeschiseăstructurileăînăperioadaăanalizat ),
evolu iaă lunar ă aă capacit iiă deă cazareă înă func iuneă exprimat ă înă locuri-zile,
dinamicaă capacit iiă deă cazareă înă func iuneă peă categoriiă deă unit iă deă cazare,
indiceleă netă deă utilizareă aă capacit iiă înă func iuneă (respectivă rataă deă ocupareă
exprimat ăcaăraportăîntreănum rulădeăînnopt riăşiăcapacitateaădeăcazareăînăfunc iune;ă
acestă indicatoră reflect ă gradulă deă utilizareă ală unit iloră deă cazareă careă auă fostă
deschise ca urmare a cererii existente),ă indicatorulă num ră deă locuriă deă cazareă peă
km²ă(Neacşu,ăB lt re u,ă2006).ă
Analiza economic ă presupuneă şiă utilizareaă unoră metodeă precum:ă observa ia,ă
ancheta,ăaplicareădeăchestionareă/ăinterviuriă(cuăprec dereăactorilorăcuărolădeădecizieă
apar inândăadministra ieiăpubliceălocaleăşiăjude ene,ăagen ilorăeconomiciăetc.)ăcareă
sunt utile din perspectivaădeăaăob ineăunăvolumămaiămareădeădateănecesareăpentruăaă
reflectaă înă modă complexă situa iaă economic ă aă unit iiă administrativ-teritoriale
studiate.ăEsteănecesar ăşiăconsultareaăplanuluiăurbanisticăanteriorăpentruăaăeviden iaă
gradulă deă îndeplinireă aă m suriloră propuse.ă Potă fiă consultateă şiă alteă
materiale/documenteăsuportă(ortofotoplanuri,ăh r i).
Informa iileă colectateă trebuieă s ă fieă organizateă subă formaă uneiă bazeă deă dateă
careăs ăpermit ăproceduriădeăprelucrareăaăacestoraăcuăajutorulămetodelorăstatisticeăşiă
cartografice,ă pentruă caă înă etapaă final ă s ă seă realizezeă oă interpretareă aă rezultateloră
finaleăprinăintermediulăanalizeiăcomparate.ăVorăfiăelaborateăgrafice,ăcartoschemeăşiă
cartodiagrame pentru a reda dinamica unor componente economice individuale sau
sintetice,ă proiectateă înă timpă şiă cuă accentă peă relevareaă tendin eloră deă evolu ie.ă
Acesteaă voră constituiă expresiaă vizual ă şiă sintetic ă aă distribu ieiă spa ialeă aă
componentelor economice. Deă asemenea,ă pentruă oă analiz ă aprofundat ă aă
poten ialuluiăeconomicăalăteritoriuluiăselectatăcaăstudiuădeăcazăşiăpentruăaărela ionaă
indicatoriiă cuă obiectiveleă prev zuteă esteă recomandabilă s ă seă foloseasc ă maiă mul iă
indicatoriă sauă ună indiceă careă s ă reprezinteă combina iaă aă doiă sauă maiă mul iă
indicatori,ă situa ieă înă careă esteă necesar ă standardizareaă valoriloră ob inute.ă Deă
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exemplu,ăpentruăaăreflectaăpoten ialulăeconomicăalăunuiăteritoriu,ăvalorileăindiciloră
selecta iă pentruă fiecareă sectoră deă activitateă voră fiă standardizate,ă ob inându-se un
indicatorăstandardizatăalăpoten ialuluiăeconomic pentruăfiecareăsectorăînăparteăprină
efectuareaămedieiăaritmeticeăaăvalorilorăstandardizateăaleăindicatoriăselecta i.ă
Indiceleă standardizată ală poten ialuluiă economică seă vaă calculaă pentruă unitateaă
administrativ-teritorial ă selectat ă caă studiuă deă cază prină media valorilor
standardizate pentru cele trei sectoare de activitate:
IS Potenţialăeconomică=ă(ISI+ISII+ISIII)ă/ă3ăunde:
ISIăăţăPoten ialulăeconomicăalăsectoruluiăprimară(valoriăstandardizate)ă
ISIIăţăPoten ialulăeconomicăalăsectoruluiăsecundară(valori standardizate)
ISIIIăţăPoten ialulăeconomicăalăsectoruluiăter iară(valoriăstandardizate)
Peă bazaă valoriloră calculateă seă voră realizaă reprezent riă cartograficeă pentruă
fiecare sector de activitate, folosindu-seămaiămulteăclaseădeăm rime,ăulteriorăfiindă
reprezentate cartografic valorile indicatorului standardizat pe cartiere sau pe
localit iăcomponente.ăIndiceleăstandardizatăalăpoten ialuluiăeconomicăreprezint ăoă
sintez ăaădiagnozeiăeconomiceăşiăconstituieăunăpunctădeăreperăpentruăidentificareaă
disparit ilor teritorialeăşiăpentruăelaborareaăuneiăstrategiiădeăsprijinireăaădezvolt riiă
economice pentru teritoriul analizat.
Peăbazaăvalorilorăcalculateăaleăindiceluiăstandardizatăalăpoten ialuluiăeconomică
seăvorăstabiliămaiămulteăclaseădeăvaloriăfunc ieădeăcareăvor fi clasificate:
- zoneăcuăpoten ialăeconomicăfoarteămare;
- zoneăcuăpoten ialăeconomicămare;
- zoneăcuăpoten ialăeconomicămediu;
- zoneăcuăpoten ialăeconomicăredus.
Zoneleă clasificateă dup ă poten ialulă economică voră fiă reprezentateă cartografică
pentru a indica distribu iaă spa ial ă aă zoneloră dezvoltate,ă aă celoră cuă poten ială deă
dezvoltare,ăprecumă şiă aă zoneloră careă prezint ă disparit iăeconomice. Înă func ieă deă
valorileăob inuteăseăpotăfaceăaprecieriăînăcadrulăanalizeiăpoten ialuluiăeconomicăală
unit iiăadministrativ-teritorialeăselectat ăcaăstudiuădeăcaz,ăindicându-seădac ăexist ă
oăcorela ieăîntreăsectoareleădeăactivitateăşiăresurseleănaturaleăsauădac ăraportulădintreă
acesteaăesteăsubdimensionată(resurseleănaturaleăsuntăîntr-oăpondereăînsemnat ,ădară
au o valorificare redus ).ă
Raportată laă valorileă ob inuteă înă analizaă poten ialuluiă economică ală unit iiă
administrativăteritoriale,ăînăcadrulăacesteiăsec iuniăaăstudiuluiăseăpotăfaceăsinteticăoă
serieădeăaprecieriăprivindămodulădeăîmbun t ireăaăvalorific riiăresurselorănaturale
şiă aă revitaliz riiă sectoareloră economiceă cuă poten ială deă dezvoltare,ă urm rindă caă
ulteriorăînăcadrulăcapitoluluiădeăpropuneriădeăorganizareăurbanistic ăs ăfieăpropuseă
m suriădeădezvoltare.

6.2.3. Disfuncţionalităţi
Oă aten ieădeosebit ăseă vaă acordaă disfunc ionalit iloră deă ordină economică (ex.ă
venituriă informaleă asociateă munciiă înă sectorulă informală şiă agriculturiiă deă
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subzisten ,ă dezechilibreă înă dezvoltareaă economic :ă efecteleă negativeă determinateă
de procesul de restructurare a industriei-declinul economic generat de lipsa
programeloră deă dezvoltareă aă activit iloră economiceă alternative,ă agriculturaă deă
subzisten ăînămediulărural,ăpondereaămareăaălucr torilorăfamilialiăneremunera iădină
agricultur ,ălipsaăactivit ilorăeconomiceădiversificateăînămediuărural,ăş.a.).
Seă voră identificaă şiă analizaă principaleleă disfunc ionalit iă rela ionateă
activit iloră economice,ă careă ulterioră voră transpuseă peă planşaă situa ieiă existente,ă
inclusivăceleărezultateădinăstudiileădeăfundamentare.ăÎnăacelaşiătimpăseăvorăidentificaă
şiăcauzele ce le produc.

6.2.4. Relaţia cu obiectivele strategice ale dezvoltării
Înă cadrulă acesteiă sec iuni, seă voră men ionaă principaleleă ideiă referitoareă laă
problemeleă deă ordină economică şiă corelareaă acestoraă cuă obiectiveleă strategiceă
propuse a asigura dezvoltarea teritoriului analizat, prin reducerea
disfunc ionalit iloră identificate,ă avândă înă vedereă prevederileă stipulateă înă diferiteă
documenteă (ex.ă strategiaă deă dezvoltareă aă unit iiă administrativ-teritorialeă şi/sauă aă
jude uluiădinăcareăaceastaăfaceăparte).ă
Deă asemenea,ă înă cadrulă acesteiă secven eă aă ghiduluiă potă fiă formulateă sintetică
ideiă legateă deă revigorareaă economieiă localeă prină propunereaă deă noiă activit iă înă
strâns ăleg tur ăcuăvalorificareaăresurselorălocale.ă

6.3.ăPropuneriădeăorganizareăurbanistic . M suri
Înăcadrulăacestuiăcapitolăseăvaăurm riăidentificareaăpremiselorădezvolt riiăcareă
ulteriorăvorăfiăreliefateăprinăformulareaăobiectivelorăşiăm surilorădeădezvoltare.ă

6.3.1. Evoluţie posibilă-priorităţi
Înă cadrulă acestuiă subcapitol,ă seă voră identificaă premiseleă dezvolt riiă prină
intermediul avantajelor teritoriului analizat, conferite de elementele favorabile ale
poten ialuluiă economică (resurseleă localeă naturaleă şiă culturale,ă resurseă financiare,ă
capacitateaă administra ieiă localeă deă aă implementaă proiecte de dezvoltare). Se vor
estimaă direc iileă posibileă deă evolu ieă economic ă prină valorificareaă poten ialuluiă
naturală şiă economică pentruă unitateaă administrativ-teritorial ă pentruă careă seă
elaboreaz ăplanulăurbanisticăgeneral.ă
Condiţionări ale prevederilor documentaţiilor de rang superior
Dezvoltareaă economic ă aă uneiă unit iă administrativ-teritoriale este puternic
influen at ădeăevolu iaăeconomic ăaăteritoriuluiăna ionalălaăcareăseăadaug ăefecteleă
generate de procesele de globalizare, de restructurare economic ,ă progresulă
tehnologic,ămodific rileăstructuraleăaleăplanific riiălaănivelămondial.ă
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Seă impuneă identificareaă solu iiloră deă revitalizareă aă economieiă localeă înă
corela ieă cuă prevederileă cuprinseă înă documenta iileă deă rangă superioră sauă înă
strategiile de dezvoltareădeălaănivelăjude ean/regional/na ional.

6.3.2. Dezvoltarea activităţilor economice
Înă cadrulă analizeiă rela ionateă dezvolt riiă activit iloră economiceă seă impuneă
identificareaă modalit iloră deă revitalizareă aă economieiă localeă prină valorificareaă
superioar ăaăpoten ialuluiănatural,ăaăcapacit iiăexistenteăşiăaăresurselorăumaneădină
teritoriu.ă Seă vaă urm riă atâtă dezvoltareaă activit iloră economiceă existente,ă câtă şiă aă
unoră activit iă noiă identificateă peă bazaă analizeiă resurseloră soluluiă şiă subsolului,ă
indicându-seă şiă specificulă unit iloră necesară aă seă realiza,ă asigurareaă cuă utilit i,ă
estimareaănoilorălocurilorădeămunc ăănecesarăaăfiăcreateăş.a.
Seă voră formulaă propuneriă privindă relansareaă economic ă aă unit iiă
adminsitrativ-teritoriale pe sectoare de activitateă (agricultur ,ă industrie,ă transport,ă
turismăşiăagrement,ămeşteşuguriăetc.)

6.3.3. Direcţii strategice de dezvoltare şi principii de intervenţie. Viziunea
dezvoltării. Priorităţi de dezvoltare
Formulareaă viziuniiă deă dezvoltareă trebuieă s ă fieă rela ionat ă schimb riloră
necesareă aă fiă realizateă înă etapaă urm toareă înă dinamicaă economic ă şiă social ,ă
inându-seă contă deă priorit ileă deă dezvoltareă careă vorăfiăstabiliteă diferen iată pentruă
mediulă urbană şiă celă rural.ă Identificareaă priorit iloră strategiceă identificate se va
realizaăînăstrâns ăcorela ieăcuăprevederileădinăcadrulăstrategiilorăelaborateăanteriorălaă
nivel teritorial superior sau la nivel local.
Priorit ileăstrategiceăvorăfiăstabiliteăpornindădeălaăviziuneaădeădezvoltareăcareă
presupuneă proiectareaă înă viitoră aă moduluiă cumă vaă fiă dezvoltat ă unitateaă
administrativ-teritorial ă studiat .ă Viziuneaă presupuneă stabilireaă unuiă deziderată
realistăcareăpoateăfiăîndeplinităprinădep şireaădificult ilorăşiăprovoc rilorăexistenteă
înăsensulătranspuneriiăacestuiaăprinăobiectiveăşiăm suriădeădezvoltare.
Identificareaă direc iiloră deă dezvoltareă aleă localit iloră privindă valorificareaă
poten ialulă economic,ă al turiă deă celeă asociateă patrimoniuluiă naturală şiă capitaluluiă
umană voră asiguraă oă dezvoltareă armonioas ă aă unit iiă administrativ-teritorale care
faceăobiectulăplanuluiăurbanisticăgeneral.ăEsteăimportantădeăprecizatăc ăprogramulă
deădezvoltareăalălocalit ilorăesteăelaboratăpeăoăperioad ădeătimpămaiămareădecâtăceaă
aă valabit iiă PUG-uluiă (10ă ani),ă astfelă c ă înă cadrulă PUG-ului se voră eviden iaă
priorit ileă înă interven ie.ă Înă cadrulă acestuiă subcapitolă seă vaă urm riă şiă eliminareaă
disfunc ionalit ilorăpeăbazaăidentific riiăelementelorădeăpoten ialădeădezvoltare.
Înăformulareaădirec iilorădeădezvoltareăseăpoateăutilizaăanalizaăS.W.O.T. pentru
proiectareaăuneiăviziuniădeăansamblu,ăpermi ândăoăradiografieăaăsitua ieiăeconomiceă
deălaăunămomentădatăşiăînăacelaşiătimpăoăevaluareăaăfactorilorăinterniăşiăexterniăcareă
influen eaz ăevolu iaăeconomico-social ăaăunit iiăadministrativ-teritorale. Aceast ă
analiz ă preliminar ă aă evolu ieiă economiceă aă teritoriuluiă analizată areă scopulă deă aă
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facilitaăg sireaăsolu iilorăpentruăproblemeleăidentificateăînărela ieăcuăoportunit ileă
şiăamenin rileăpreconizate.ă
Puncteleătariăşiăceleăslabeăseărefer ălaăoăanaliz ăaămediuluiăintern,ărespectivălaăoă
diagnoz ăaăceeaăceăexist .ăAcesteaăincludăvalorileăpozitiveăşiăcondi ion rileăinterneă
care pot constitui surse pentru atingerea obiectivului general. Din punctul de vedere
ală managementului,ă ună punctă forteă reprezint ă oricare element tangibil care
faciliteaz ăatingereaăobiectivelor.ăIdentificareaăpunctelorătariăvaăurm riăeviden iereaă
aspectelorăvaloroaseă(resurse,ătehnologie)ăşiăaăgraduluiălorădeăoptimizare.
Puncteleăslabeăreprezint ăelementeleămaiăpu inăfavorabileădezvolt riiăcadruluiă
local, ce ar fi de evitat pe viitor, zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot
împiedicaă atingereaă obiectivelor.ă Dină perspectivaă unit iloră administrativteritoriale,ăpuncteleăslabeăsuntăreprezentateădeălipsaăunorăresurseăşiăcapacit i.
Identificareaă oportunit iloră şiă amenint iloră trebuieă s ă fieă axat ă peă ceeaă ceă
urmeaz ăaăseărealiza,ărespectivăpeăalegerileăceăvorăfiăluateăînăprocesulădeăplanificareă
strategic ă aă teritoriului.ă Dac ă neă referimă laă scaraă deă analiz ă aă uneiă unit iă
administrativ- teritoriale,ă oportunit ileă reprezint ă evolu iiă favorabileăaleă mediuluiă
deă ansambluă ală riiă noastre,ă careă potă îmbr caă formeă variateă deă laă schimb riă deă
ordină legislativă şiă pân ă laă prevederileă legateă deă planificareaă teritorial ă careă suntă
stipulateăînădocumentele emise la nivelul Uniunii Europene.
Amenin rileă seă refer ă laă efecteleă externeă potă influen aă negativă evolu iaă
economic-social ă aă teritoriilor.ă Acesteaă includeă şiă implica iileă negativeă aleă
m suriloră adoptateă laă nivelulă administra ieiă publiceă localeă sau de la niveluri
superioare.ă Amenin rileă suntă rela ionateă evolu iiloră nefavorabileă aleă mediuluiă
românescădeăansamblu,ăcareăpotăprezentaăformeăfoarteăvariate,ădeălaăschimb riădeă
mentalitateă pân ă laă evolu iiă economiceă negativeă şiă careă potă afectaă înă modă serios
capacitateaă uneiă unit iă administrativ-teritoriale de a-şiă atingeă obiectiveleă
strategice.
Priorit ileăstrategiceăpotăfiăprezentateămaiăînădetaliuăurm rind,ăpeădeăoăparteă
axeleă prioritareă deă dezvoltare,ă iară peă deă alt ă parte,ă eviden iindă modalit ileă de
îndeplinireă aă acestora,ă respectivă domeniiă majoreă deă interven ieă şiă direc iileă deă
ac iuneă(Tabelă6.1).
6.3.3.1. Obiective şi măsuri propuse pentru dezvoltarea teritoriului în acord cu
obiectivele stabilite
Obiectiveleă deă dezvoltareă propuseă înă cadrulă studiuluiă deă economieă urban ă
trebuieăcorelateăcuăprevederileăstipulateăînădocumenta iileădeărangăsuperioră(planulă
deă amenajareă aă teritoriuluiă jude eană şiă na ional).ă Obiectiveleă voră fiă formulateă caă
rezultateăpropuseăpentruăaăcontribuiălaădezvoltareaăeconomic ăa teritoriului analizat.
Seă vaă urm riă prină formulareaă obiectiveloră solu ionareaă problemelor/ă
disfunc ionalit iloră deă ordină economică identificateă înă analizaă diagnostic.
Obiectivulăgeneralăşiăceleăspecificeăauărolulădeăaăîndepliniădezideratulăproiectatăînă
cadrulăviziuniiădeădezvoltare.ăPentruăfiecareăobiectivăvorăfiăformulateăm suriăcareă
reprezint ăac iunileăceăvorăconduceălaăîndeplinireaăobiectivelor.ă
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Tabel 6.1. Centralizatorăprivindăm surileădeădezvoltareă(model)
Axe prioritare
Domenii majore de
Direcţiiădeăacţiune
de dezvoltare
intervenţie
Ex.: Revitalizarea -Dezvoltarea
-Crearea unor parcuri industriale,
economiei locale infrastructurii de sprijin inclusiv prin reutilizarea terenurilor
pentru afaceri
industriale dezafectate;
-Cooperareaăteritorial ăpentruă
-Promovareaăinov riiăşiă crearea infrastructurii de sprijin
cercet riiăînăcadrulă
pentru afaceri;
întreprinderiloră
Ex.: Dezvoltarea
şiădiversificareaă
serviciilor

-Dezvoltarea
-Crearea unui brand turistic;
infrastructuriiăturisticeăşiă
de agrement;
-Conservarea patrimoniului
cultural existent;
-Dezvoltarea serviciilor
culturale
-Asigurareaăinfrastructuriiăşiă
serviciilorănecesareăvalorific riiă
poten ialuluiăturisticăcultural,ăăînă
specialăreabilitareaăcl diriloră
istoriceăşiăpunereaăînăvaloareăaă
identit iiăcolective;
6.3.3.2. Zone de dezvoltare

Înăaceast ăsec iuneăaăstudiuluiăvorăfiăindividualizateăzoneleăcareănecesit ăaăfiă
restructurate din punct de vedere economic, fie care sunt subutilizate sau cu o
utilizareăneadecvat ăînăintravilan.ăDeăregul ,ăseăconsider ăprioritareăzonaăcentral ,ă
zoneleăindustrialeăşiădeădepozitare,ăsuprafe eleăferoviareăneutilizate.ăPentruăzoneleă
undeă suntă propuseă conversiiă func ionaleă esteă obligatorieă întocmireaă PUZă peă
întreagaă suprafa ă aă zoneloră respectiveă înă vederea configur riiă trameiă stradale,ă
rezolvarii acceselor si a echiparii tehnico-edilitare.
Înăaceast ăsec iuneăaăghiduluiătrebuieărealizateăoăserieădeăpreciz riăcuăprivireălaă
optimizareaă rela iiloră înă teritoriu.ă Înă aceast ă sec iuneă prevederileă /propunerile/ă
informa iileă oferiteă deă planurileă deă amenajareă aă teritoriuluiă generaleă voră fiă
rela ionateămuta iilorăinterveniteăînămodulădeăutilizareăaăterenurilor,ălucr riămajoreă
prev zuteă/ăpropuseăînăteritoriulăanalizat.ăVorăfiărealizateăh r iăprivindăpropuneriădeă
dezvoltareăeconomic ă(înăagricultur ,ăînăturism,ăetc.).
Studiulă deă economieă urban ă areă laă baz ă analizaă tendin eloră deă dezvoltareă
economic ăaleăcentrelorăurbaneăînăcontextăregionalăşiăpropunereaăunorărecomand riă
privindăcreştereaăcompetitivit iiăacestora.ăAcesteaăarătrebuiăs ăinclud :ă
- analizaă tendin eloră privindă dinamicaă activit iloră economice,ă dară şiă aă
factoriloră competitivit iiă (accesibilitateaă oraşului,ă atractivitateaă mediuluiă
urban,ăcalitateaăfor eiădeămunc ăşiăeficien aăadministra ieiăpubliceălocale);
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- recomand riăprivindăaspecteleădeăplanificareăspa ial ălegateădeădezvoltareaă
infrastructuriiă şiă utilizareaă terenurilor,ă dară şiă formulareaă unoră politiciă deă
dezvoltareă economic ă local ,ă careă s ă corelezeă obiectiveleă economiceă cuă
celeă socialeă şiă deă mediuă şiă s ă fie rela ionateă peocesuluiă deă regenerareă
urban .
Regenerareaăurban ăesteăunăinstrumentătotămaiădesăfolosităpentruăaăasiguraăatâtă
dezvoltareaă social ă câtă şiă ceaă economic ,ă presupunândă valorificareaă optim ă aă
resurselorălocale,ăsolu ionareaăproblemelorăsocialeă(creştereaănum ruluiădeălocuin eă
urbaneă şiă dezvoltareaă infrastructuriiă locale:ă ex.ă „politicaă oraşului”ă înă Fran aă –
Camagni,ă 1996),ă economiceă (atragereaă investitorilor,ă creareaă deă locuriă deă munc ,ă
înnoireaăeconomieiăurbane:ădeăexempluăoraşeleăindustrialeădin lumeaăanglosaxon ).ă
Regenerareaăurban ăincludeăşiăăsolu ionareaăproblemelorădeămediuă(îmbun t ireaă
condi iilorădeăvia ,ăcombatereaăpolu rii)ăşiănuăînăutimulărândăini iereaăunorăac iuniă
legateă deă protejarea,ă promovareaă şiă valorificareaă patrimoniuluiă cultural (oă aten ieă
deosebit ă esteă acordat ă conserv riiă moşteniriiă arhitecturale).ă Acesteă ac iuniă areă
trebuiărealizateăînăcolaborareăcuăreprezentan iiăinstitu iilorăacademice.
Regenerareaăurban ănuătrebuieă limitat ă numaiălaă zonaă central ă sauălaăcentrulă
istoric alăunuiăoraş,ăciăs ăinclus ăşiăalteăarealeăcareăprezint ăcaracteristiciădeosebite,ă
fieădinăpunctădeăvedereăarhitecturală(densitateămareăaăcl dirilorădeăpatrimoniu),ăfieă
dinăpunctădeăvedereămorfologică(configura iaătrameiăstradale).ăAcest proces poate fi
extinsă înă toateă zoneleă prioritareă (inclusivă laă zoneleă industrialeă nefunc ionale),ă cuă
scopulă deă aă seă îmbun t iă calitateaă spa iuluiă public,ă deă aă seă consolidaă re eleleă deă
produc ie,ă culturaleă şiă sociale,ă deă aă contribuiă laă incluziuneaă social ,ă generândă înă
acelaşiă timpă efecteă pozitiveă înă plană economică şiă creândă condi iileă pentruă
consolidareaă factoriloră civiciă şiă aă identit iiă urbane,ă precumă şiă pentruă continuaă
evolu ieă /ă transformareă aă acestoraă (culturaă urban ).ă Peă bazaă analizeiă seă potă
identifica zonele prioritareădeăregenerareăurban .
Oraşeleăromâneşti,ădeăm rimeămic ,ămedieăsauămare,ăinclusivăcapital ă rii,ăseă
confrunt ăcuăproblemeălegateădeădegradareaăspa iuluiăconstruit,ădeăordinăeconomic,ă
legate de abandonarea zonelor industriale. Oraşulă caă teritoriuă economic necesit
elaborareaă deă politiciă deă relansareă economic ă şi transpunereaă loră înă programeă deă
ac iuneă corelateă cu planurile teritoriale de dezvoltare. Chiară dac ă nuă voră puteaă fiă
rezolvateă toateă problemeleă sauă nuă voră puteaă fiă realizateă interven iiă înă toateă ariile
defavorizate,ăesteăimportant ăselec iaătuturorăzonelorăcuăproblemeăpentruăaăstabiliă
careă zoneă suntă considerateă prioritareă pentruă realizareaă interven iiloră deă relansareă
economic ,ă pentruă caă înă urm toareleă etapeă deă planificareă teritorial ă s ă intreă înă
aten iaăautorit ilorălocale.
Politicileăpubliceăaxateăpeăinterven iiădinăsferaăregener riiăurbaneăauărolulădeăaă
consolidaăşiădeăaăfaceăvizibil ăidentitateaăteritorial ăaăcartierelorăşiăimplicitădeăaăleă
asiguraăoăanumit ăatractivitateă(nuăneap ratăînăsensăturistic,ăciădeăaăpuneăînălumin ăoă
serieă deă caracteristiciă propriiă careă reprezint ă factoriă deă atrac ieă pentruă popula iaă
local :ă reamenajareaă spa iiloră verziă şiă aă locuriloră deă joac ,ă reutilizareaă spa iiloră
virane,ă conversiaă spa iiloră industrialeă restructurateă func ională etc.).ă Ac iunileă deă
regenerareă urban ă deriv ă dină guvernan aă local ă şiă suntă puternică dependenteă deă
creareaăcondi iilorăteritorialeăpentruădezvoltareaăunorănoiămoduriădeăaăinterac ionaă
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şiă deă conciliaă motiva iileă popula ieiă localeă cuă ac iunileă reprezentan iloră
administra ieiă publiceă localeă pentruă aă genera,ă mobilizaă şiă deă aă puneă înă aplicareă
interven iileădeăregenerareăaăteritoriuluiăfundamentateădeăstrategiileădeădezvoltare.
Dină punctă deă vedereă ală utiliz riiă eficienteă aă utilit iloră şiă serviciiloră publice,
dezvoltareaă economic ă şiă social ă vaă trebuiă sus inut ă deă c treă institu iileă publiceă
şi/sauăprivate,ăînăscopulăemiteriiădeădeciziiăcomuneăprivindăloculăundeăinvesti iileă
vorătrebuiărealizateăcuăprioritate,ăiarăcreştereaăeconomic ăvaătrebuiăîncurajat .
Propunerileădeăregenerareăaferenteăzonelorădeădezvoltareăidentificateăînăcadrulă
studiuluiă trebuieă s ă permit ă ună plusă deă vizibilitateă teritoriuluiă analizat,ă deoareceă
trebuieă s ă seă bazezeă peăini iativeădeă dezvoltareă axateăpeă solu ionareaăproblemeloră
specificeăşiănuăpeăsolu iiăgeneralăvalabile.ăTrebuieăevitateăpropunerileădeădezvoltareă
standardizate, indiferent la ce tip de elemente ne referim (sectoare economice,
infrastructur ,ăechipamente),ădeoareceăacesteaănuăseăvorămaterializaăcuăîndeplinireaă
scopului şiă aă obiectiveloră propuse. Înă acelaşiă timp,ă propunerileă deă dezvoltareă
standardizateănuăasigur ăniciăoădiferen iereăîntreăunit ileăadministrativ-teritorialeăşiă
înă consecin ă voră generaă oă pierdereă aă competitivit iiă acestora.ă Avantajeleă
competitive ale unuiăteritoriuădeăceleămaiămulteăoriărezult ădinăimplementareaăuneiă
dezvolt riă diferen iateă focusateă peă valorificareaă resurseloră localeă şiă peă estimareaă
riscurilorăasociateăcontextuluiălocalăşiăregional.ă
Problematicaă revitaliz riiă oraşeloră afectateă deă procesul de restructurare
economic ă aă devenită stringent ă înă contextulă înă careă oraşeleă miciă şiă mijlocii,ă celeă
mai multe cu profil mono-industrial sau agro-industrial,ă auă intrată într-un declin
economicăşiăsocial.ăTotodat ,ătrebuieăremarcatăfaptulăc ăşiăoraşeleămari de la nivel
na ionalăauăfostăafectateădeăprocesulădeărestructurareăeconomic ,ăcuămen iuneaăc ă
acestea sunt caracterizate printr-oă maiă mareă capacitateă adaptativ ă laă schimb rileă
brusceăşiăprofunde,ăreuşindăprinăintermediulăunorăinterven iiădeăordinăadministrativ
şiă politică (asigurareaă unoră condi iiă favorabileă atrageriiă deă investi iiă private)ă s ă îşiă
diversificeă economiaă local ,ă asigurândă şiă oă serieă deă avantajeă pentruă localit ileă
situateăînăariaădeăpolarizareă(atragereaăuneiăimportanteăfor eădeămunc ).ă
Provoc rileăînăcompeti iaăglobal ădintreăoraşeăsuntădeterminateădeănecesitateaă
de a-şiă dezvoltaă atractivitateaă şiă competitivitatea,ă asigurându-seă înă acelaşiă timpă şiă
creştereaăcalit iiăvie ii.
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