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Context:
1. apariţia Strategiei Europa 2020, aprobată de 
Consiliul European în iunie 2010 – o strategie pentru o 
creştere inteligentă, sustenabilă şi incluizivă
2. noi provocări:
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2. noi provocări:
- criza economică
- globalizarea 
- schimbările climatice 
- presiunea asupra resurselor –
expansiunea urbană necontrolată
- schimbările demografice 
- îmbătrânirea populaţiei
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• Oraşele  au o poziţie cheie in furnizarea şi 
consolidarea competitivităţii

• Necesitatea elaborarii de politici urbane 
adecvate teritoriilor specifice

• Capacitatea de inovare a oraşelor depinde de 

i

• Capacitatea de inovare a oraşelor depinde de 
interacţiunea stransa intre administraţie, mediu 
de afaceri, mediu universitar, pentru gasirea de 
solutii sustenabile 

• Trecerea de la parteneriatul clasic, public privat 
la noi tipuri de parteneriat 



Privind rezolvarea provocărilor urbane actuale şi implementarea 
Strategiei Europa 2020

- adecvarea abordării integrate la politicile de dezvoltare 
urbană şi necesitatea de a atinge o înţelegere comună a 

22 iunie 2010 
Declaraţia de la Toledo
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urbană şi necesitatea de a atinge o înţelegere comună a 
acestei abordări

- importanţa regenerării urbane integrate şi potenţialul ei 
strategic pentru o dezvoltare urbană mai inteligentă, 

durabilă şi incluzivă în Europa



Necesitatea de a consolida
o Agendă urbană europeană în viitor

- întărirea dimensiunii urbane în Politica de Coeziune
- susţinearea unei coerenţe mai mari între problematica teritorială şi 

cea urbană, precum şi stimularea dimensiunii urbane în contextul 
coeziunii teritoriale

- continuarea promovării cercetării, a studiilor comparative şi a 
statisticilor, a schimbului de bune practici şi a disiminării 
cunoştinţelor pe teme urbane, precum şi întărirea capacitaţii de 
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cunoştinţelor pe teme urbane, precum şi întărirea capacitaţii de 
coordonare a acestora

- promovarea dezvoltării urbane durabile şi a abordarilor integrate prin 
re-întărirea şi dezvoltarea instrumentelor care să ajute la 
implementarea Cartei de la Leipzig la toate nivelurile

- o privire asupra celor mai importante provocări pe care oraşele 
europene trebuie să le înfrunte în viitor



Direcţii de acţiune:
- reducerea nevoilor de transport prin promovarea proximitaţii, prioritizarea 

mijloacelor de transport non-motorizate; susţinerea unui transport public 
eficient şi ieftin accesibil tuturor;

- stimularea eficienţei energetice în clădirile existente;
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- stimularea eficienţei energetice în clădirile existente;
- îmbunătaţirea administrării resurselor materiale şi a energiei; reducerea 

amprentei lăsate asupra mediului;
- promovarea energiilor regenerabile şi implementarea lor în oraşe;
- reciclarea terenurilor ca o strategie cheie pentru a contribui la reducerea 

consumului de teren şi, în consecinţă, combaterea expansiunii urbane; 
- protejarea zonelor naturale, a peisajelor, pădurilor, a resurselor de apă, a 

zonelor agricole etc. din jurul oraşelor şi întărirea legăturilor dintre aceste zone 
şi oraşe.



Direcţii de acţiune:

Din perspectiva aspectelor economice
creşterea investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă în cercetare şi 

dezvoltare

- stimularea unei economii bazate pe cunoaştere, creativitate, 
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- stimularea unei economii bazate pe cunoaştere, creativitate, 
excelenţă şi inovaţie, întărind dezvoltarea endogenă şi diversificând 
sistemele de producţie locală, în paralel cu pregătirea adecvată a 
pieţei forţei de muncă prin programe educaţionale şi de formare pentru 
muncitori.

- reabilitarea clădirilor, îmbunătăţirea fizică şi modernizarea infrastructurii 
reprezintă nu sunt doar cerinţe esenţiale pentru atractivitatea unui oraş, 
ci şi sectoare în care nevoia de forţă de muncă este mare şi deci 
reprezintă o nouă sursă potenţială de locuri de muncă care pot ajuta la 
absorţia şomerilor
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-pe lângă protejarea patrimoniului dintr-o perspectivă fizică, este necesară 
garantarea atractivitaţii şi capacitaţii obiectului de patrimoniu de a fi locuit, 
astfel încât să se poată menţine în timp

-stimularea eco-eficienţei şi a functionalitatii clădirilor

- rezolvarea problemelor de accesibilitate    
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- rezolvarea problemelor de accesibilitate    

- creşterea calităţii diversităţii şi identităţii arhitecturale.

- revalorizarea spaţiilor publice deteriorate şi crearea de noi spaţii deschise, 
împreună cu protejarea sau recalificarea formelor arhitecturale va conduce la 
creşterea atractivităţii pentru afaceri şi forţă de muncă specializată şi
la identificarea localnicilor cu mediul urban din care fac parte
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Direcţii de acţiune:
Din punctul de vedere al guvernanţei

Buna guvernanţă, bazată pe principiile transparenţei, participării, 
responsabilităţii, eficienţei, subsidiarităţii şi coerenţei, este necesară pentru 
asigurarea implementării cu succes a politicilor publice, a unei alocări mai 
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asigurarea implementării cu succes a politicilor publice, a unei alocări mai 
eficiente şi efective a resurselor publice şi pentru creşterea participării directe 
a cetăţenilor, dar şi a implicării, angajării şi responsabilizării acestora, ţinând 
cont de faptul că satisfacţia şi bunăstarea cetăţenilor sunt de asemenea 
importante pentru succesul politicilor urbane.

- întărirea cooperării şi sinergiei, a guvernanţei la niveluri multiple şi a abordării 
integrate
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Care sunt instrumentele operaţionale care ar putea favoriza 
regenerarea urbană integrată?

-lansarea de programe şi planuri de regenerare integrată 

-combinarea unui set organizat de acţiuni axate pe îmbunătăţirea fizică 
a clădirilor şi a spaţiilor urbane
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a clădirilor şi a spaţiilor urbane

-sporirea atractivităţii şi a gradului de locuire pentru toate ţesuturile 
urbane, în particular pentru cele centrale şi în special pentru zonele 
rezidenţiale

-necesar să se combine tipuri alternative de finanţare publică existentă 
(fonduri structurale europene, fonduri naţionale, regionale şi locale, etc.) 
cu alte noi formule şi mijloace financiare (împrumuturi, fonduri 
„revolving” JESSICA, etc.)
- întărirea formelor existente de parteneriat public-privat



Necesitatea de a configura o nouă „alianţă urbană” pentru a pune în 
practică angajamentul strategic faţă de regenerarea urbană 
integrată

A pune în practică acest angajament strategic faţă de „regenerarea 
urbană” şi „abordarea integrată” va necesita o nouă „alianţă urbană” 
împărtăşită de toţi actorii implicaţi în procesul de „construcţie a oraşului”: 
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împărtăşită de toţi actorii implicaţi în procesul de „construcţie a oraşului”: 

Această nouă „alianţă urbană” ar trebui să se bazeze pe consens şi să 
fie legitimată de către noi forme de guvernanţă, în care reţelele sociale 
şi de cetăţeni joacă un rol important, iar scopul său comun ar trebui să
se îndrepte către revalorizarea, recuperarea şi chiar re-inventarea 
„oraşului existent”, optimizând astfel capitalul uman, social, material, 
cultural şi economic, format de-a lungul istoriei şi utilizând aceste
elemente pentru a construi oraşe eficiente, inovatoare, inteligente, mai 
durabile şi integrate social.
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RRG Road 
Database
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City network for one-day 
business trips, 2009

i



i



Accessibility v.
GDP/capita
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Intra-Europe migration 
flows, 2006/2007 
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Provocari 

• Schimbare de paradigma in planificare 
• Elaborarea Strategia naţională de 

dezvoltare teritorială  pe termen lung
• Strategii şi planuri locale care să fie 
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• Strategii şi planuri locale care să fie 
implementate 

• Identificarea de proiecte strategice 
• Cooperare şi inovare



Va multumesc pentru 
atentie

i

anca.ginavar@mdrt.ro                 


