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Capitolul 1 Considerații generale privind problematica disparităților urban rural. Rolul orașelor în potențarea dezvoltării economice la nivel regional
1.1. Tipologia localităților, conceptele urban, rural, urban-rural
Nu există până în prezent o definiție unică, unanim acceptată, pentru delimitarea zonelor
urbane respectiv a celor rurale. Există percepții diferite în timp și spațiu referitoare la ceea
ce ar trebui să fie (și la ce nu ar trebui să fie) urbanul sau ruralul și în ce privește elementele
ce caracterizează ,,urbanitatea” și ,,ruralitatea”. În decursul ultimelor decenii țările Uniunii
Europene au utilizat mai multe definiții ale spațiilor rural/urban, ce difereau considerabil de
la o țară la alta. S-a simțit deci nevoia de a uniformiza criteriile de definire a
urbanului/ruralului și de a stabili o metodologie comună cât mai bună pentru definirea
spațiilor urbane/rurale. În acest scop, în anul 2010, Uniunea Europeană a adoptat o
tipologie revizuită a zonelor urbane/rurale. Tipologia agreată de Uniunea Europeană
stabilește 3 categorii de regiuni: regiuni predominant rurale, regiuni intermediare și regiuni
predominant urbane. Această metodologie se bazează pe o variantă modificată a
metodologiei OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), utilizată
anterior de către Comisia Europeană care ia în calcul atât densitatea populației cât și
prezența unor centre urbane mari și ponderea acestora în populația totală a regiunii. Scopul
acestei noi metodologii este de a oferi o bază comună pentru toate rapoartele și publicațiile
Comisiei Europene. Această tipologie a fost dezvoltată în comun de către patru direcţii
generale ale Comisiei Europene: Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare rurală,
Eurostat, Centrul Comun de Cercetare (JRC) și Direcția Generală pentru Politica Regională.
Metodologia OCDE implică două etape:
a) Definirea unităților administrativ-teritoriale rurale de nivel 2
Metodologia OCDE clasifică unităţile administrativ teritoriale locale (LAU2) cu o populaţie de
sub 150 loc/km2 ca fiind zone rurale. Datorită eterogenității dimensiunii în unităţile
administrativ teritoriale de tip LAU2, unele LAU2 vor fi clasificate după câteva excepții:




Localitățile mici, care sunt strict circumscrise de granița lor administrativă, au o
densitate suficient de mare și, prin urmare, vor fi clasificate ca fiind urbane, în ciuda
faptului că au o populație totală foarte mică.
Localitățile foarte mari vor fi clasificate ca fiind rurale din cauza densității scăzute a
populației, chiar și atunci când localitatea este destul de mare, iar marea majoritate
a populației locuiește în acea localitate.

b) Clasificarea regiunilor pe baza ponderii populației din mediul rural
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Un teritoriu de tip NUTS3 (e.g. județ) se clasifică astfel:
•
•
•

Predominant urban (PU), dacă ponderea populației care trăiește în unități
administrative rurale este sub 15%
Intermediar (IN), dacă ponderea populației care trăiește în trăiește în unități
administrative rurale este între 15% și 50%;
Predominant rural (PR), dacă ponderea populației care trăiește în trăiește în unități
administrative rurale este mai mare de 50%.

c) Încadrarea finală (conform metodologiei europene)
 Teritoriul clasificat ca fiind predominant rural în etapele 1 și 2 devine intermediar
dacă conține un centru urban de peste 200 000 de locuitori reprezentând cel puțin
25% din populația teritoriului.
 Teritoriul clasificat ca intermediar prin etapele 1 și 2 devine predominant urban
dacă conține un centru urban de peste 500 000 de locuitori reprezentând cel puțin
25% din populația teritoriului
Conform acestei tipologii, pentru nivelul teritorial 3 (NUTS 3), 2 județe din Regiunea Centru
(Brașovul și Sibiul) se încadrează în grupa teritoriilor intermediare, iar celelalte 4 județe în
grupa teritoriilor predominant rurale.
Noua tipologie ia în considerare și prevederile mai vechi agreate la nivel european incluse în Carta

europeană a Amenajării Teritoriului - Carta de la Torremolinos (1983), Documentul aprobat
în cadrul Consiliului Europei stabilește principiile agreate la nivel european cu privire la
activitatea de amenajare a teritoriului, conținând prevederi specifice pentru:
 zonele rurale, cu agricultura ca funcţiune de bază, au un rol important. Este esenţială
crearea unor condiţii de viaţă acceptabile în mediul rural, în privinţa tuturor
aspectelor economice, sociale, culturale și ecologice precum şi a infrastructurilor şi
dotărilor, făcând diferenţa între regiunile rurale sub-dezvoltate şi periferice și cele
aflate în vecinătatea marilor conurbaţii.
 zonele urbane contribuie enorm la dezvoltarea Europei și prezintă de obicei
probleme de controlare a creşterii. O structură urbană echilibrată necesită
implementarea sistematică a planurilor de folosinţă a terenurilor şi aplicarea liniilor
directoare pentru dezvoltarea activităţilor economice în beneficiul condiţiilor de
viaţă ale orăşenilor.
Din motive ce țin de disponibilitatea datelor și coerența studiului, conceptele de urban și
rural utilizate în lucrarea de față se bazează doar pe legislația românească, respectiv pe
prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ - teritorială a României, cu

4

modificările și completările ulterioare, ale Legii 351/ 2001 și ale Legii 350 /2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului.
Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a IV-a –Rețeaua de localități este legea cadru care definește tipurile de localități,
rețeaua de localități, ierarhia și criteriile de ierarhizare a localităților, și a conceptelor cheie
și a termenilor conecși utilizați în literatura de specialitate. Astfel, potrivit legii amintite,
există 6 ranguri de localități, începând cu rangul 0 care include capitala României și
terminând cu rangul V atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținătoare
orașelor și municipiilor. Rețeaua de localități și ierarhizarea acestora sunt actualizate
cuprinse în Legea 351/2001 sunt actualizate la fiecare schimbare a statutului unei localități
ca urmare a legilor privind declararea ca orașe a unor comune. Criteriul referitor la numărul
minim al populației (200 000 locuitori) limitează accesul în categoria superioară de localități
urbane, din Regiunea Centru doar municipiului Brașov putându-i fi atribuit rangul I.
Legea preia definițiile din literatura de specialitate referitoare la conceptele urban/ rural,
adaptându-le necesităților administrației locale. Legea 351/2001 definește astfel tipurile de
localități din România:
Localitate urbana
– localitate in care majoritatea resurselor de munca este ocupata in activități neagricole cu
un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitând o influenta socioeconomica constanta
si semnificativa asupra zonei înconjurătoare
Localitate rurala (sat)
- localitate in care: a) majoritatea forței de munca se află concentrate în agricultura
silvicultura, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viața locuitorilor săi, și care prin
politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural
b) majoritatea forței de munca se afla în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole,
dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și
care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip
urban
Oraș - unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană,
fie din mai multe localități, dintre care cel puțin una este localitate urbană. Ca unitate
administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic orașul are două
componente:
a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau
destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare,
de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul
teritoriului administrativ al orașului;
5

b) componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de populație și
activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul
localității. Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa
fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține.
Orașele care prezintă o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și culturalștiințifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții sunt declarate municipii.
Comună- unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită
prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de
condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul
autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.

Tipologia localităților din Regiunea Centru:
Dinamica și configurația rețelei de localități sunt factori care au influențat în mod direct
nivelul de dezvoltare socială și economică a Regiunii Centru. Rețeaua de localități din
Regiunea Centru este formată din 57 de orașe dintre care 20 sunt municipii (cele mai multe
fiind în județele Alba, Brașov, Harghita și Mureș - câte 4 în fiecare județ), 357 de comune
cuprinzând 1788 de sate.
Considerate jucători cheie într-o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi crearea de
prosperitate, oraşele prin funcţiile specifice sunt centre de polarizare pentru localităţile
rurale din vecinătate. La nivelul Regiunii Centru există un singur oraș cu o populație de peste
200.000 de locuitori (Brașov), 2 orașe cu o populație cuprinsă între 100.000 și 200.000 de
mii de locuitori (Sibiu și Târgu Mureș), 3 orașe cu o populație cuprinsă între 50.000 și
100.000 de mii de locuitori (Alba Iulia, Mediaș și Sfântu Gheorghe) și 11 orașe cu o populație
cuprinsă între 25.000 și 50.000 de mii de locuitori (Miercurea Ciuc, Făgăraș, Reghin,
Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Săcele, Sebeș, Cugir, Târnăveni, Aiud și Zărnești).
La nivel de județ, cele mai multe comune sunt în Mureș (91), iar cele mai puține în Covasna
(40) și Brașov (48). Datorită unor particularități geografice și istorice, județul Alba are cele
mai multe sate (656), majoritatea fiind mici (foarte multe cătune în Munții Apuseni
cunoscute sub numele de crânguri), la polul opus fiind județul Covasna având de 5 ori mai
puține sate față de Alba (122).
În funcție de ponderea zonelor urbane și rurale respectiv a populației din cele două medii
rezidențiale se pot stabili anumite ierarhii între județele Regiunii. Județul cu cea mai mare
pondere a zonei urbane este Brașovul (22,3%), iar cu cea mai mică pondere a zonei urbane
este Mureșul (12,8%). În ceea ce privește spațiul rural, acesta ocupă aproape 83% din
teritoriul regiunii și oferă rezidență pentru 42% din totalul locuitorilor Regiunii Centru.
Județele care dețin ponderi peste 85% sunt: Mureș, Covasna și Harghita. Având la bază
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criteriul împărțirii administrativ-teritoriale, ponderile teritoriilor și populațiilor urbane
respectiv rurale sunt exprimate în tabelul de mai jos:
Tabel 1.1.1 Ponderea celor două medii rezidențiale la nivelul județelor Regiunii Centru în
anul 2015
Județul
Regiunea Centru
Alba
Brașov
Covasna
Harghita
Mureș
Sibiu

Ponderea
suprafeței
urbane
17,4
21,9
22,3
13,0
14,7
12,8
19,3

Ponderea
populației
urbane
57,6
58,3
71,4
47,4
42,5
49,7
65,7

Ponderea
suprafeței
rurale
82,6
78,1
77,7
87,0
85,3
87,3
80,7

Ponderea
populației
rurale
42,4
41,7
28,6
52,6
57,5
50,3
34,3

1.2. Relevanța analizei disparităților urban-rural în contextul politicii de dezvoltare
regională
1.2.1. Abordarea politică la nivelul Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea teritorială
echilibrată și creșterea coeziunii economice sociale și teritoriale

Diferențe notabile între nivelul de dezvoltare economică și socială al zonelor urbanizate și
cel al zonelor rurale se înregistrează în majoritatea statelor europene, cu cel mai mare ecart
în cazul celor mai noi membri ai Uniunii Europene precum România, Bulgaria sau Croația.
Ne referim la condițiile de viață și de muncă, la nivelul și oportunităților de dezvoltare
economică, la infrastructura tehnico-edilitară și la infrastructura socială. Astfel, se
înregistrează diferențe apreciabile între cele două medii rezidențiale în ce privește gradul de
ocupare al populației, structura ocupării și nivelul veniturilor, iar în cazul celor mai multe
aspecte menționate anterior zonele rurale se află în urma orașelor. Aceste discrepanțe
majore generează consecințe importante, una dintre acestea fiind subutilizarea resurselor
umane din zona rurală, migrația populației tinere dinspre mediul rural spre cel urban și
îmbătrânirea accelerată a zonelor rurale.
Privit în acest context, este de la sine înțeles de ce consolidarea coeziunii sale economice,
sociale și teritoriale se numără printre obiectivele principale ale Uniunii Europene. Uniunea
dedică o proporție semnificativă din activitățile și bugetul său reducerii disparităților
regionale, acordând o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția
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industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și
permanent.
De la început,s-au înregistrat disparități teritoriale și demografice severe în interiorul
Comunității Europene (în prezent, Uniunea Europeană), acestea fiind percepute ca
obstacole în calea integrării și dezvoltării Europei. Tratatul fondator al Comunității
Economice Europene (Tratatul de la Roma, 1957) a creat mecanisme de solidaritate sub
forma a două fonduri structurale: Fondul social european (FSE) și Fondul european de
orientare și garantare agricolă (FEOGA, secțiunea Orientare). În 1975, au fost introduse
aspecte regionale, odată cu crearea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), care
este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune, prin
participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă și la
reconversia regiunilor industriale aflate în declin. În 1994, a fost creat și Fondul de coeziune.
Cu toate acestea, pentru o lungă perioadă de timp aceste inițiative au beneficiat de resurse
modeste. Odată cu Actul Unic European din 1986, coeziunea economică și socială a devenit
un domeniu de competență al Comunității Europene. În 2007, Tratatul de la Lisabona a
introdus o a treia dimensiune a coeziunii în UE: coeziunea teritorială. Aceste trei aspecte ale
coeziunii sunt sprijinite prin politica de coeziune și fondurile structurale. În prezent, baza
legală a politicii comunitare de dezvoltare regională este stabilită prin Titlul XVII al
Tratatului de funcționare al Uniunii Europene1 (respectiv XIV în Tratatul de la Roma), titlu
ce definește obiectivul politicii regionale – „reducerea disparităților existente între nivelele
de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor mai puţin dezvoltate,
sau a insulelor, inclusiv a regiunilor rurale” – şi principiile ce stau la baza realizării acestuia.
La Tratat se adaugă Regulamentul Consiliului Nr. 1260/1996, prin care sunt stabilite
prevederile generale de funcţionare a Fondurilor structurale (şi amendat prin Regulamentul
nr. 1447/2017) precum şi alte reglementări privitoare la funcţionarea FS şi a Fondului de
Coeziune.
În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, prin Articolele 174 – 178
ale Tratatului de funcționare al Uniunii Europene, aceasta își dezvoltă și desfășoară acțiunea
care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Uniunea
urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate.
Așa cum s-a arătat, un obiectiv constant al acțiunilor politice ale Uniunii Europene în
decursul ultimelor decenii l-a constituit reducerea decalajelor înregistrate între regiuni și în
interiorul regiunilor. Având în vedere rămânerea în urmă a zonelor rurale comparativ cu
orașele, eforturile financiare ale statelor membre s-au focalizat în direcția dezvoltării
accelerate a acestor zone, sume din ce în ce mai mari fiind alocate în acest scop. Astfel,
1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT – Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene – versiunea consolidată
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potrivit surselor oficiale de informații, alocarea pentru dezvoltarea zonelor rurale (exclusiv
plățile directe către fermieri) au crescut de la 32 miliarde euro în perioada 1993-1999
pentru cele 15 state membre ale UE la peste 64 miliarde euro în perioada 2000-2006. Odată
cu extinderile UE din 2004 (10 state), 2007 (România și Bulgaria) și 2013 (Croația), sumele
pentru dezvoltarea rurală au crescut la 96 miliarde euro pentru perioada 2007-20132 și la
circa 100 miliarde euro pentru perioada 2014-20203, aceste sume fiind prevăzute în cadrul
Pilonul 2 al Politicii Agricole Comune și alocate prin Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (FEADR). Pentru perioada actuală de programare, în cadrul Pilonului 2 au
fost stabilite 3 obiective majore: stimularea competitivității în agricultură, asigurarea
managementului durabil al resurselor naturale și dezvoltarea teritorială echilibrată a
economiilor și comunităților rurale incluzând 6 priorități:
-

-

-

să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în
zonele rurale;
să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să
promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului
forestier;
să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare,
bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;
să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și
silvicultură;
să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie
cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în
zonele rurale.

Raportat la numărul populației totale a UE, sumele pentru dezvoltarea zonelor rurale au
crescut considerabil, de la 12 euro/ an în perioada 1993-1999 la 22 euro/an în perioada
2000-2006 și la 28 euro/an pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020.Sumelor alocate de la
FEADR 2014-2020 li se adaugă și alocările pentru zonele rurale din alte Fonduri europene
precum FEDR (22,6 mld. euro), FSE (6,1 mld. euro) și FC (4,6 mld. euro), ajungându-se la un
total de 132,9 miliarde euro pentru întreaga perioadă 2014-20204.

2

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Evolution-Budget-Dedicated-RuralDevelopment-Policy.pdf
3
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
4
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Evolution-Budget-Dedicated-RuralDevelopment-Policy.pdf
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1.2.2. Abordarea politică la nivel național cu privire la dezvoltarea teritorială echilibrată și
creșterea coeziunii economice sociale și teritoriale
Documentul programatic de referință pentru formularea și implementarea politicilor și
programelor naționale în domeniul dezvoltării teritoriale este Strategia de dezvoltare
teritorială a României (SDTR). Acest document stabilește liniile directoare de dezvoltare
teritorială a României la scară regională, interregională și națională precum și direcțiile de
implementare pentru o perioadă de peste 20 de ani integrându-se aici și aspectele relevante
la nivel transfrontalier și transnațional.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României a început în iunie 2012, când
Guvernul României a aprobat Planul de acțiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare
teritorială a României, document ce stabilește cadrul instituțional și etapele procesului de
realizare a SDTR. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea
responsabilă de elaborarea SDTR, iar avizarea Strategiei cade în sarcina Consiliului de
planificare strategică prevăzut de H.G. nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente. Strategia poate deveni operabilă după adoptarea sa de către
Parlamentul României a Legii de aprobare, urmată de promulgare și publicare în Monitorul
Oficial.
Acţiunea guvernamentală de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României a
avut la bază un proces de planificare strategică care înglobează 5 etape cheie:
•
•
•
•
•

Stabilirea elementelor suport pentru sprijinirea procesului de elaborare a Strategiei
de dezvoltare teritorială a României
Descrierea și analiza diagnostic a structurii teritoriului național
Definirea obiectivelor strategice și politicilor teritoriale
Finalizarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României
Stabilirea și dezvoltarea structurilor și mecanismelor instituționale care să asigure
implementarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României

Strategia de dezvoltare teritorială a României furnizează un model complet de dezvoltare a
teritoriului naţional, în succesiunea: analiză - diagnostic - viziune - scenarii – obiective
strategice – obiective specifice - măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - măsuri
teritoriale integrate, model bazat pe asumarea coeziunii teritoriale. În elaborarea Strategiei
de dezvoltare teritorială a României au fost urmărite principiile strategice privind:
•
•
•
•
•

racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de
dezvoltare şi a coridoarelor de transport;
dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane;
promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de
teritorii;
consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale;
protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
10

SDTR stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului României pentru orizontul de
timp 2035 necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la
nivel național, cu scopul valorificării oportunităților și a nivelului de dezvoltare al fiecărui
teritoriu. În viziunea SDTR, “România 2035 va fi o țară cu un teritoriu funcțional, administrat
eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important
în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”.Obiectivele generale pentru anul 2035 care

contribuie la realizarea acestei viziuni sunt:








Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și
broadband;
Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor
publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi
incluzive;
Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea
specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale;
Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de
identitate teritorială;
Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare
teritorială.

Proiectul de lege privind aprobarea SDTR ,,România policentrică 2035” a fost adoptat de
către Guvernul României în octombrie 2016,urmând să parcurgă celelalte etape obligatorii
ale procesului de legiferare.

1.3. Conceptul de dezvoltare policentrică
Policentricitatea a apărut ca un concept empiric în anii 1930, odată cu dezvoltarea Teoriei
locului central de către geograful german Walter Christaller (1933) și care la rândul său a
adus o contribuție valoroasă la studiul ariei de influență a orașelor. La nivelul politicilor
europene de dezvoltare, conceptul de policentricitate a fost utilizat pentru prima oară
odată cu adoptarea principiilor de la Leipzig5 în 1994 în ceea ce privește procesul ESDP6
(European Spatial Development Perspective - Perspectiva Europeană de Dezvoltare
Spațială). În plus, prin Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile 2007 miniştrii
responsabili cu dezvoltarea şi coeziunea teritorială se obligă să promoveze o organizare
5

European Spatial Planning, Informal Council of Spatial Planning Ministers Leipzig, 21-22 Septembrie, 1994,
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publications/BMVBS/SpecialPublication/1994_2006/DL_EuropeanSpatialP
lanning.pdf?__blob=publicationFile&v=3
6
ESDP - European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Sustainable Development of the
Territory
of
the
European
Union,
European
Commission,
Mai
1999,
Potsdam,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf
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teritorială echilibrată, bazată pe o structură europeană urbană policentrică. Astfel,
policentricitatea este un obiectiv politic fundamental al ESDP, prin care se dorește crearea
unei structuri urbane policentrice care să contribuie la o dezvoltare regională mai
echilibrată, la reducerea disparităților regionale, la o creștere a competitivității europene,
consolidarea integrării regiunilor europene în economia globală și la dezvoltarea durabilă.
Conceptul de dezvoltare policentrică marchează o schimbare în paradigma privind structura
dezvoltării economice și spațiale a unui teritoriu. Conceptul de policentricitate nu se
limitează la zonele metropolitane de mari dimensiuni și se referă la un sistem ierarhizat care
să exprime potențialul așezărilor de pe suprafața întregii Europe.
European Spatial Development Perspective pledează pentru crearea de ”zone dinamice ale
integrării economice, distribuite echilibrat pe teritoriul Uniunii Europene și care cuprind
rețeaua regiunilor metropolitane și a hinterlandului acestora, accesibile internațional”
(municipii, orașe și zonele rurale aferente de diverse dimensiuni) (CEC7 1999)
Policentricitatea se axează pe două aspecte complementare: morfologia (de pildă,
distribuția zonelor urbane într-un anumit teritoriu (număr de orașe, ierarhie, distribuție) și
relațiile între zonele urbane (rețele de fluxuri (care sunt în general legate de proximitate) și
cooperare) (ESPON 1.1.1.8).
Policentricitatea poate fi abordat atât la scară continentală sau națională (sistemul este
caracterizat de mai multe orașe la diferite niveluri, iar politicile policentrice stimulează
creșterea centrelor și regiunilor din afara nucleului) cât și la scară regională sau locală
(policentricitatea apare atunci când există două sau mai multe orașe cu funcții care se
completează reciproc, în special dacă orașele cooperează între ele pentru a funcționa
împreună ca un oraș mai mare. Astfel, politicile policentrice stimulează diviziunea
funcțională a muncii, precum și fluxurile și nivelul de cooperare între orașele învecinate).
(ESPON 1.1.1).
Potrivit unor studii finanţate de Uniunea Europeană prin Programul ESPON9, reţeaua
policentrică se structurează în următoarele categorii de poli:
 poli de importanţă europeană - peste 1.000.000 locuitori;
 poli de importanţă naţională – 250.000 – 1.000.000 locuitori;
 poli de importanţă regională – 50.000 – 249.999 locuitori;
 poli de importanţă locală – 20.000 – 49.999 locuitori.
7

CEC, (Commission of the European Communities), 1999, European Spatial Development Perspective: Towards
Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf
8
ESPON 1.1.1 - Potentials for polycentric development in Europe, Project report, NORDREGIO (Nordic centre
for Spatial development), August 2004,
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/Polyc
entricity/fr-1.1.1_revised-full.pdf
9
Programul ”ESPON - The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion” (Rețeaua
Europeană de Observare pentru Dezvoltare Teritorială și Coeziune), https://www.espon.eu
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Dezvoltarea policentrică este un concept introdus în România în urmă cu aproximativ un
deceniu, acest proces fiind inițiat din punct de vedere legal, prin HG 998/2008, prin care au
fost declarate ca poli de creștere (7), municipiile: Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Craiova,
Iași, Ploiești și Timișoara, iar ca poli de dezvoltare urbană (13), municipiile Arad, Baia Mare,
Brăila, Bacău, Deva, Galați, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Târgu Mureș, Sibiu, Satu Mare și
Suceava.
O atenție deosebită i-a fost acordat conceptului de dezvoltare policentrică prin Scenariul
"România Policentrică" din SDTR - "Strategia de Dezvoltare a Teritoriului României”10, care
la rândul său reprezintă rezultatul unui demers amplu de planificare strategică care
transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României pentru
orizontul de timp 2035. În cadrul acestui document strategic, printre alte obiective, se
propune și susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național. Succint, Scenariul
"România Policentrică" din SDTR urmărește ”dezvoltarea teritoriului naţional la nivelul unor
nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice şi de capitaluri (oraşe
mari/medii), în perspectiva anului 2035 şi conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare
cu teritoriile europene. Potrivit Strategiei, sistemul policentric românesc va servi ca interfaţă
funcţională între teritoriul european vestic şi spaţiul estic. 11 Din strategia SDTR reiese faptul
că România se află printre statele cu un grad mediu de policentrism.
Dezvoltarea policentrică presupune o triplă abordare12:
1. Instituțională, prin crearea unor entități cu personalitate juridică, care să aibă
suficientă capacitate administrativă pentru susținerea acestui proces. Acest lucru
este realizat într-o oarecare măsură prin posibilitatea creării Asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară de tip zonă metropolitană sau aglomerare urbană,
conform Legii 215/2001 privind administrația publică locală.
2. Teritorială, prin definirea unui concept de dezvoltare spațială a zonelor
metropolitane și aglomerărilor urbane, acest lucru fiind reglementat insuficient prin
Legea 351/2001 privind amenajarea teritoriului național.
3. Financiară, prin definirea unor mecanisme de finanțare din bugetul național și
bugetele locale a zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane, constituite în
arealul polilor de creștere și polilor de dezvoltare urbană. Acest lucru este insuficient
reglementat prin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

10

http://www.sdtr.ro/
http://www.bursa.ro/scenariul-de-dezvoltare-a-teritoriului-national-romania-policentrica-sistemulpolicentric-romanes...&s=print&sr=articol&id_articol=301763.html
12
Proiectul ” POLICENTRIC - Parteneriat strategic pentru dezvoltarea policentrică a României”, implementat de
Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), Brașov, http://fzmaur.ro/
11
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Proiecte strategice de dezvoltare policentrică la nivelul Uniunii Europene și al României
La nivelul Uniunii Europene, amintim proiectele strategice privind dezvoltarea policentrică
finanțate prin Programul ”ESPON - The European Observation Network for Territorial
Development and Cohesion” (Rețeaua Europeană de Observare pentru Dezvoltare
Teritorială și Coeziune)13 care este un program finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
obiectivului ”Cooperare teritorială europeană” a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.
Programul ESPON este implementat de-a lungul a trei perioade de programare, fiind pe
scurt denumite: ESPON 2006, ESPON 2013 și ESPON 2020. Cele mai reprezentative proiecte
în domeniul dezvoltării policentrice, având la bază cercetări științifice aplicate și propuneri
de acțiuni și politici, sunt cele implementate în cadrul Programului ESPON 2006:
 ESPON Project 1.1.1 ” Urban areas as nodes in a polycentric development” (Zonele
urbane ca noduri într-o dezvoltare policentrică)14 având ca lider de proiect Nordregio
- Nordic Centre for Spatial Development din Stockholm (Suedia). Proiectul se axează
pe explorarea funcționalității și a potențialului specific al orașelor precum și
dezvoltarea unei tipologii a realității urbane europene. Proiectul abordează aspecte
menționate în ESDP în special în ceea ce privește conceptul de dezvoltare
policentrică. Astfel, în cadrul proiectului se prezintă câteva opțiuni pentru
cooperarea teritorială în ceea ce privește complementaritatea și distanța dintre
regiunile funcționale urbane care ar putea susține un model policentric, în special la
scară europeană și transnațională.
 ESPON Project 1.1.3 ” Enlargement of the EU and its polycentric spatial structure”
(Extinderea Uniunii Europene și structura sa spațială policentrică)15 având ca lider de
proiect Swedish Institute of Technology (KTH) tot din Stockholm. Proiectul se
concentrează în special pe implicațiile viitoare ale extinderii asupra dezvoltării
teritoriale a Uniunii Europene atât din perspectiva statelor membre și a regiunilor
lor, cât și din perspectiva țărilor candidate și a regiunilor lor. O atenție deosebită este
acordată regiunilor de frontieră din statele membre ale UE și țărilor candidate la UE.
De asemenea, s-a încercat identificarea unor opțiuni de politică pentru extinderea
unor modalități de dezvoltare policentrică pentru țările candidate la UE. În plus, s-a
încercat identificarea tendințelor care afectează țările vecine aflate în proximitatea
UE, care prezintă potențial de dezvoltare și efecte directe asupra dezvoltării

13

https://www.espon.eu
Project 1.1.1 ” Urban areas as nodes in a polycentric development”,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2006Projects/Menu_ThematicProjects/polycentricit
y.html
15
și ESPON Project 1.1.3 ” Enlargement of the EU and its polycentric spatial structure”,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2006Projects/Menu_ThematicProjects/enlargemen
tandpolycentrism.html
14
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teritoriale a UE. Acest proiect, prin cercetările sale, include atât țările AELS16 cât și
cele mediteraneene.
La nivelul României, un proiect strategic de referință este Proiectul ”POLICENTRIC Parteneriat strategic pentru dezvoltarea policentrică a României, implementat de
Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR17)18 ,
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PODCA 2007-2013 și finalizat în anul
2013. Obiectivul general al proiectului a fost ”dezvoltarea capacității administrative a
FZMAUR de a contribui la dezvoltarea policentrică a României”, iar obiectivul specific a fost
”crearea unor parteneriate strategice cu M.A.I, M.D.R.T si M.F pentru susținerea procesului
de dezvoltare policentrică a României”. În cadrul proiectului a fost elaborat și un studiu19
privind dezvoltarea policentrică la nivelul României.
În esență, dezvoltarea teritorială policentrică are la bază orașe ca motoare economice cu rol
polarizator de dimensiune națională și internațională. Dezvoltarea policentrică poate
”asigura o integrare eficientă din punct de vedere teritorial și poate contribui la coeziunea și
creșterea competitivității locale, printr-o dezvoltare integrată ținând cont de specificul
local”20. Astfel, dezvoltarea policentrică poate ”constitui una dintre căile de abordare
sistemică a dezvoltării teritoriale”21.

1.4. Orașele - catalizator al dezvoltării economice
Orașele sunt considerate un catalizator al dezvoltării economice având la bază câteva
atuuri ce le diferențiază de zonele rurale: au o masă demografică mare, permit o
diversificare a sectoarelor economice, sunt cele mai bune locuri pentru promovarea
creativității, au un nivel atractiv de calitate a vieții venind în același timp și cu o ofertă
culturală, socială și de divertisment, acces la o infrastructură dezvoltată de sănătate și
educație. Zonele urbane ale Europei dețin aproximativ două treimi din populația Uniunii
Europene, acestea reprezentând aproximativ 80% din consumul de energie și generează
până la 85% din PIB-ul Europei. Aceste zone urbane sunt considerate motoarele economiei

16

AELS - Asociația Europeană a Liberului Schimb sau EFTA - European Free Trade Association din care face
parte 4 țări din Europa: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, http://www.efta.int/
17
FZMAUR este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane înfiinţate conform Legii nr. 215/2001
cu modificările şi completările ulterioare. În același timp, FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără
scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu
autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.
18
http://fzmaur.ro/
19
http://fzmaur.ro/StudiuPOLICENTRIC.pdf
20
Raportul ”România are nevoie de Zone Urbane Funcționale”, Centrul Român de Politici Europene,
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/09/raport-crpe-dezvoltare-urbana.pdf
21
http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/economie/Borbely%20Laszlo_RO.pdf
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europene și acționează ca un catalizator în ceea ce privește creativitate și inovarea la
nivelul întregii Uniuni Europene. Activităţile economice ale oraşelor şi regiunilor Europei
sunt strâns conectate. Orașele sunt motoare ale creșterii economice moderne, ele tinzând
să găzduiască cea mai rapidă creștere, în special cele mai inovatoare companii și industrii. 22
Dezvoltarea economică urbană are la bază faptul că orașele au capacitatea de a crește
productivitatea prin: mai multă educație terțiară și mai multă inovație, mai multe firme cu
creștere rapidă, rate mai mari de angajare, mai bună accesibilitate și conectivitate. (Lewis
Dijkstra, 2016)23
Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al dezvoltării economice și
sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate
dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum şi noile tendințe în domeniu.24 Cu rol de
catalizator al dezvoltării economie, orașele ar trebui să pună un mai mare accent pe
abordarea la nivel local: să se bazeze pe calitățile, specificul și potențialul existent, să
asigure legătura între industriile conexe, să mobilizeze companiile și cetățenii să inoveze și
să se angajeze în descoperirea de noi specializări promițătoare. 25
O nouă provocare pentru orașe este modul cum acestea pot favoriza dezvoltarea
economică și mai mult să dezvolte ”noi economii urbane”. Exemple de ”noi economii
urbane” sunt: economia digitală, economia de tip ”Open Data” (date deschise), economia
ecologică, economia sănătății, economia colaborativă. 26 De pildă, economia digitală este în
creștere și are o importanță deosebită pentru orașe. Aceasta este considerată un cadru
prielnic pentru un nou tip de antreprenoriat, cea mai mare parte desfășurându-se în mediul
urban. Este important să amintim faptul că în ultimii ani, multe orașe au lansat inițiative de
tip ”Open Data”, concretizate în platforme on-line din domenii diferite (turism, gastronomie,
servicii de transport, servicii ale administrației publice, educație, sănătate, etc.) care pot fi
disponibile și accesate gratuit de publicul larg. Aceste aplicații/platforme pot fi utile în
îmbunătățirea eficienței, calității și transparenței serviciilor urbane, având o contribuție
indirectă în dezvoltarea economică a orașelor și a atragerii de investitori.

22

David Krisztian Nagy, ” City location and economic development”, 2016,
http://economics.yale.edu/sites/default/files/nagy_updated_jmp_citylocation_nagy.pdf
23
Lewis Dijkstra, ”Cities leading the way to a better future. State of European Cities Report”, 2016,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/cityreport_pres.pdf
24
Mesajul conferinței “Dezvoltarea urbană durabilă: experiențe și lecții învățate”, organizată de Autoritatea de
Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) pe data de 15 decembrie 2015, la București.
25
New urban economies, URBACT II capitalisation, Aprilie 2015,
http://urbact.eu/sites/default/files/01_newurb-web.pdf
26
New urban economies, URBACT II capitalisation, Aprilie 2015,
http://urbact.eu/sites/default/files/01_newurb-web.pdf
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Unul dintre cele mai populare modele de inovare din ultimele două decenii a fost cel numit
”Triple Helix” bazat pe colaborarea dintre mediul de cercetare, mediul economic și mediul
decizional. În ultimii ani, se pune un accent tot mai mare pe abordări de tip ”Quadruple
Helix” care iau în considerare, pe lângă cele 3 componente amintite anterior, al patrulea
element și anume societatea civilă (Yawson (2009), Arnkil și colab. (2010), Carayannis și
Campbell (2012), RIS3 Guide (EC, 2012), etc.)27 Abordări de tip ”Quadruple Helix” pot
contribui semnificativ la dezvoltarea economică a orașelor.
În esență, orașele sunt factori cheie în dezvoltarea regiunilor și teritoriilor mai mari. Este o
mare nevoie de susținerea dezvoltării unor reţele de oraşe şi regiuni interconectate.
Orașele sunt considerate atât sursa cât și soluția provocărilor actuale economice, de
mediu și sociale.
Anumite aspecte socio-demografice și economice negative, precum îmbătrânirea
demografică are consecințe asupra potențialului de creștere economică, fiind o provocare
pentru bugetele locale și sistemul de asistență socială. Acest fenomen este caracteristic
orașelor mici și mijlocii. În multe situații, zonele urbane sunt marcate de declinul industriilor
tradiţionale, de excluziune socială, de şomaj, segregarea, sărăcia, de extinderea urbană
necontrolată, de declinul centrelor urbane, de nivelul crescut al poluării şi degradării
mediului.
Ar trebui să existe un mai mare accent pe planificarea urbană, aceasta putând fi un
catalizator pentru dezvoltare. În practică, se observă în multe situații nerespectarea
reglementărilor urbanistice în dezvoltarea oraşelor în special în ceea ce privește dezvoltarea
economică.
În plus, se observă o creştere a disparităţilor între centrele urbane care au beneficiat de
finanţări şi oraşele mici şi mijlocii (monoindustriale, cu funcţii urbane diminuate, etc.) care
nu au avut acces la finanţare.
Uniunea Europeană a conștientizat problemele și provocările cu care se confruntă orașele,
de la cele mai mici până la cele mai mari, punând un mare accent pe dezvoltarea și
implementarea de politici, măsuri, proiecte, acțiuni, platforme suport în dezvoltarea urbană
durabilă la nivel european.
Pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urbană a fost plasată în centrul politicii de
coeziune. Cel puțin 50 % din resursele FEDR pentru această perioadă vor fi investite în
27

European Union, Committee of the Regions, ”Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer
of
Research
and
Innovation
Results
to
Regional
Growth”,
2016,
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/quadruple-helix.pdf
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zonele urbane. Circa 10 miliarde Euro din FEDR vor fi direct alocate strategiilor integrate de
dezvoltare urbană durabilă. De asemenea, aproximativ 750 de orașe vor avea posibilitatea
de a pune în aplicare aceste strategii integrate de dezvoltare urbană durabilă. 28
Elementul central al articolului 7 din FEDR îl reprezintă existența unor strategii urbane
durabile integrate, care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice
și sociale.29 De asemenea, au fost introduse instrumente noi pentru a încuraja inovarea și
experimentarea în domeniul dezvoltării urbane30 și pentru a aprofunda demersurile privind
implementarea dimensiunii urbane31 . În fiecare stat membru al Uniunii Europene, cel puțin
5% din FEDER trebuie să fie investite în dezvoltarea urbană durabilă integrată.
La nivelul Uniunii Europene, Rețeaua de dezvoltare urbană (The Urban Development
Network) este alcătuită din peste 500 de orașe / zone urbane din Uniunea Europeană
responsabile de implementarea acțiunilor integrate bazate pe strategiile de dezvoltare
urbană durabilă finanțate de FEDER în perioada 2014-2020.32
Un document relevant la nivelul Comisiei Europene este ”Raportul privind starea orașelor
europene, 2016 - Orașele care conduc spre un viitor mai bun” (The State of European Cities
Report, 2016 - Cities leading the way to a better future) prin care se evidențiază modul în
care caracteristicile unice ale orașelor europene pot sprijini prioritățile Uniunii Europene
privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, migrația și acțiunile în domeniul
climei. Orașele stimulează inovarea, încurajează oamenii din medii diferite și reduc impact
asupra planetei. În plus, orașele care funcționează la scară metropolitană și au o autonomie
și resurse suficiente pot exploata mai bine aceste avantaje urbane.33
În concluzie, orașele europene sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor economice,
sociale și de mediu ale Uniunii Europene. Cu toate că orașele europene au deja multe
beneficii, ele trebuie să își îmbunătățească performanțele. În plus, orașele au nevoie de o
guvernare metropolitană și de o finanțare și o autonomie suficientă. (Lewis Dijkstra, 2016)34

28

Comisia Europeană, Dimensiunea urbană a politicii de coeziune,
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/urban-development/
29
Comisia Europeană, Articolul 7 din Regulamentul FEDR, ”Orientări pentru statele membre cu privire la
dezvoltarea urbană durabilă integrată”, 2015
30
Comisia Europeană, Articolul 8 din Regulamentul FEDR, ”Acțiuni inovatoare urbane”, 2015
31
Comisia Europeană, Articolul 9 din Regulamentul FEDR, ”Rețeaua de dezvoltare urbană”, 2015
32
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
33
Comisia Europeană , The State of European Cities Report, 2016 - Cities leading the way to a better future,
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report/
34
Lewis Dijkstra, ”Cities leading the way to a better future. State of European Cities Report”, 2016,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/cityreport_pres.pdf
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Capitolul 2 Disparități socio-demografice între urban și rural la nivelul
Regiunii Centru
2.1 Evoluția demografică a celor două medii rezidențiale la nivelul Regiunii Centru
Conform datelor statistice oficiale ale Institutului Național de Statistică în ultimul deceniu
populația din mediul urban din Regiunea Centru a scăzut continuu, de la 1.625.006 de
locuitori în 2005 la 1.583.188 de locuitori în 2015 (cu 41.818 de locuitori mai puțin), în timp
ce populația din mediul rural a înregistrat o creștere continuă, de la 1.028.799 de locuitori
în 2005 la 1.052.027 de locuitori în 2015 (cu 23.228 de locuitori mai mult). Astfel, în 2015
față de 2005, populația din mediul urban din Regiunea Centru a scăzut cu -2,6%, în timp ce
populația din mediul rural a crescut cu +2,3%. De asemenea, în 2015 față de 2010, populația
din mediul urban din Regiunea Centru a scăzut cu -1,5%, în timp ce populația din mediul
rural a crescut cu +1,0%. valori similare se pot observa și în 2010 față de 2005, unde
populația din mediul urban din regiune a scăzut cu -1,1% în timp ce populația din mediul
rural a crescut cu +1,3%.

Fig. 2.1.1

Tabel 2.1.1 Numărul populației după domiciliu la 1 iulie la nivelul celor două medii de
rezidență din Regiunea Centru în perioada 2005-2015
Regiunea
Centru

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Urban

1625006

1622987

1617548

1612859

1610186

1607708

1602017

1595815

1591736

1587454

1583188

Rural

1028799

1030554

1032702

1037448

1039708

1041695

1044543

1047884

1049727

1051046

1052027
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Fig. 2.1.2
Ritmul mediu anual de creștere a populației în perioada 2005 - 2015 la nivelul mediilor de
rezidență din Regiunea Centru a fost de -0,26% în mediul urban și de +0,22% în mediul rural.

2.2. Modificări structurale la nivel demografic în cele două medii rezidențiale
 Structura populației pe grupe mari de vârstă
În ceea ce privește structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul Regiunii Centru se
observă evoluții interesante în ultimul deceniu.
Populația tânără (0-14 ani) a înregistrat o scădere atât la nivelul mediului urban cât și rural
din Regiunea Centru. În anul 2015 față de anul 2005 populația tânără din mediul urban a
scăzut cu -2,4% (cu 5.502 de persoane mai puțin) și cu -1,3% față de 2010. Referitor la
populația din mediul rural, în ultimul deceniu se observă o scădere similară cu cea din
mediul urban, cu -2,3% în 2015 față de 2005 (cu 4.411 de persoane mai puțin). În ultimul
deceniu, la nivelul Regiunii Centru ponderea populației tinere s-a menținut aproape
constantă la nivelul celor două medii de rezidență, fiind aproximativ 54% în mediul urban și
46% în mediul rural.
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Fig. 2.2.1
În ultimul deceniu, populația adultă (15-64 ani) din Regiunea Centru a înregistrat o scădere
în mediul urban cu aproximativ 80.000 de persoane (de la 1.214.473 de persoane în 2005 la
1.134.894 de persoane în 2015) și o creștere în mediul rural cu aproximativ 30.000 de
persoane (de la 67.0964 de persoane în 2005 la 69.9972 de persoane în 2015). În anul 2015
față de anul 2005 populația adultă din mediul urban a scăzut cu -6,6% și cu -4,2% față de
2010. La polul opus, în 2015 față de 2005 populația adultă din mediul rural a crescut cu
+4,3% și cu +2,0% față de 2010. Din totalul populației adulte cea din mediul urban a
reprezentat aproximativ două treimi, înregistrând o ușoară scădere de la 64,4% în 2005 la
63,3% în 2010 și la 61,9% în 2015.

Fig. 2.2.2
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În ultimul deceniu, populația vârstnică (65 de ani și peste) din Regiunea Centru a înregistrat
o creștere de aproximativ un sfert la nivelul mediului urban (+23,3%) cu 43.263 de persoane
mai mult, de la 185.385 de persoane în 2005 la 228.648 de persoane în 2015. În 2015 față
de 2010, populația vârstnică din mediul urban a crescut cu 13,8%. În ceea ce privește
populația vârstnică din mediul rural din Regiunea Centru, se observă timp de un deceniu o
scădere lentă de sub 1% (cu -0,8% mai puțin, de la 167.709 de persoane în 2005 la 166.340
de persoane în 2015). În anul 2015 față de 2010 se observă o ușoară creștere a populației
vârstnice din mediul rural cu +0,4%. Din totalul populației vârstnice cea din mediul urban a
reprezentat puțin peste jumătate, înregistrând o creștere continuă de la 52,5% în 2005 la
54,8% în 2010 la 57,9% în 2015.

Fig. 2.2.3
O privire comparativă între populația pe grupe mici de vârste (din 5 în 5 ani) din mediul
urban și cel rural în ultimul deceniu poate fi observată din tabelul de mai jos.
Tabel 2.2.1 Numărul populației după domiciliu la 1 iulie pe grupe de vârstă la nivelul celor
două medii de rezidență din Regiunea Centru în perioada 2005-2015
Grupa de vârstă
0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani

2005
72956
71602
80590
127313
132300

URBAN
2010
79930
71988
70576
79087
126503

2015
70252
78694
70700
68828
78846
22

2005
62882
63352
63892
82141
74034

RURAL
2010
62271
63494
64064
64701
82117

2015
58216
63129
64370
64778
64502

25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

148884
134032
137805
105515
134261
131776
92668
69919
67500
51197
36534
21117
9037

131044
145943
130968
133944
101661
127284
122852
84945
62630
57938
40506
25214
14695

125694
128499
142546
127900
130235
97785
120461
114100
77390
55027
47380
28898
19953

Fig. 2.2.4

Fig. 2.2.5
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82356
81974
75761
52694
60326
59938
52696
49044
51286
46854
37253
22973
9343

73858
82440
82457
76459
53050
60680
59485
50954
45322
44495
36697
24793
14358

81902
74204
83881
83433
77077
52961
59810
57424
47202
39943
35837
25293
18065

Raportul de dependență demografică
Un indicator statistic foarte relevant este raportul de dependență demografică, atât a
tinerilor și vârstnicilor cât și la modul general.
La nivelul mediului urban din Regiunea Centru, raportul de dependență demografică a
crescut constant de la 33,8% în 2005 la 35,8% în 2010 la 39,5% în 2015. Raportul de
dependență demografică a tinerilor din mediul urban a înregistrat o creștere ușoară de la
18,5% în 2005 la18,8% în 2010 și la 19,4% în 2015. O creștere mai vizibilă s-a observat în
contextul raportului de dependență demografică a vârstnicilor din mediul urban din
regiune, de la 15,3% în 2005 la 17,0% în 2010 și la 20,1% în 2015.

Fig. 2.2.6
La nivelul mediului rural din Regiunea Centru, raportul de dependență demografică a scăzut
constant de la 53,3% în 2005 la 51,8% în 2010 la 50,3% în 2015. Raportul de dependență
demografică a tinerilor din mediul rural a înregistrat o scădere ușoară de la 28,3% în 2005 la
27,7% în 2010 și la 26,5% în 2015. O scădere tot lentă s-a observat în contextul raportului
de dependență demografică a vârstnicilor din mediul rural din regiune, de la 25,0% în 2005
la 24,10% în 2010 și la 23,8% în 2015.
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Fig. 2.2.7
Piramida vârstelor
Piramida vârstelor la nivelul celor două medii rezidențiale ale Regiunii Centru reflectă
perioadele demografice diferite prin care a trecut România în ultimii 100 ani. Baza îngustată
a piramidelor este rezultatul scăderii dramatice a natalității începând cu anul 1990, în timp
ce mijlocul lărgit al piramidelor este rezultatul creșterii demografice din perioada 19671989 ca urmare a politicilor pro-nataliste din acea perioadă. Se remarcă, de asemenea, un
dezechilibru între cele 2 sexe la grupele superioare de vârstă (peste 60 ani), dezechilibru
cauzat de diferența de cca 7 ani în favoarea femeilor a speranței de viață.
Comparând piramidele de vârstă la nivelul celor două medii rezidențiale, principala
diferență se observă la populația în vârstă de muncă, grupele cu vârsta între 25 și 65 ani
fiind mai bine reprezentate în mediul urban decât în cel rural. Această situație este un
rezultat direct al politicii de industrializare forțată din perioada 1965-1989 care a favorizat
migrația de tip rural-urban.
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Fig. 2.2.8

Fig. 2.2.9

Fig. 2.2.10

Fig. 2.2.11
26

2.3. Procesul de îmbătrânire demografică
În ultimul deceniu, în Regiunea Centru, indicele de îmbătrânire demografică a crescut
constant atât la nivelul ambelor medii de rezidență. Astfel, indicele de îmbătrânire
demografică a crescut la nivelul mediului urban de la 82,3% în 2005 la 90,3% în 2010 la
104,1% în 2015. În același timp, indicele de îmbătrânire demografică a crescut la nivelul
mediului rural de la 88,2% în 2005 la 87,3% în 2010 la 89,6% în 2015.

Fig. 2.3.1
Un alt indicator relevant este vârsta mediană a populației, adică acea vârstă care împarte
populația Regiunii Centru, atât cea din mediul urban cât și rural în două părți perfect egale
(jumătate din populație având vârsta sub valoarea mediană iar cealaltă jumătate având
vârsta peste acea valoare). Este foarte interesant de observat creșterea vârstei mediane a
populației în perioada 2000-2015. Dacă în anul 2000, vârsta mediană a populației Regiunii
Centru era de 33 de ani atât în mediul urban cât și rural, în anul 2015 aceasta a ajuns la 40
de ani în mediul urban și de 38 de ani în mediul rural.
Tabel 2.3.1 Vârsta populației mediane la nivelul celor două medii rezidențiale
Mediu de rezidență

2000

2015

Urban

33

40

Rural

33

38
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2.4. Componentele evoluției demografice
Mișcarea naturală a populației
În ultimul deceniu, în Regiunea Centru s-a înregistrat o scădere a natalității la nivelul
ambelor medii de rezidență. În mediul urban natalitatea a scăzut cu -9,0% în 2015 față de
2010 și cu -10,5% în 2015 față de 2005. În mediul rural natalitatea a scăzut cu -0,1% în 2015
față de 2010 și cu -5,3% în 2015 față de 2005.

Fig. 2.4.1
În ultimul deceniu, în Regiunea Centru s-a înregistrat o creștere a mortalității în mediul
urban și o scădere a mortalității în mediul rural. În mediul urban mortalitatea a crescut cu
+4,0% în 2015 față de 2010 și cu +4,8% în 2015 față de 2005. În mediul rural mortalitatea a
crescut cu +0,5% în 2015 față de 2010 și a scăzut cu -4,1% în 2015 față de 2005.

Fig. 2.4.2
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În ultimul deceniu, în Regiunea Centru s-a înregistrat o scădere a ratei sporului natural în
ambele medii de rezidență. În mediul urban rata sporului natural era de -1,2‰ în 2015
comparativ cu 0,1‰ în 2010 și 0,3‰ în 2005. În mediul rural rata sporului natural era de 1,8‰ în 2015 comparativ cu -1,8‰ atât în 2010 cât și în 2005.

Fig. 2.4.3
Tabel 2.4.1 Indicatorii statistici specifici mișcării naturale ale populației la nivelul mediilor
de rezidență urban și rural din Regiunea Centru în perioada 2005-2015
Regiunea
Centru
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural

2005

2010

Natalitatea (număr persoane)
15261
15007
12169
11545
Mortalitatea (număr persoane)
14770
14885
14035
13381
Sporul natural (număr persoane)
491
122
-1866
-1836

2015
13655
11529
15482
13454
-1827
-1925

Rata sporului natural al populației la 1000 de locuitori (‰)
Urban
Rural

0.3
-1.8

0.1
-1.8
29

-1.2
-1.8

Diferențele între cele două medii rezidențiale în ce privește sporul natural sunt vizibile, cel
puțin până în anul 2010. Astfel, analizând evoluția sporului natural în perioada 2000-2015
se observă în mediul rural din Regiunea Centru doar valori negative având valori extreme
între -3050 în anul 2002 și -717 în anul 2000 (la fel de apropiate valori și în 2013 de -718). La
nivelul mediului urban din Regiunea Centru se observă valori pozitive în 2000, urmând în
perioada 2001-2004 valori negative cu un minim -1534, apoi o perioada cu valori pozitive în
2005-2010 cu un maxim de 985 în 2008, iar din nou o perioadă de valori negative în 20112015 cu valoarea maximă de -1827 în 2015. La nivelul întregii perioade 2000-2015 la nivelul
Regiunii Centru sporul natural a înregistrat valori negative de 5,7 ori mai mari în mediul
rural comparativ cu cel urban (-4538 în mediul urban și -25804 în mediul rural)

Fig. 2.4.4
 Mișcarea migratorie a populației
La nivelul ambelor medii rezidențiale din Regiunea Centru evoluția numărului de stabiliri de
domiciliu a înregistrat aceeași evoluție. Astfel, în anul 2015 comparativ cu anul 2010 la nivel
regional s-au înregistrat cu aproape o cincime mai puține stabiliri de domiciliu, cu -19,9% în
mediul urban și cu -21,7% în mediul rural. În schimb, în anul 2015 comparativ cu anul 2005
s-au înregistrat cu peste o treime mai multe schimbări de domiciliu în mediul urban
(+37,3%) și cu o cincime mai multe schimbări de domiciliu în mediul rural (+20,3%).
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Fig. 2.4.5
La nivelul ambelor medii rezidențiale din Regiunea Centru evoluția numărului de plecări cu
domiciliu a înregistrat aceeași evoluție. Astfel, în anul 2015 comparativ cu anul 2010 la nivel
regional s-au înregistrat o scădere a numărului de plecări cu domiciliu fiind cu aproape un
sfert mai puține în mediul urban (-24,1%) și cu o cincime mai puține în mediul rural (21,2%). În schimb, în anul 2015 comparativ cu anul 2005 s-au înregistrat o creștere a
numărului de plecări cu domiciliu, fiind cu un sfert mai mari în mediul urban (+25,7%) și cu
peste un sfert mai mari în mediul rural (+28,2%).

Fig. 2.4.6
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În ultimul deceniu, la nivelul Regiunii Centru rata migrației a înregistrat valori negative în
mediul urban și valori pozitive în mediul rural. Astfel, la nivelul mediului urban, rata
migrației a fost în anul 2015 de -1,6% comparativ cu -2,9% în 2010 și -2,0% în 2005. În
mediul rural, rata migrației a fost de în anul 2015 de +3,1% comparativ cu +4,2% în 2010 și
+3,4% în 2005.

Fig. 2.4.7
Tabel 2.4.2 Indicatorii statistici specifici mișcării migratorii ale populației la nivelul mediilor
de rezidență urban și rural din Regiunea Centru în perioada 2005-2015
Regiunea
Centru
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural

2005

2010

Stabiliri de domiciliu (număr persoane)
13559
23256
14534
22339
Plecări cu domiciliu (număr persoane)
16840
27894
11062

17994

Sporul migratoriu (număr persoane)
-13559
-23256
-14534
-22339
Rata migrației (‰)
-2.0
-2.9
3.4
4.2
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2015

18617
17485
21174
14179
-18617
-17485
-1.6
3.1

Potrivit datelor statistice de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011 (RPL), la
nivel regional cea mai mare migrație a avut loc din mediul rural în mediul urban din
Regiunea Centru (39%, 303133 peroane), urmată de migrația din mediul urban în mediul
urban din Regiunea Centru (29%, 224645 de persoane), apoi de migrația din mediul urban
în mediul rural din Regiunea Centru (17%, 130188 de persoane) și în final de migrația din
mediul rural în mediul rural din Regiunea Centru (112770 de persoane). Menționăm faptul
că datele statistice au inclus toate persoanele care au avut o altă reședință anterioară
decât cea declarată la RPL din 2011.

Fig. 2.4.8
Potrivit datelor statistice de la recensământul populației din 2011, la nivelul județelor
Regiunii Centru există similarități, dar și câteva diferențe privind ponderea celor 4 tipuri de
migrație între mediile de rezidență analizate. Astfel, ponderea ce mai mare a migrației,
aproape jumătate, o reprezintă migrația între mediul rural și cel urban din județele Sibiu,
Brașov și Alba, la polul opus fiind județul Mureș cu o treime. Cea mai mare pondere a
migrației din mediul urban în mediul urban din județele Regiunii Centru este la nivelul
județului Brașov, 38% din migrația la nivel județean, la polul opus fiind județul Harghita cu o
cincime (21%). Cea mai mare pondere a migrației din mediul urban în mediul rural din
județele Regiunii Centru este la nivelul județului Mureș, un sfert, 25% din migrația la nivel
județean, la polul opus fiind județul Brașov cu peste o zecime (12%). Cea mai mică pondere
a migrației la nivel regional este cea din mediul rural în mediul rural din județele Regiunii
Centru, având ponderea cea mai mare în județul Harghita, o cincime (21%), iar la polul
opus, sub o zecime, în județul Brașov (8%).
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Fig. 2.4.9

Fig. 2.4.10
Analizând evoluția soldului schimbărilor de reședință în perioada 2000-2015 se observă la
nivelul mediului urban doar valori pozitive caracterizate de o traiectorie sinusoidală în
perioada 2000-2007 cu valori maxime de 9200 în 2003 și valori minime de 2347 în 2007,
34

urmată de o perioadă de creștere continuă până în 2012 atingând valoarea maximă de
9096, iar apoi o perioadă de cvasistabilitate până în 2015. În ceea ce privește evoluția
soldului schimbărilor de reședință în perioada 2000-2015, la nivelul mediului rural se
observă doar valori negative puse în evidență de o perioadă de scădere continuă în 20002003 urmată de o evoluție sinusoidală până în 2015, atingând valoarea negativă maximă de
-5403 în anul 2007. La nivelul întregii perioade 2000-2015 la nivelul Regiunii Centru soldul
schimbărilor de reședință a atins valoarea de +115733 în mediul urban și de -71496 în
mediul rural.

Fig. 2.4.11

2.5. Participarea populației la activitatea economică
În analiza evoluției numărului populației active, a celei cu vârste cuprinse între 15 și 64 de
ani, în ultimul deceniu la nivelul mediului urban din Regiunea Centru s-a observat valoarea
maximă în 2006 (730 mii de persoane) urmată de o scădere continuă până în 2011 (625 mii
de persoane), o insesizabilă creștere în 2012 (627 mii de persoane) și o ușoară scădere
continuă până în 2015. În 2015 (valoarea minimă) față de 2006 (valoarea maximă)
populația activă la nivelul mediului urban din regiune a scăzut cu -15,2%.
În ceea ce privește evoluția numărului populației active în ultimul deceniu la nivelul
mediului rural din Regiunea Centru s-a observat o creștere continuă din 2005 până în 2008
(de la 378 mii de persoane la 413 mii de persoane), urmată de o scădere continuă până în
2012 (la 339 mii de persoane) apoi o creștere continuă până în 2015 (la 356 mii de
persoane). În 2012 (valoarea minimă) față de 2008 (valoarea maximă) populația activă la
nivelul mediului rural din regiune a scăzut cu -17,9%.
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Fig. 2.5.1
Evoluția ratei de activitate a populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani la nivelul
mediilor de rezidență urban și rural din Regiunea Centru în ultimul deceniu înregistrează o
traiectorie similară cu cea a evoluției numărului populației active. În perioada 2005-2015
rata de activitate a populație la nivelul Regiunii Centru a fost de 61,6%, fiind mai mare în
mediul urban (64,9%) și mai mică în mediul rural (56,5%). În ultimul deceniu, la nivelul
mediului urban din regiune cea mai mare rată de activitate a populației s-a înregistrat în
2008, de 66,6%, iar cea mai mică în 2005, de 62,8%. Tot în această perioadă, la nivelul
mediului rural din regiune cea mai mare rată de activitate a populației s-a înregistrat în
2008, de 61,8%, iar cea mai mică în 2012, de 51,7%.

Fig. 2.5.2
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Evoluția populației inactive la nivelul Regiunii Centru în ultimul deceniu este marcată de
perioade de scădere, de creștere sau de stagnare. Astfel, la nivelul mediului urban din
regiune, populația inactivă a crescut în perioada 2006-2010 cu +9,5% (de la 893 de mii de
persoane la 978 de mii de persoane, urmând o perioadă de stabilitate în 2011-2015 cu o
medie de 968 de mii de persoane. De asemenea, la nivelul mediului rural din regiune,
populația inactivă a înregistrat o scădere în perioada 2005-2008 de -4,0% (de la 651 de mii
de persoane la 624 de mii de persoane), urmată de o creștere în perioada 2009-2012 de
+10,8% (de la 640 de mii de persoane la 709 de mii de persoane), iar apoi de o perioadă de
stagnare în 2013-2015 cu o medie de 700 de mii de persoane.

Fig. 2.5.3
Ponderea populației inactive la nivelul Regiunii Centru în perioada 2005-2015 a fost de
61,2%, peste media regională fiind cea din mediul rural, de 64,3% și sub media regională
cea din mediul urban, de 59,2%. La nivelul mediului urban din regiune, în ultimul deceniu,
cea mai mare pondere a populației inactive a fost în 2011 de 61,0% , iar cea mai mică în
2006 de 55,0%. De asemenea, la nivelul mediului rural din regiune, în ultimul deceniu, cea
mai mare pondere a populației inactive a fost în 2012 de 67,6%, iar cea mai mică în 2008 de
60,2%.
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Fig. 2.5.4
În ceea ce privește structura populației inactive la nivelul mediului urban din Regiunea
Centru la Recensământul din 2011 cea mai mare pondere, aproape jumătate, a fost
deținută de pensionari (46%), urmată cu un sfert de elevi și studenți (26%) și de întreținuți
de late persoane (15%). Similar, însă la nivelul mediului rural din Regiunea Centru, cea mai
mare pondere, aproximativ o treime este deținută de pensionari (31%), urmată cu un sfert
de elevi și studenți (25%), apoi cu aproape o cincime de întreținuți de alte persoane (17%) și
cu puțin peste o zecime de casnice (12%).

Fig. 2.5.5

Fig. 2.5.6
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2.6. Evoluția ocupării la nivelul celor două medii rezidențiale
În analiza evoluției numărului populației ocupate în ultimul deceniu la nivelul mediului
urban din Regiunea Centru s-a observat valoarea maximă în 2006 (669 mii de persoane)
urmată de o scădere continuă până în 2011 (553 mii de persoane), o insesizabilă stagnare în
2012 și 2013 (567 mii de persoane) și o ușoară creștere continuă până în 2015. În 2011
(valoarea minimă) față de 2006 (valoarea maximă) populația ocupată la nivelul mediului
urban din regiune a scăzut cu -17,3%.
În ceea ce privește analiza evoluției numărului populației ocupate în ultimul deceniu la
nivelul mediului rural din Regiunea Centru s-a observat o creștere continuă din 2005 până în
2008 (de la 346 mii de persoane la 378 mii de persoane), urmată de o scădere continuă
până în 2012 (la 308 mii persoane) apoi o creștere până în 2015 (la 324 mii de persoane). În
2012 (valoarea minimă) față de 2008 (valoarea maximă) populația activă la nivelul
mediului rural din regiune a scăzut cu -18,5%.

Fig. 2.6.1
Evoluția ratei de ocupare a populației la nivelul mediilor de rezidență urban și rural din
Regiunea Centru în ultimul deceniu înregistrează o traiectorie similară cu cea a evoluției
numărului populației ocupate. În perioada 2005-2015 rata de ocupare a populație la nivelul
Regiunii Centru a fost de 55.8% fiind mai mare în mediul urban (58,9%%) și mai mică în
mediul rural (51,1%). În ultimul deceniu, la nivelul mediului urban din regiune cea mai mare
rată de ocupare a populației s-a înregistrat în 2015 de 61,3%, iar cea mai mică în 2011, de
56,6%. Tot în această perioadă, la nivelul mediului rural din regiune cea mai mare rată de
ocupare a populației s-a înregistrat în 2008, de 56,3%, iar cea mai mică în 2012, de 46,8%.
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Fig. 2.6.2
În ceea ce privește evoluția numărului șomerilor BIM35 în ultimul deceniu la nivelul mediilor
de rezidență din Regiunea Centru aceasta a avut o traiectorie sinusoidală direct influențată
de dinamica economică, atât de perioadele de dezvoltare cât și de regres ale acesteia. La
nivelul mediului urban, în perioada 2005 - 2015 cel mai mare număr de șomeri BIM s-a
înregistrând în perioada de criză economică, acesta crescând exponențial de la 56 de mii de
șomeri în 2008 la 72 de mii de șomeri în 2011,urmând o perioadă de stagnare până în 2014
și apoi o scădere vizibilă în 2015 (40 de mii de șomeri). La nivelul mediului rural din
Regiunea Centru, tot în ultimul deceniu, s-a înregistrat o evoluție mai puțin accentuată, cu
excepția anilor 2006 (39 de mii de șomeri) și 2009 (43 de mii de șomeri), în rest, în cei mai
mulți ani, numărul șomerilor fiind între 31-32 de mii de șomeri.

Fig. 2.6.3
35

Definiți conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii
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Referitor la rata șomajului BIM la nivel nivelul mediilor de rezidență la nivelul Regiunii
Centru în ultimul deceniu se pot observa niște aspecte interesante. În mediul urban, rata
șomajului BIM a avut o tendință de cvasistabilitate în perioada 2005 - 2008, apoi în perioada
crizei financiare o creștere exponențială, de a 8,2% în 2008 la 11,6% în 2011, apoi o scădere
accentuată și continuă până în 2015 unde a înregistrat valoarea de 6,4%. Aspectele sunt însă
puțin diferite la nivelul mediului rural. Tot în aceeași perioadă, în meiul rural din regiune,
rata șomajului BIM a înregistrat o evoluție sinusoidală în perioada 2005 - 2010, cu valori
maxime în 2006 (10,1%) și 2009 (10,7%) și valori minime în 2005 (8,6%) și 2008 (8,5%), apoi
în perioada 2010 - 2015 a înregistrat o perioadă de stabilitate, având valori cuprinse între
9,1% și 9,6%.

Fig. 2.6.4
Discrepanțe semnificative între cele două medii rezidențiale se constată și în ce privește
structura populației ocupate pe niveluri educaționale. Conform datelor centralizate de către
Institutul Național de Statistică, au fost luate în considerare 3 niveluri de educație: 1.
Superior (universitar), 2. Mediu (Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri, Liceal,
Profesional, complementar sau de ucenici) și 3. Scăzut (Gimnazial, Primar sau fără şcoală
absolvită). La nivelul Regiunii Centru, din numărul total al populației ocupate (903522 de
persoane) în anul 2015 aproape un sfert au avut un nivel de educație superior (23,7%), două
treimi au avut un nivel de educație mediu (61,9%), iar restul un nivel de educație scăzut
(14,5%). Analizând structura populației ocupate pe niveluri de educație pe medii de
rezidență în anul 2015 se observă diferențe vizibile, dar în același timp de așteptat. Astfel,
populația ocupată care avea un nivel de educație superior ocupă o pondere de peste o
treime în mediul urban (31,7%), în timp ce în mediul rural deține sub o zecime (9,5%). În
ceea ce privește ponderea populației ocupate care a avut un nivel de educație mediu
aceasta înregistrează valori destul de apropiate la nivel de medii de rezidență, fiind de 61,1%
în mediul urban și 63,2% în mediul rural. În final, populația ocupată care a avut un nivel de
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educație scăzut a înregistrat o pondere destul de ridicată în mediul rural, de peste un sfert
(27,3%), iar în mediul urban sub o zecime (7,3%).
Tabel 2.6.1 Structura populației ocupate pe niveluri de educație și medii de rezidență în
Regiunea Centru în anul 2015

Total

URBAN

RURAL

Niveluri de educație

Total populație ocupată

Ponderea nivelului
educațional

Total
Superior
Mediu
Scăzut
Total
Superior
Mediu
Scăzut
Total
Superior
Mediu
Scăzut

903522
214202
558719
130601
579221
183446
353684
42091
324302
30757
205035
88510

100
23.7
61.8
14.5
100
31.7
61.1
7.3
100
9.5
63.2
27.3
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Capitolul 3 Disparități privind infrastructura tehnico - edilitară și socială între
urban și rural la nivelul Regiunii Centru
3.1. Aspecte privind conectivitatea și mobilitatea la nivelul Regiunii Centru
Având în vedere complexitatea și înțelegerea diferită în rândul publicului a unor concepte
precum conectivitatea, mobilitatea sau accesibilitatea se impune clarificarea conceptuală a
acestor termeni pornind de la definițiile acceptate de majoritatea experților în domeniul
planificării teritoriale.
Potrivit unei definiții ESPON36 conectivitatea teritorială poate fi măsurată ca timpul necesar
de a ajunge de la un anumit punct la o rețea principală de transport. Element principal al
conectivității teritoriale, conectivitatea unei rețele de transport poate fi definită ca gradul de
completitudine al legăturilor între nodurile rețelei (Robinson și Bamford, 1978).
Conectivitatea se referă, în principal, la existența și starea infrastructurii fizice de transport.
Într-o relație logică, conectivitatea apare ca elementul de bază al triadei conectivitate mobilitate - accesibilitate.
Mobilitatea nu înseamnă doar dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de transport, ci se
referă în special la depășirea barierelor de mișcare în plan social, economic, politic și fizic. În
urmă cu două decenii, conceptul de mobilitate era înțeles ca ”volumul de persoane și de
mărfuri din societate care se deplasează dintr-o locație în alta” (Hart și , Nijkamp, 1994)37. La
scurt timp, acesta a fost redefinit, prin conceptul de mobilitate sustenabilă înțelegându-se
”mobilitatea în concordanță cu principiile și cerințele dezvoltării sustenabile” (Høyer38,
1999).
Accesibilitatea este un element cheie în analiza unui teritoriu și nu doar a rețelei de așezări
urbane. Aceasta este o expresie directă a mobilității, fie că este vorba de populație fie de
activitățile economice. Sistemele de transport eficiente și bine dezvoltate oferă un nivel
ridicat de accesibilitate. În cele mai multe situații, dezvoltarea economică s-a realizat în
paralel cu creșterea semnificativă a mobilității și accesibilității, dezvoltarea sistemelor de
transport fiind o necesitate continuă. Dezvoltarea societății moderne impune noi standarde
în ceea ce înseamnă accesibilitate, mobilitate, interacțiune și comunicare. În esență,
mobilitatea oferă acces, dar accesibilitatea nu oferă de multe ori și mobilitate.

36

http://mapfinder.espon.eu/?p=2503
KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în
http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf
38
KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în
http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf
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Investițiile în accesibilitate contribuie la o economie durabilă, abordând în același timp și
provocările viitoare ale schimbărilor demografice, economice și de mediu. O bună
accesibilitate reprezintă o condiție pentru creșterea economică și bunăstarea socială. O
direcție importantă în îmbunătățirea accesibilității și mobilității locuitorilor Regiunii Centru
este identificarea și implementarea de soluții și proiecte integrate ce au la bază dezvoltarea
unei infrastructuri conective și intermodale.
Conectivitatea și accesibilitatea în principalele documente politice europene
Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene(TUE) adoptat în 2007reia și întărește principiul
creșterii coeziunii economice, sociale și teritoriale, ca fundament al politicilor europene de
dezvoltare(art. 174-178 și Protocolul nr. 28) aplicate, în primul rând, prin sumele alocate
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Agenda teritorială 2020 a Uniunii Europene (TA2020)39 este documentul cadru care
definește cele șase priorități teritoriale ale procesului de dezvoltare la nivelul continentului
european în strânsă legătură cu cele trei obiective majore ale Strategiei Europa 2020. Prin
cea de-a cincea prioritate se afirmă explicit angajamentul statelor membre în direcția
îmbunătățirii conectivității teritoriale pentru persoane, comunități și firme. Reprezentanții
statelor europene declară că ,,accesul echitabil și ieftin la serviciile de interes general, la
informație, la cunoaștere și la mobilitate este esențial pentru coeziunea teritorială (...)
Printre altele, este important să se asigure accesul la transportul rutier, feroviar, aerian și pe
apă, precum și la alte infrastructuri cum ar fi banda largă și rețelele transeuropene de
energie”și se angajează să sprijine ,,soluțiile eficiente de transport intermodal, în special în
orașele-regiuni, conexiunile între transportul maritim și cel terestru și legăturile eficiente
între aeroporturi și căile ferate (...)Dezvoltarea în continuare a rețelelor transeuropene (TENT) care fac legătura între principalele centre europene, cum ar fi capitalele, regiunile
metropolitane și nodurile TEN, și îmbunătățirea conexiunilor dintre sistemele primare și cele
secundare ar trebui să constituie componente esențiale ale rețelei integrate.”
Configurația rețelelor de transport rutier la nivelul Regiunii Centru
Datorită situării sale, Regiunea Centru se bucură de o poziție privilegiată în ce privește
accesibilitatea și conexiunile rutiere cu restul țării și cu Europa. Regiunea Centru este
străbătută de cinci drumuri europene, a căror lungime însumează 951 km. Patru dintre ele
formează un mare inel rutier ce traversează sudul, vestul, nordul și estul regiunii, iar al
cincilea drum european (E60) străbate centrul regiunii, pe direcția SE - NV. Astfel, toate cele
6 reședințe de județ precum și cele mai importante orașe ale regiunii se află fie pe traseul
fie în imediata apropiere a unei șosele europene. Rețeaua drumurilor naționale secundare
39

http://www.nweurope.eu/media/1216/territorial_agenda_2020.pdf
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întregește sistemul de transport rutier de importanță supraregională, asigurând, prin
multiple legături, conectarea Regiunii Centru cu celelalte regiuni ale României.
Infrastructura de drumuri județene, alături de cea de drumuri comunale, reprezintă peste
78% din lungimea rețelei rutiere a Regiunii Centru ce însumează 11458 km la finalul anului
2016, având o importanță majoră pentru dezvoltarea locală și regională. Deși suficient de
extinsă și acoperind întreaga rețea de comune și orașe, infrastructura de drumuri județene
suferă în ce privește calitatea și starea tehnică. Din cei 4668 km de drumuri județene din
Regiunea Centru,mai puțin de 48% sunt drumuri modernizate, circa un sfert au doar
îmbrăcăminți ușoare rutiere iar 29% sunt drumuri pietruite sau din pământ.
Suprapunând harta rețelei rutiere, harta rețelei urbane și harta fizică a Regiunii Centru se
observă concentrări ale rețelei rutiere în arealele din jurul orașelor, îndeosebi ale celor mari
și de-a lungul unor culoare naturale favorabile (culoare depresionare, văi), iar cele mai
scăzute valori ale densității rutiere se observă în zonele slab populate, în zonele cu o
fragmentare accentuată și în zonele înalte de relief ale regiunii (adesea aceste zone coincid).

Fig. 3.1.1
Indicator de măsurare a conectivității, densitatea drumurilor este un important reper în
procesul de planificare a dezvoltării. Sunt considerate zone foarte accesibile acelea care au o
valoare ridicată a densității drumurilor. O rețea de drumuri mai dezvoltată facilitează
reducerea timpului de deplasare spre diferite destinații, sporind accesibilitatea la nivel local
și regional.
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Cum se poate observa pe harta de mai jos, se înregistrează densități ridicate, de peste 10 km
drum/ kmp în depresiunea Brașovului până spre municipiul Sfântu Gheorghe, în zona de
mijloc a culoarului Turda-Orăștie, în zonele depresionare ale Sibiului, Făgărașului și Ciucului,
pe cursul mijlociu al râului Târnava Mare sau în arealele din jurul municipiilor Târgu Mureș,
Reghin, Odorheiu Secuiesc. În același timp, trebuie menționată capacitatea scăzută de
circulație a drumurilor în raport cu valorile medii de trafic, starea parțial necorespunzătoare
a acestora și dezvoltarea slabă alternativelor de transport ceea ce creează dificultăți
considerabile în trafic și determină un nivel scăzut de mobilitate chiar și în zonele cu o
densitate rutieră ridicată. În plus, datorită poziției sale geografice, Regiunea Centru este
tranzitată de un număr mare de autovehicule de pasageri și de marfă, care în condițiile
întârzierilor în construcția autostrăzilor, generează dificultăți suplimentare în transportul
rutier la nivel regional.
Pe de altă parte, multe localități rurale situate în areale cu o densitate rutieră scăzută, în
special în zonele montane, suferă de o formă relativă de izolare, cauzată de starea
deplorabilă a drumurilor care, în perioada de iarnă, devin greu practicabile sau chiar total
impracticabile.

Fig. 3.1.2
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Un instrument suplimentar pentru analiza la nivel teritorial a conectivității rutiere este harta
izocronelor. Pe harta elaborată pe baza datelor geospațiale furnizate de către MDRAPFE, au
fost reprezentate izocronele realizate în funcție de durata de 20, 40, 60 și peste 60 de
minute față de limita principalelor centre urbane (orașele cu peste 30 000 locuitori,
considerate ca furnizoare de locuri de muncă și servicii de bază pentru teritorii mai largi). Se
observă cu ușurință că majoritatea locațiilor teritoriului Regiunii Centru pot fi atinse pornind
dintr-un oraș de mărime mare sau medie în mai puțin de 60 minute. Se individualizează
totuși câteva zone cu un grad scăzut de conectivitate: zona de nord-vest a județului Alba și
zona de nord a județului Harghita precum și câteva localități situate în partea centrală a
Regiunii. Celelalte teritorii aflate la distanță mare de centrele urbane importante cum ar fi:
zona Munților Șureanu și Cindrel sau extremitatea estică a județului Covasna, sunt în
general foarte slab populate.

Fig. 3.2.3
Sursa datelor geospațiale: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene
Arealele puternic urbanizate, de tipul zonelor metropolitane și precum și arealele definite ca
zone urbane funcționale impun o abordare complexă a mobilității teritoriale, în care alături
de dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt incluse soluții inovative de creștere a
mobilității într-o abordare integrată a dezvoltării teritoriale.
Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere a traficului să se păstreze și
chiar să se accentueze pe măsură ce economia se dezvoltă iar obișnuințele și modalitățile de
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deplasare ale locuitorilor se modifică în mod corespunzător. Concomitent, vor crește
frecvența deplasărilor și numărul de kilometri parcurși de autovehiculele de persoane sau de
marfă. Toate aceste evoluții vor crea presiuni suplimentare asupra rețelei actuale de
drumuri și vor duce la o suprasolicitare a acesteia. De aceea, pentru soluționarea unor
asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri:


abordarea la nivel național vizează asigurarea legăturii la între capitală și regiunile
țării prin căi de transport moderne și de capacitate ridicată, conectarea rețelei
naționale la rețeaua europeană de transport, asigurarea legăturilor cu magistralele
europene de transport (coridoarele pan-europene), asigurarea legăturilor între toate
regiunile țării.
 abordarea la nivel regional vizează asigurarea conexiunilor între regiunea noastră și
celelalte regiuni, între județele regiunii și între orașele principale ale regiunii.
abordarea la nivel local vizează drumurile de importanță locală, decongestionarea și
fluidizarea traficului în jurul marilor orașe, devierea în afara localităților a traficului greu și a
traficului de tranzit.

3.2 Situația fondului locativ
La finalul anului 2015, fondul locativ la nivelul Regiunii Centru număra 1,029 milioane
unități, 59,2% dintre locuințe fiind situate în mediul urban. Această repartizare este similară
cu structura pe medii rezidențiale a populației Regiunii Centru (60,1% populație urbană și
39,9% populație în mediul urban). Față de anul 2005, numărul de locuințe a cunoscut o
creștere importantă, de 7,1%, atât în urban cât și în rural. Această creștere, coroborată cu
scăderea generală a numărului populației, a determinat, la nivelul Regiunii Centru,
reducerea numărului mediu de persoane/ locuință de la 2,76 în 2005 la 2,57 în anul 2015,
valoarea acestui indicator rămânând ușor mai ridicată în cazul mediului urban (2,61
comparativ cu 2,51 în mediul rural).
Tabel 3.2.1 Fondul locativ la nivelul Regiunii Centru, pe medii rezidențiale
Nr. locuințe existente

Total
Urban
Rural

Nr. mediu locuitori/
Total
locuință
Urban
Rural

2005
960590

2010
986608

2015
1028904

568669

586044

609302

391921

400564

419602

2,76

2,69

2,57

2,86

2,75

2,61

2,62

2,60

2,51
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Tabel 3.2.2 Evoluția pe medii rezidențiale a indicatorilor derivați privind fondul locativ
regional
2005
Nr. mediu camere/
Total
locuință (mp)
Urban
Rural
Suprafața
locuibilă
Total
medie/ locuință (mp)
Urban
Rural
Suprafața
locuibilă
Total
medie/ locuitor (mp)
Urban
Rural

2010

2015

2,35

2,38

2,52

2,34

2,36

2,46

2,36

2,40

2,62

39,48

40,31

48,64

39,03

39,72

49,32

40,11

41,18

47,66

14,28

15,01

18,96

13,64

14,47

18,93

15,29

15,84

18,99

Ca urmare a faptului că locuințele noi sunt de regulă mai mari, s-au înregistrat modificări în
cazul mai multor indicatori derivați. Dacă numărul mediu de camere/ locuință a înregistrat o
creștere ușoară, cu mici diferențe între cele două medii rezidențiale, ceilalți indicatori
derivați au cunoscut evoluții remarcabile. Într-un interval de timp relativ scurt, media
suprafeței locuibile40/ locuință a ajuns la 48,64 mp în anul 2015, în creștere cu 23% față de
media suprafeței locuibile, la nivel regional în anul 2005. Diferențele între cele două medii
40

Cf. INS, suprafața locuibilă reprezintă suma suprafețelor destinate pentru locuit a tuturor locuințelor sau spațiilor de
locuit din clădiri
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rezidențiale sunt relativ mici, însă putem constata creșterea mai accentuată a suprafețelor
locuibile în cazul locuințelor situate în mediul urban (de la 39,03 mp la 49,32 mp).
Celălalt indicator derivat calculat, suprafața locuibilă medie/ persoană, a înregistrat o
evoluție similară, valoarea acestuia mărindu-se de la 14,28 mp/ persoană în 2005 la 18,96
mp/ persoană în anul 2015, ambele medii rezidențiale având valori apropiate de valoarea
regională a indicatorului, însă rata de creștere este mai mare în cazul mediului urban.
Comparativ cu valorile medii la nivel național ale indicatorilor derivați analizați mai sus, se
constată o oarecare diferență în cazul suprafeței locuibile medii / locuință (48,64 mp la
nivelul Regiunii Centru față de 47,27 mp la nivel național în anul 2015) și o diferență
nesemnificativă în cazul suprafeței medii/ persoană (18,96 mp la nivelul Regiunii Centru
comparativ cu 18,86 mp la nivelul întregii țări).

Fig. 3.2.2
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Fig. 3.2.3

În ultimii ani s-a observat o dinamică mai accentuată a sectorului imobiliar în toate județele
Regiunii Centru, această observație fiind confirmată de datele statistice oficiale. Numărul
anual de locuințe terminate (locuințe date în folosință) a crescut la nivel regional de la 2846
în anul 2005 la 5410 în anul 2010 și la 5654 în anul 2015. Atât în mediul urban cât și în mediu
rural din Regiunea Centru, numărul anual al locuințelor nou construite aproape s-a dublat în
2015 comparativ cu anul 2005. Fondurile private rămân principala sursă de finanțare a
noilor locuințe (90% în anul 2005 și 95% în anul 2015). Majoritatea locuințelor construite din
fonduri publice sunt locuințe de tip social, cu 1-2 camere, locuințele de dimensiuni medii sau
mari construite din bani publici fiind foarte puține (45 la nivel regional în anul 2015). În
schimb, aproape 2/3 din numărul locuințelorterminate în 2015 din fonduri private au cel
puțin 3 camere.
Tabel 3.2.3 Numărul de locuințe terminate la nivelul Regiunii Centru
2005
Total
-

din fonduri publice
cu 1- 2 camere
cu peste 2 camere

-

din fonduri private
cu 1- 2 camere
cu peste 2 camere
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2010

2015

2846

5410

5654

282

747

275

265

592

230

17

155

45

2564

4663

5379

446

1291

1955

2118

3372

3424

Fig. 3.2.4

Fig. 3.2.5
Creșterea numărului de locuințe noi a avut loc în paralel cu scăderea dimensiunilor
locuințelor. Suprafața medie construită41/ locuință a scăzut de la 167,37 mp în anul 2005 la
152,34 mp în 2010 și la 134,55 mp în anul 2015, scăderea cea mai vizibilă înregistrându-se în
mediul urban (de la 169,48 mp la 128,02 mp) și mai redusă în cazul mediului rural (de la
164,39 mp la 145,99 mp). Trebuie menționat faptul că suprafața apartamentelor este, în
general, mai redusă decât a locuințelor individuale, iar blocurile de apartamente se
construiesc, de regulă, în mediul urban. Corespunzător scăderii suprafețelor medii
construite ale noilor locuințe, s-a redus media suprafeței locuibile a locuințelor noi, de la
41

Cf. INS, Suprafața construita reprezintă suma suprafețelor secțiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii, delimitate
de conturul exterior al pereților exteriori.
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78,47 mp în 2005 la 62,67 mp în anul 2015, tendința de scădere a dimensiunii medii a
locuințelor fiind evidentă în cazul ambelor medii rezidențiale.
Tabel 3.2.4 Numărul locuințelor terminate în Regiunea Centru și suprafețele medii
2005
Locuințe terminate

Total
Urban
Rural

Total
Suprafața
medie
Urban
construită/ locuință
Rural
Suprafața
locuibilă
Total
medie/ locuință
Urban
Rural

Fig. 3.2.6
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2010

2015

2846

5410

5654

1691

3615

3553

1155

1795

2101

167,37

152,34

134,55

169,48

141,16

128,02

164,30

174,86

145,59

78,47

69,55

62,67

76,02

60,64

58,61

82,06

87,48

69,53

3.3. Situația infrastructurii tehnico-edilitare
Conform definiției legale42, infrastructura tehnico-edilitară este ansamblul sistemelor de
utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice. Infrastructura
tehnico-edilitara aparține domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale și
este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private. Legea 51/2006 enumeră
principalele servicii comunitare de utilități publice aflate în responsabilitatea autorităților
publice locale:
a)alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) producția, transportul, distribuția si furnizarea de energie termica in sistem
centralizat;
e) salubrizarea localităților;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale, precum
si altele asemenea;
h) transportul public local
Disponibilitatea limitată a datelor statistice oficiale permit doar o analiză parțială a
infrastructurii de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare, a rețelei de distribuție a gazelor
naturale, a drumurilor orășenești și a transportului public local.
Condiție esențială a dezvoltării oricărei localități, alimentarea cu apă potabilă printr-o rețea
centralizată de distribuție, gestionată la nivel local, rămâne pentru mulți locuitori din mediul
rural al Regiunii Centru un deziderat greu de atins. Datele statistice nu sunt suficiente
pentru a evalua corect situația alimentării cu apă, deoarece aceste informații nu sunt
disponibile și la nivelul localităților componente ale unităților administrativ-teritoriale,
așadar nu putem ști câte sate dintr-o comună sau localitate urbană dispun de rețea de
alimentare cu apă. De asemenea, nu există date centralizate privind numărul locuințelor
racordate la rețeaua de apă și al locuitorilor care beneficiază de acces la serviciile de
furnizare a apei. Vom folosi datele statistice existente care permit, totuși, conturarea unei
imagini aproximative a situației și trasarea tendinței. Facem precizarea că aceeași problemă
a insuficienței datelor statistice limitează analiza și pentru celelalte tipuri de infrastructură
tehnico-edilitară.
În anul 2015, din cele 414 municipii, orașe și comune ale Regiunii Centru în 334, cel puțin o
localitate componentă era racordată la rețeaua publică de alimentare ca apă, ceea ce
înseamnă că 80,7% dintre UAT-urile din regiune sunt cel puțin parțial, conectate la sistemul
42

art.2, lit. J din Legea 51/2006
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public de alimentare cu apă. Situația este evident mai bună în mediul urban, unde dintre
cele 57 unități administrativ-teritoriale doar una nu era inclusă în sistemul public de
alimentare cu apă. În ce privește situația din ruralul Regiunii Centru, în anul 2015, un număr
de 278 comune (77,9% din numărul lor total) erau parțial sau în totalitate alimentate cu apă
din rețeaua publică. Se remarcă în perioada 2005-2015 o creștere cu 73 a numărului de
comune cu acces la rețeaua de apă, în timp ce în mediul urban situația se păstrează
neschimbată.
Tabel 3.3.1 Rețeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul Regiunii Centru pe cele două
medii rezidențiale

Nr. localităților cu rețea de distribuție a
apei

Total
Urban
Rural

Ponderea localităților care dispun de
rețea de distribuție a apei potabile
Lungimea de distribuție a apei potabile

Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

Fig. 3.3.1
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2005
261

2010
298

2015
334

56

56

56

205
63,2
98,2
57,6
9118
5799,2
3318,8

242
72,0
98,2
67,8
11407,5
7627
3780,5

278
80,7
98,2
77,9
13909,5
9696,3
4213,2

Lungimea rețelei de distribuție a apei43 este un alt indicator cu un grad mare de relevanță
pentru analiza infrastructurii tehnico-edilitare. Cifrele statistice arată o creștere cu 52%,
între 2005 și 2015, a lungimii totale a conductelor de apă la nivelul întregii regiuni,
creșterea fiind mai accentuată în cazul mediului urban, indicând faptul că deși numărul UATurilor urbane racordate la apă nu s-a modificat, prin extinderile realizate în interiorul acestor
UAT-uri, s-a îmbunătățit semnificativ accesul populației la serviciile de furnizare a apei.

Fig. 3.3.2

Deși ar trebui să fie în strânsă legătură cu extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă,
dezvoltarea rețelei de canalizare a rămas mult în urma dezvoltării rețelei de apă, atât în
mediul urban cât și în mediul rural. În anul 2015, la nivelul Regiunii Centru, în 148 UAT-uri
rurale, reprezentând 41,5% din total, cel puțin o localitate componentă era racordată la
rețeaua publică de canalizare. Situația din 2015 este mai bună decât cea din 2005, când doar
61 comune erau conectate la rețeaua de canalizare. În cazul UAT-urilor urbane situația este
aparent bună, 56 din totalul de 57 fiind conectate la rețelele de canalizare, însă gradul de
acoperire în interiorul acestor UAT-uri este de multe ori scăzut.
Lungimea rețelei de canalizare44 totalizează la nivel regional 5282 km, de 2,2 ori mai extinsă
decât în anul 2005. În comparație cu lungimea totală a rețelei de apă la nivel regional, cea
de canalizare reprezintă doar 38%, evidențiind în plus ritmurile de dezvoltare diferite între
aceste tipuri de infrastructură.

43

Cf. INS, lungimea totala a rețelei simple de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor si
conductelor instalate pe teritoriul localității respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de
aducțiune sau de la stațiile de pompare, pana la punctele de branșare a consumatorilor.
44

Cf. INS, lungimea totala simpla a conductelor de canalizare reprezintă lungimea canalelor (tuburilor) prin care se
colectează si se evacuează apele reziduale si a celor provenite din precipitații de pe teritoriul localității cu canalizare publica
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Tab 3.3.2 Rețeaua de canalizare la nivelul Regiunii Centru pe cele două medii rezidențiale

Nr. localităților cu retea de canalizare

Total
Urban
Rural

Ponderea localitatilor care dispun de
retea de canalizare (%)
Lungimea rețelei de canalizare (km)

Total
Urban
Rural
Total

2005
117

2010
151

2015
204

56

56

56

61
28,3
98,2
17,1
2428,1

95
36,5
98,2
26,6
3535,9

148
49,3
98,2
41,5
5281,6

Nr si ponderea localitatilor care dispun de retea de canalizare
160

Nr. localitati cu retea canalizare

140
120
100
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0

Fig. 3.3.3
În condițiile în care cantitatea de energie termică livrată populației s-a redus drastic, de la
936460 gcal la 117280 gcal și numărul localităților în care se distribuie energie termică a
scăzut de la 20 la 13 (niciuna din județul Alba), iar tendința previzionată este una de declin
accentuat, s-a considerat relevantă analiza situației alimentării cu gaze naturale la nivelul
Regiunii Centru și a județelor componente, deoarece această sursă de încălzire constituie, în
prezent, principala opțiune de asigurare a căldurii pentru mulți locuitori ai Regiunii Centru.
Comparativ cu alte regiuni ale României, Regiunea Centru dispune de o rețea mult mai
extinsă de distribuție a gazelor naturale. Astfel, în 2015, lungimea totală a rețelei de
distribuție a gazelor măsura 8550 km, reprezentând 21,8 % din totalul național și plasând
regiunea noastră pe prima poziție la nivel național. Conform statisticilor oficiale, în 2015, în
Regiunea Centru au fost livrate 1,025 mld mc gaze naturale (12,4% din cantitatea la nivel
național). Aproximativ jumătate din cantitatea livrată la nivel regional a fost destinată uzului
casnic.
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Dezvoltarea rețelei de gaze este însă inegală în interiorul Regiunii Centru, județul Mureș, cu
o rețea totalizând 3266,2 km, deține38,2% din totalul regional, în timp ce județele Covasna
și Harghita dețin doar 232 km respectiv 539 km. Un număr de 51 UAT-uri urbane și 193 UATuri rurale din Regiunea Centru aveau în 2015 cel puțin o localitate componentă racordată la
rețeaua națională de distribuție a gazelor. Față de anul 2005, lungimea rețelei de distribuție
a gazului a crescut cu 12,6%, creșterea fiind limitată de condițiile actuale ale pieței gazelor
naturale.
Tabel 3.3.3 Numărul de UAT-uri racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Mediul urban

Mediul rural

2015

2005

2010

Regiunea CENTRU

48

51

51

Alba

8

8

8

Brasov

10

10

10

Covasna

4

4

4

Harghita

6

7

7

Mures

11

11

11

Sibiu

9

11

11

Regiunea CENTRU

179

191

193

Alba

21

24

24

Brasov

25

30

32

Covasna

10

8

9

Harghita

14

19

19

Mures

71

72

71

Sibiu

38

38

38

Tabel 3.3.4 Lungimea rețelei de distribuție și a gazelor naturale (km)
2005

2010

2015

Regiunea CENTRU

7595,8

8211,6

8550,2

Alba

1186,8

1321,5

1391,7

Brasov

1273,8

1544,9

1616,1

Covasna

213,2

217,4

231,9

Harghita

405,9

510,9

539

Mures

3251,5

3198,7

3266,2

Sibiu

1264,6

1418,2

1505,3
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Fig. 3.3.4
Extinderea localităților urbane și crearea noilor zone rezidențiale au determinat în perioada
2005-2015 creșterea cu 13% a lungimii totale a străzilor orășenești la nivelul Regiunii
Centru. În același interval, lungimea totală a străzilor modernizate45 s-a mărit cu 28%,
ajungând la 2900 km la finele anului 2015. Indicatorul derivat calitativ - ponderea străzilor
modernizate – deși a cunoscut o ușoară ameliorare, de la 59,3% la 67,1%, rămâne la o
valoare anormal de scăzută pentru mediul urban.
Tabel 3.3.5 Lungimea totală a străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești
modernizate
2005

2010

2015

Lungimea totală a străzilor orășenești (km)

3823

4027

4319

Lungimea totală a străzilor modernizate (km)
Ponderea străzilor modernizate (%)

2266
59,3

2512
62,4

2900
67,1

45

Cf. INS, lungimea strazilor orasenesti modernizate este lungimea strazilor cu imbracaminti din piatra fasonata, asfalt sau
beton.
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Fig. 3.3.5
O provocare majoră pentru orașele din întreaga lume, atât pentru cele mari cât și pentru
cele mici, este asigurarea mobilității urbane durabile. Una dintre componentele majore ale
oricărei soluții de mobilitate urbană este dezvoltarea transportului public local. În mod
surprinzător, la nivelul mediului urban din Regiunea Centru, activitatea de transport public,
privită prin prisma numărului de vehicule de transport public46 și a numărului de călători
transportați47, a înregistrat un declin în perioada 2005-2015. Numărul total de vehicule a
scăzut de la 843, în anul 2005, la 707 în anul 2010 și la numai 694 în anul 2015. Numărul
anual total de pasageri transportați a crescut cu 16% în 2010 față de anul 2005, apoi a
scăzut cu 19,7% în 2015, fiind astfel mai mic decât cel înregistrat în 2005. Cifrele statistice
oficiale indică faptul că, privind în ansamblu, politicile locale urbane din Regiunea Centru
aplicate până în anul 2015 se îndepărtează de soluțiile recomandate de majoritatea
specialiștilor în mobilitate urbană sustenabilă.
Tabel 3.3.6 Transportul public local la nivelul Regiunii Centru
2005
Nr. vehicule pt. transportul public local de
pasageri
Pasageri transportați (mii persoane)

2010

2015

843

707

694

144455,7

167492,2

134537,4

46Cf.

INS, reprezintă totalitatea vehiculelor pentru transportul rutier de pasageri efectuat in interiorul zonei administrativteritoriale a unei localități, înscrise in inventarul unității respective, la sfârșitul anului
47Cf.

INS, cuprinde nr. de pasageri transportați cu un vehicul rutier de transport public in interiorul zonei administrativteritoriale a unei localități
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Fig. 3.3.6

3.4. Situația infrastructurii educaționale
Disparitățile privind infrastructura educațională sunt destul de evidente la nivelul mediului
urban comparativ cu cel rural. Acestea sunt ușor observabile la toate nivelurile de
învățământ, însă cel mai evident la nivelul învățământului liceal, profesional și postliceal și
de maiștri. Potrivit datelor statistice din 2015, în mediul urban din Regiunea Centru nu există
învățământ liceal în orașele: Ghimbav din județul Brașov, Băile Tușnad și Borsec din județul
Harghita, Ungheni din județul Mureș și Ocna Sibiului din județul Sibiu. De asemenea, tot la
nivelul mediului urban din regiune și la momentul 2015, învățământ profesional exista doar
în Abrud din județul Alba și Brașov, iar învățământul postliceal și de maiștri în Alba Iulia și
Blaj din județul Alba, Brașov, Târgu Secuiesc din județul Covasna, Târgu Mureș și Reghin din
județul Mureș și Sibiu și Mediaș din județul Sibiu. În mediul rural din Regiunea Centru, tot la
momentul anului 2015, învățământ liceal exista în 23 de comune, astfel:
 județul Alba (3 comune): Albac, Arieșeni, Jidvei
 județul Brașov (3 comune): Bran, Feldioara, Prejmer)
 județul Covasna: nicio comună
 județul Harghita (9 comune): Corbu, Corund, Dănești, Ditrău, Joseni, Lunca de Sus,
Sânmărtin, Subcetate, Zetea
 județul Mureș (5 comune): Band, Ceaușu de Câmpie, Deda, Ernei, Gurghiu
 județul Sibiu (3 comune): Iacobeni, Târnava, Turnu Roșu

61

Cei mai importanți indicatori statistici utilizați în analiza infrastructurii de educație au fost:
numărul de săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre), populația școlară și personalul
didactic pe niveluri de educație și medii de rezidență. De asemenea, s-au folosit și doi
indicatori statistici derivați: numărul de elevi/clasă și numărul de elevi/cadru didactic.
Potrivit datelor statistice aferente anului 2015, la nivelul întregii Regiunii Centru, atât în
mediu urban cât și rural, situația numărului de săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre)
pe nivelul de educație este următoarea:
 învățământul preșcolar: cea mai mare pondere a sălilor de clasă este în județul
Mureș (23%, 894 de săli de clasă), urmat de județul Brașov (20%, 782 de săli de
clasă), la polul opus fiind județul Covasna (10%, 400 de săli de clasă) și județul Alba
(14%, 537 de săli de clasă)
 Învățământul primar și gimnazial (inclusiv special): ce mai mare pondere a sălilor de
clasă este în județul Mureș (24%, 2490 de săli de clasă), la polul opus fiind județul
Covasna (10%, 1053 de săli de clasă) și județul Alba (15%, 1574 de săli de clasă).
Județele Brașov, Harghita și Sibiu au fiecare câte 17% din numărul de săli de clasă din
Regiunea Centru
 Învățământul liceal: cea mai mare pondere a sălilor de clasă este în județul Mureș
(21%, 967 de săli de clasă), urmat de județul Brașov (20%, 956 de săli de clasă), la
polul opus fiind județul Covasna (11%, 498 de săli de clasă).
 Învățământul profesional este prezent doar în județul Brașov (11 săli de clasă) și
județul Alba (o clasă)
 Învățământul postliceal și de maiștri: cea mai mare pondere a sălilor de clasă este în
județul Brașov (26%, 31 de săli de clasă) și județul Mureș (26%, 30 de săli de clasă),
urmat de județul Sibiu (24%, 28 de săli de clasă), la polul opus fiind județul Covasna
(4%, 5 săli de clasă). În județul Harghita nu este nicio unitate de învățământ
postliceal și de maiștri
Tabel 3.4.1 Numărul de săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe niveluri de educație la
nivelul Regiunii Centru (urban și rural) în anul 2015
Nivel educațional

Alba

Brașov

Covasna

Harghita

Mureș

Sibiu

Total
Regiunea
Centru

Învățământul
preșcolar
Învățământul
primar și gimnazial
(inclusiv special)

537

782

400

566

894

672

3851

1574

1747

1053

1704

2490

1726

10294

723

956

498

690

967

851

4685

Învățământul liceal
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Învățământul
profesional
Învățământul
postliceal și de
maiștri

1

11

0

0

0

0

12

24

31

5

0

30

28

118

În învățământului preșcolar cea mai mare diferență la nivel de medii de rezidență privind
numărul de săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) aferent anului 2015 a fost în județul
Brașov (525 de săli în mediul urban comparativ cu doar 257 săli în mediul rural) și județul
Sibiu (446 săli în mediul urban comparativ cu doar 226 săli în mediul rural). În ce privește
învățământul primar și gimnazial (inclusiv special) în anul 2015, cu excepția județului Brașov,
în celelalte 5 județe din Regiunea Centru numărul de săli de clasă (cabinete
școlare/amfiteatre) a fost mai mare în mediul rural comparativ cu mediul urban.
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Fig. 3.4.2
Tabel 3.4.2 Numărul de săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) în învățământul preșcolar
și învățământul primar și gimnazial (inclusiv special) la nivelul mediilor de rezidență urban și
rural din Regiunea Centru în anul 2015
Nivel
educațional

Alba

Brașov Covasna

Harghita

Mureș

Sibiu

Total
Regiunea
Centru

404

446

2059

490

226

1792

1065

816

4479

1425

910

5815

URBAN
Învățământul
preșcolar

291

172

221
RURAL

246
Învățământul
primar și
gimnazial
(inclusiv
special)

525

257

228

345
URBAN

715

920

352

611
RURAL

859

827

701

1093
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În ceea ce privește populația școlară pe niveluri de educație în ultimul deceniu, perioada
2005-2015, la nivelul mediilor de rezidență din Regiunea Centru, cele mai importante
aspecte sunt următoarele:
 Învățământul preșcolar: În 2015 față de 2005 populația școlară din învățământul
preșcolar a scăzut cu aproape o zecime, -9,1% în mediul urban și cu peste o cincime,
-22,6%, în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a scăzut cu -18,8% în
mediul urban și cu -21,4% în mediul rural
 Învățământul primar (inclusiv special): În 2015 față de 2005 populația școlară din
învățământul primar (inclusiv special) a crescut cu +17,7% în mediul urban și a scăzut
foarte puțin, cu -2,3% în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a crescut cu
pete un sfert, +26,4% în mediul urban și cu +7,6% în mediul rural
 Învățământul gimnazial (inclusiv special): În 2015 față de 2005 populația școlară din
învățământul gimnazial (inclusiv special) a scăzut cu aproape o cincime, -19,1% în
mediul urban și cu aproape o zecime, -9,3%%, în mediul rural, iar în 2015 față de în
urmă cu 5 ani a scăzut cu -5,7% în mediul urban și cu -7,7% în mediul rural
 Învățământul liceal: În 2015 față de 2005 populația școlară din învățământul liceal a
scăzut cu aproape o cincime, -19,1% în mediul urban și cu peste o cincime, -21,1%, în
mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a scăzut cu un sfert, -25,7% în
mediul urban și cu peste o treime, -36,4% în mediul rural
 Învățământul profesional: În 2015 față de 2005 populația școlară din învățământul
profesional a scăzut cu aproape două treimi, -65,5% în mediul urban și cu
aproximativ cu tot atât, -62,3%, în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a
crescut cu peste trei sferturi, +79,9% în mediul urban și cu +81,7% în mediul rural
 Învățământul postliceal și de maiștri: În 2015 față de 2005 populația școlară din
învățământul postliceal și de maiștri a crescut cu o treime, +33,7% în mediul urban și
a scăzut cu -7,5% în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a crescut cu
+7,0 % în mediul urban și a scăzut cu -1,7% în mediul rural
Tabel 3.4.3 Populația școlară pe niveluri de educație la nivelul mediilor de rezidență urban și
rural din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
2005
2010
2015
REGIUNEA CENTRU
URBAN
Învățământul preșcolar

47335

52943

43013

Învățământul primar (inclusiv special)

57887

53911

68139

Învățământul gimnazial (inclusiv special)

65451

56206

52979

Învățământul liceal

84491

92004

68367

Învățământul profesional

30654

5883

10584

Învățământul postliceal și de maiștri

6799

8491

9087

38460

37856

29769

RURAL
Învățământul preșcolar
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Învățământul primar (inclusiv special)

51831

47075

50660

Învățământul gimnazial (inclusiv special)

42673

41947

38703

Învățământul liceal

3757

4660

2964

Învățământul profesional

2449

508

923

Învățământul postliceal și de maiștri

252

237

233

Fig. 3.4.3
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Fig. 3.4.5
Referitor la personalul didactic pe niveluri de educație în ultimul deceniu, perioada 20052015, la nivelul mediilor de rezidență din Regiunea Centru, cele mai importante aspecte sunt
următoarele:
 Învățământul preșcolar: În 2015 față de 2005 personalul didactic din învățământul
preșcolar a crescut cu doar +1,9% în mediul urban, iar în mediul rural a scăzut cu 15,0%. De asemenea, în 2015 față de în urmă cu 5 ani acesta a scăzut cu -3,4% în
mediul urban și cu -13,3% în mediul rural
 Învățământul primar (inclusiv special): În 2015 față de 2005 personalul didactic din
învățământul primar (inclusiv special) a scăzut cu -1,6%% în mediul urban și cu 12,3% în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a crescut cu +10,6% în
mediul urban și cu doar +0,5% în mediul rural
 Învățământul gimnazial (inclusiv special): În 2015 față de 2005 personalul didactic
din învățământul gimnazial (inclusiv special) a scăzut cu un sfert, -25,4% în mediul
urban și cu -14,9% în mediul rural, iar în 2015 față de în urmă cu 5 ani a scăzut cu 11,7% în mediul urban și cu -5,2% în mediul rural
 Învățământul liceal: În 2015 față de 2005 personalul didactic din învățământul liceal
a scăzut cu -14,2% în mediul urban și cu -5,0% în mediul rural, iar în 2015 față de în
urmă cu 5 ani a scăzut cu -11,2% în mediul urban și cu -7,5% în mediul rural
Tabel 3.4.4 Personalul didactic pe niveluri de educație la nivelul mediilor de rezidență urban
și rural din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
REGIUNEA CENTRU
2005
2010
2015
URBAN
Învățământul preșcolar
3189
3365
3251
67

Învățământul primar (inclusiv special)
Învățământul gimnazial (inclusiv special)
Învățământul liceal
RURAL
Învățământul preșcolar
Învățământul primar (inclusiv special)
Învățământul gimnazial (inclusiv special)
Învățământul liceal

Fig. 3.4.6

Fig. 3.4.7

68

3427
6122
7183

3048
5177
6945

3371
4570
6165

2033
3551
5058
379

1994
3098
4542
389

1729
3114
4306
360

Fig. 3.4.8
Un indicator derivat util în analiza infrastructurii de educație este numărul de elevi/clasă la
nivelul Regiunii Centru pe tipuri de învățământ și medii de rezidență. În anul 2015 la nivelul
învățământului preșcolar erau la nivelul mediului urban 20,9 elevi/clasă, iar la nivelul
mediului rural mai puțin, respectiv 16,6 elevi/clasă. O diferență vizibilă la nivel de medii de
rezidență este în ce privește învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special),
unde în 2015 în mediul urban erau 27,0 elevi/clasă, iar în mediul rural doar 15,4 elevi/clasă.
La nivelul învățământului liceal, în 2015 în mediul urban erau 15,5 elevi/clasă, iar în mediul
rural 10,9 elevi/casă

Fig. 3.4.9
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Tabel 3.4.5 Numărul mediu de elevi per clasă din Regiunea Centru pe niveluri de învățământ
în anul 2015
URBAN
RURAL
Învățământul preșcolar
20,9
16,6
Învățământul primar și gimnazial
15,4
27,0
(inclusiv învățământul special)
Învățământul liceal
15,5
10,9
Un alt indicator derivat analizat în acest studiu este numărul de elevi/cadru didactic la
nivelul Regiunii Centru, calculat pe niveluri de învățământ și medii de rezidență. În ultimul
deceniu, perioada 2005 -2015, în mediul urban cea mai vizibilă creștere și continuă a
numărului de elevi/cadru didactic a fost în învățământul primar (inclusiv special) de la 16,9
în 2005 la 20,2 în 2015. Tot în mediul urban la nivelul învățământului preșcolar numărul de
elevi/cadru didactic a fost în 2005 de 14,8, crescând în 2010 la 15,7, iar apoi scăzând la 13,2
în 2015. O situație similară este și în ce privește învățământului liceal unde se observă o
creștere de la 11,8 în 2005 la 13,2 în 2010, iar apoi o scădere la 11,1 în 2015.
Situații similare privind tendințele de creștere sau descreștere a numărului de elevi/cadru
didactic sunt și în ce privește mediul rural. Astfel, în perioada 2005-2015 numărul de
elevi/cadru didactic din mediul rural a crescut continuu în învățământul primar (inclusiv
special) de la 14,6 în 2005 la 16,3 în 2015. Tot în mediul rural la nivelul celorlalte tipuri de
învățământ s-a observat o creștere a numărului de elevi/cadru didactic în 2010 față de 2005
și apoi o scădere în 2015 față de 2010, conform tabelului și graficelor de mai jos.
Tabel 3.4.6 Numărul de elevi per cadru didactic pe niveluri de învățământ
Regiunea Centru
2005
2010
2015
URBAN
Învățământul preșcolar
14.8
15.7
13.2
Învățământul primar (inclusiv special)
16.9
17.7
20.2
Învățământul gimnazial (inclusiv special)
10.7
10.9
11.6
Învățământul liceal
11.8
13.2
11.1
RURAL
Învățământul preșcolar
18.9
19.0
17.2
Învățământul primar (inclusiv special)
14.6
15.2
16.3
Învățământul gimnazial (inclusiv special)
8.4
9.2
9.0
Învățământul liceal
9.9
12.0
8.2
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Fig. 3.4.10

Fig. 3.4.11
Numărul de elevi per cadru didactic în învățământul preșcolar a înregistrat o creștere în
2010 față de 2005 și apoi o scădere în 2015 în mediul urban datorită creșterii populației
școlare în 2010 comparativ cu 2005, iar ulterior o scădere a populației școlare în 2015,
aceeași evoluție având-o și numărul personalului didactic. O situație similară a fost și în
mediul rural.
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Numărul de elevi per cadru didactic în învățământul primar (inclusiv special) a înregistrat o
creștere continuă în perioada 2005-2015 în mediul urban datorită creșterii populație școlare
iar în mediul rural creșterii populației școlare simultan cu descreșterea numărului
personalului didactic.
Numărul de elevi per cadru didactic în învățământul gimnazial (inclusiv special) a înregistrat
o creștere continuă în perioada 2005-2015 în mediul urban cât și în mediul rural datorită
atât scăderii mai accentuate a numărului personalului didactic decât reducerea numărului
populației școlare.
Numărul de elevi per cadru didactic în învățământul liceal a înregistrat o creștere în 2010
față de 2005 și apoi o scădere în 2015 în mediul urban datorită creșterii populației școlare în
2010 comparativ cu 2005, iar ulterior o scădere a populație școlare în 2015, aceeași evoluție
având-o și numărul personalului didactic. O situație similară a fost și în mediul rural.

3.5. Situația infrastructurii de sănătate
În studiul infrastructurii de sănătate la nivelul mediilor de rezidență urban și rural din
Regiunea Centru s-a pus accent pe a analiza informațiilor și datelor statistice ale
indicatorilor: unități sanitare pe categorii, personalul medico-sanitar pe categorii, numărul
de paturi din spitale la 1000 de locuitori, numărul de medici la 1000 de locuitori, numărul de
locuitori ce revin unui medic.
În ceea ce privește numărul de unități sanitare pe categorii (public și privat) la nivelul
Regiunii Centru și a mediilor de rezidență urban și rural, în ultimul deceniu, perioada 20052015, cele mai importante aspecte sunt:
 Spitale: La nivelul mediului urban din regiune numărul de spitale a crescut cu peste o
treime în ultimul deceniu, +38,8% (de la 49 de spitale în 2005 la 68 de spitale în 215). La nivelul mediului rural din regiune în 2015 erau doar 3 spitale, iar în urma cu
un deceniu doar 2 spitale
 Dispensare medicale: La nivelul mediului urban din regiune numărul de disperare
medicale era același, 23, atât în 2005 cât și 2015, iar în mediul rural nu a existat
niciun dispensar medical.
 Cabinete medicale de familie: La nivelul mediului urban din regiune numărul de
cabinete medicale de familie a crescut în ultimul deceniu cu +12,4% (de la 808
cabinete în 2005 la 908 cabinete în 2015). La nivelul mediului rural din regiune
numărul de cabinete medicale de familie a scăzut cu -2,4% în 2015 comparativ cu
2010 (de la 548 cabinete în 2010 la 535 cabinete în 2015) și cu -0,4% în 2015
comparativ cu 2005 (de la 537 cabinete în 2005 la 535 cabinete în 2-15)
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Cabinete stomatologice: La nivelul mediului urban din regiune numărul de cabinete
stomatologice a crescut cu jumătate în ultimul deceniu, +52,0% (de la de la 894
cabinete în 2005 la 1359 cabinete în 2015) și cu o cincime în ultimii 5 ani, +21,2% (de
la 1121 cabinete în 2010 la 1359 cabinete în 2-15). La nivelul mediului rural din
regiune numărul de cabinete stomatologice aproape s-a dublat în ultimul deceniu,
+92,9% (de la 141 cabinete în 2005 la 272 cabinete în 2015)
Farmacii: La nivelul mediului urban din regiune numărul de farmacii a crescut cu
peste o treime în ultimul deceniu, +35,8% (de la 491 farmacii în 2005 la 667 farmacii
în 2015). La nivelul mediului rural din regiune numărul de farmacii s-a dublat,
+105,3% (de la 132 farmacii în 2005 la 271 farmacii în 2015)

Referitor la principale aspecte privind infrastructura medicală la nivel de județ din
Regiunea Centru, pe medii de rezidență urban și rural, în ultimul deceniu, perioada 20052015, cele mai importante informații sunt următoarele:
 județul Alba: În anul 2015, în mediul urban, nu exista spital public în Ocna Mureș și
Zlatna, în schimb au apărut două spitale private în Alba Iulia și Sebeș. Privind
dispensarele medicale acestea sunt doar în proprietate publică, în orașele Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, iar din 2015 nu mai există cel din
Ocna Mureș. Cabinete medicale de familie există în toate cele 11 municipii și orașe
din județ. În mediul urban, în anul 2005 și 2010 majoritatea cabinetelor medicale de
familie erau în proprietate publică, iar din 2015 majoritatea acestora fiind doar în
proprietate privată. În ultimul deceniu, în 2015 comparativ cu 2005 ponderea
cabinetelor medicale de familie a crescut cu +3,8% în mediul urban și cu +4,4% în
mediul rural. În mediul urban, în anul 2015 doar un singur cabinet stomatologic era
public, în Aiud, restul fiind private (în 2015 fiind 149 de cabinete stomatologice). În
2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor stomatologice a crescut cu peste un
sfert, +26,3% în mediul urban, iar în mediul rural s-au dublat. De asemenea, tot în
mediul urban, în 2015 doar 9 farmacii erau în proprietate publică, în total fiind 97 de
farmacii în județ. În 2015 comparativ cu 2005 ponderea farmaciilor a crescut cu
+22,8% în mediul urban și cu +20,0% în mediul rural.
 județul Brașov: În anul 2015, în mediul urban, nu existau spitale publice în Victoria și
Săcele, iar spitale private erau doar în Brașov (11 spitale private în 2015 comparativ
cu 3 spitale private în 2010 și niciunul în 2005) și Victoria (un spital). În mediul rural
exista în anul 2015 un singur spital, în proprietate privată, în comuna Sânpetru. În
mediul urban în 2015 existau dispensare medicale doar în proprietate publică în
două orașe, Brașov (2 dispensare medicale) și Făgăraș (un dispensar medicale). În
mediul urban existau în 2015 un număr de 270 de cabinete medicale de familie
dintre care doar unul în proprietate publică, în Codlea, restul fiind doar private. În
ultimul deceniu, în 2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor medicale de
familie a crescut cu +5,5% în mediul urban, iar în mediul rural a scăzut cu un sfert, 26,0% (de la 96 de cabinete la 71 de cabinete). De asemenea, în mediul urban erau
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în anul 2015 un număr de 330 de cabinete stomatologice dintre care în proprietate
publică doar două în Coldea restul fiind doar private. În 2015 comparativ cu 2005
ponderea cabinetelor stomatologice a crescut cu un sfert, +23,1% în mediul urban și
cu peste trei sferturi, +73,7% în mediul rural. În 2015 în meiul urban existau 170 de
farmacii în proprietate privată și doar 12 farmacii în proprietate publică. În 2015
comparativ cu 2005 ponderea farmaciilor a crescut cu peste o treime, +38,9% în
mediul urban, iar în mediul rural a crescut de aproximativ 2,5 ori (+240%, de la 15
farmacii în 2005 la 51 de farmacii în 2015).
județul Covasna: În anul 2015, în mediul urban, nu exista spital public în Întorsura
Buzăului, iar spitale în proprietate privată în niciun oraș. În mediul rural exista în
2010 două spitale în comunele Vâlcele și Ilieni, iar în 2015 doar în Ilieni fiind în
proprietate privată. În ceea ce privește dispensarele medicale, la momentul anului
2015, aceste sunt în număr de două și în proprietate publică, fiind în Sfântu
Gheorghe și Târgu Secuiesc. În ultimul deceniu, în 2015 comparativ cu 2005
ponderea cabinetelor medicale de familie a scăzut cu -13,6% în mediul urban (de la
66 cabinete în 2005 la 57 cabinete în 2015, toate fiind în proprietate privată) și cu 2,0% în mediul rural (de la 49 cabinete în 2005 la 48 cabinete în 2015). În 2015
comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor stomatologice a crescut cu aproape
jumătate, +15,3% în mediul urban și de 1,5 ori mai multe, +162,5% în mediul rural. În
2015 comparativ cu 2005 ponderea farmaciilor a crescut cu +44,8% în mediul urban
și cu +166,7% în mediul rural.
județul Harghita: În anul 2015, în mediul urban, existau spitale publice doar în 4
localități urbane: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Toplița și Odorheiu Secuiesc (toate în
proprietate publică). Exact aceeași situație ca în cazul spitalelor și în ceea ce privește
dispensarele medicale, doar că se mai adaugă pe listă și Cristuru Secuiesc. În ultimul
deceniu, în 2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor medicale de familie a
scăzut cu -5,1% în mediul urban (de la 79 cabinete în 2005 la 75 cabinete în 2015) și a
crescut cu +1,1% în mediul rural (de la 92 cabinete în 2005 la 93 cabinete în 2015). În
2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor stomatologice a crescut cu trei
sferturi, +75,4% în mediul urban (în anul 2015 fiind doar un singur cabinet
stomatologic în proprietate publică în Miercurea Ciuc) și s-a dublat în mediul rural,
+100% (de la 24 cabinete în 2005 la 48 cabinete în 2015). În 2015 comparativ cu
2005 ponderea farmaciilor a crescut cu +20,0% în mediul urban și aproape s-a dublat
în mediul rural, +97,1%.
județul Mureș: În 2015 existau spitale publice doar în: Târgu Mureș (3), Reghin,
Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sângeorgiu de Pădure și Sovata (fiecare cu câte un
spital), iar spitale private doar în Târgu Mureș (6 spitale). În ceea ce privește
dispensarele medicale, la momentul anului 2015, aceste sunt în număr de cinci și în
proprietate publică și în mediul urban, fiind în: Târgu Mureș, Reghin,Sighișoara,
Târnăveni, Luduș. În ultimul deceniu, în 2015 comparativ cu 2005 ponderea
cabinetelor medicale de familie a crescut cu peste o treime, +39,7% în mediul urban
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(169 cabinete în 2015 și niciunul public), iar în mediul rural rămânând același număr
(137 de cabinete). În 2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor stomatologice
a crescut cu peste trei sferturi în mediul urban, cu +77,5% (doar un singur cabinet în
proprietate publică în Târgu Mureș) și aproape s-a dublat în mediul rural, +91,3%. În
2015 comparativ cu 2005 numărul farmaciilor a crescut cu peste jumătate în mediul
urban, +58,3% și cu două treimi în mediul rural, +66,7%.
județul Sibiu: Din anul 2010 nu exista spital public la Avrig, în schimb există un spital
privat la Sibiu. În ceea ce privește dispensarele medicale, la momentul anului 2015,
aceste sunt în număr de două și în proprietate publică, fiind în Sibiu și Mediaș, în
mediul rural nefiind niciunul. În anul 2015, în mediul urban nu exista niciun cabinet
medical de familie în proprietate publică, cele 199 fiind doar private. În ultimul
deceniu, în 2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor medicale de familie a
crescut cu aproape o treime, +30,1% în mediul urban, iar în mediul rural cu peste un
sfert, +26,4%. O situație asemănătoare este și în ce privește cabinetele
stomatologice, în 2015 în mediul urban nefiind niciunul în proprietate publică, cele
375 fiind doar private. În 2015 comparativ cu 2005 ponderea cabinetelor
stomatologice a crescut cu +85,6% în mediul urban, iar în mediul rural cu +79,3. În
2015 comparativ cu 2005 ponderea farmaciilor a crescut cu un sfert, +24,2% în
mediul urban, iar în mediul rural a crescut de 2 ori (+191,7% de la 12 farmacii în 2005
la 35 de farmacii în 2015)

Tabel 3.5.1 Numărul total de unități sanitare (public și privat) pe categorii la nivelul mediului
urban și rural din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
REGIUNEA CENTRU
2005
2010
2015
URBAN
Spitale
49
60
68
Dispensare medicale
23
24
23
Cabinete medicale de
808
893
908
familie
Cabinete stomatologice
894
1121
1359
Farmacii
491
647
667
RURAL
Spitale
2
3
3
Dispensare medicale
0
0
0
Cabinete medicale de
537
548
535
familie
Cabinete stomatologice
141
221
272
Farmacii
132
195
271
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În ceea ce privește personalul medico-sanitar pe categorii (public și privat) la nivelul
Regiunii Centru și a mediilor de rezidență urban și rural, în ultimul deceniu, perioada 20052015, cele mai importante aspecte sunt:
 Medici: La nivelul mediului urban din regiune numărul de medici a crescut în ultimul
deceniu cu peste un sfert, +28,1% (de la 4840 de medici în 2005 la 6202 medici în
2015). În schimb, la nivelul mediului rural din regiune numărul de medici a crescut în
ultimul deceniu doar cu +1,6% (de la 571 de medici în 2005 la 580 de medici în 2015)
 Stomatologi: La nivelul mediului urban din regiune numărul de stomatologi a crescut
cu aproape două treimi în ultimul deceniu, +62,1% (de la 947 stomatologi în 2005 la
1535 stomatologi în 2015). La nivelul mediului rural din regiune în ultimul deceniu
numărul de stomatologi aproape s-a dublat, +94,7% (de la 133 stomatologi în 2005 la
259 stomatologi în 2015).
 Farmaciști: La nivelul mediului urban din regiune numărul de farmaciști a crescut în
ultimul deceniu cu o treime, +33,1% (e la 1068 farmaciști în 2005 la 1421 farmaciști
în 2015). În schimb, la nivelul mediului rural din regiune numărul de farmaciști s-a
dublat în ultimul deceniu, +107,6% (de la 145 farmaciști în 2005 la 301 farmaciști în
2015)
 Personal sanitar mediu: La nivelul mediului urban din regiune numărul personalului
mediu sanitar a crescut cu doar +5,0% în ultimul deceniu (de la 13563 persoane în
2005 la 14235 persoane în 2015). Nici la nivelul mediului rural din regiune nu s-a
înregistrat creșteri considerabile ale personalului sanitar mediu, aceasta fiind doar de
+12,9% (de la 1110 persoane în 2005 la 1253 persoane în 2015).
Tabel 3.5.2 Numărul total al personalului medico-sanitar (public și privat) pe categorii la
nivelul mediului urban și rural din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
REGIUNEA CENTRU
2005
2010
2015
URBAN
Medici
4840
5328
6202
Stomatologi
947
1282
1535
Farmaciști
1068
1283
1421
Personal sanitar mediu
13563
13621
14235
RURAL
Medici
571
562
580
Stomatologi
133
217
259
Farmaciști
145
259
301
Personal sanitar mediu
1110
1118
1253

Un indicator derivat util în analiza infrastructurii de sănătate este numărul de paturi din
spitale la 1000 de locuitori la nivelul județelor Regiunii Centru. La nivel regional, în 2015
numărul de paturi din spitale la 1000 de locuitori a fost de 6,0, mai mare față de cel în urmă
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cu 5 ani (5,8 în 2010) și mai mic față de cel în urmă cu un deceniu (6,6 în 2005). În ceea ce
privește acest indicator, 2015 peste media regională s-a situat doar județele Covasna cu 7,9
și județul Mureș cu 6,8, cea mai mică valoare fiind în județul Harghita cu 4,9. În ultimul
deceniu, cele mai vizibile scăderi ale numărului de paturi din spitale la 1000 de locuitori a
fost în județul Alba (de la 6,4 în 2005 la 5,5 în 2015) și județul Brașov (de la 6,3 în 2005 la 5,4
în 2015)

Fig. 3.5.1
În ceea ce privește numărul de medici la 1000 de locuitori la nivelul Regiunii Centru acesta
fost în 2015 de 2,6, mai mare față de cel în urmă cu 5 ani (2,2 în 2010) și cel în urmă cu un
deceniu (2.0 în 2005). În 2015, peste media regională în ceea ce privește numărul de medici
la 1000 de locuitori s-a situat doar județul Mureș cu 3,8, județele Sibiu și Brașov fiind la
egalitate (cu 2,6), la polul opus, cu valori sub 2.0, fiind județele Harghita (1,5) și Alba (1,9). În
ultimul deceniu, cele mai vizibile creșteri ale numărului de medici la 1000 de locuitori a fost
în județul Brașov (de la 1,9 în 2005 la 2,6 în 2015) și Covasna (de la 1,5 în 2005 la 2.0 în
2015).
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Fig. 3.5.2
Referitor la numărul de locuitori ce revin unui medic la nivelul Regiunii Centru acesta a fost
în 2015 de 388,6. mai mic cu o cincime față de cel în urmă cu un deceniu (490,4 în 2005 și
449,8 în 2010). În 2015, sub media regională în ceea ce privește numărul de locuitori ce
revin unui medic s-a situat județul Mureș cu 263,6 și județul Sibiu cu 378,0, iar județul
Brașov a fost la egalitate, ceea ce ne indică faptul că aceste zone sunt relativ bine deservite
de personal medical, în mod particular medici. La polul opus, cel mai mare numărul de
locuitori ce revin unui medic este în județul Harghita (657,4 în 2015) urmat de județele Alba
(539,8 în 2015) și Covasna (502,3 în 2015). În ultimul deceniu, cele mai vizibile scăderi ale
numărului de locuitori ce revin unui medic au fost în județul Brașov (de la 517,9 în 2005 la
388,7 în 2015) și județul Covasna (de la 664,3 în 2005 la 502,3 în 2015), la polul opus fiind
județul Alba (600,3 în 2005 la 539,8 în 2015).

Fig. 3.5.3
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Capitolul 4 Concluzii privind evoluția disparităților la nivel regional între
mediul urban și mediul rural

Ceea ce a constituit obiectivul major asumat al politicii regionale, acela de reducere
semnificativă a decalajelor de dezvoltare între diferitele zone ale regiunii, între centru și
periferie sau, ținând cont de contextul național, între mediul urban și cel rural, este departe
de a fi atins, rămânând pe mai departe în atenția publicului și a decidenților politici. Așa cum
a fost evidențiat în capitolele anterioare, decalajele de dezvoltare se păstrează în aproape
toate domeniile analizate, fie că este vorba infrastructura de orice tip, de condițiile de locuit,
de piața muncii, de accesul la educație de calitate sau la servicii medicale și sociale.
Decalajului istoric sat-oraș, ca urmare a evoluțiilor discordante din ultimii ani, s-au adăugat
noi diferențieri precum cea între orașele mari, dinamice și orașele mici, aflate în declin
economic și social sau cea între comunele din proximitatea marilor orașe, dispunând de o
bună infrastructură tehnico-edilitară și comunele cu probleme de accesibilitate și cu grad
scăzut de atractivitate. Trebuie totuși menționat faptul că, la nivelul Regiunii Centru
diferențele de dezvoltare între județele regiunii sau între localitățile urbane și cele rurale
sunt mai reduse decât în cazul altor regiuni din România.
În lipsa aplicării unor programe de dezvoltare și politici vizând reducerea decalajelor de
dezvoltare intraregionale, este de așteptat ca diferențele din prezent să crească, efectele pe
termen mediu ale unor asemenea evoluții putând să varieze de la depopulare la dispariția,
de facto, a unor localități, pe de o parte și la supraaglomerare și dezvoltare urbanistică
haotică, pe de altă parte. Pentru a preveni astfel de evoluții negative, care pot perturba grav
dezvoltarea economică și echilibrul social, Uniunea Europeană a inițiat în urmă cu câteva
decenii și a pus în practică politici cuprinzătoare de dezvoltare, precum politica regională
sau politica agricolă comună iar prin intermediul fondurilor structurale a finanțat în toate
statele membre mii de proiecte care au fost subsumate obiectivului major de sprijinire a
regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic.
În Regiunea Centru, principalul instrument de finanțare a obiectivului politic de reducere a
decalajelor de dezvoltare atât față de alte regiuni europene cât și a decalajelor
intraregionale, obiectiv asumat la nivel regional prin Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru
2007-2013 și prin PDR Centru 2014-2020, a fost Programul Operațional Regional. În mod
evident, există anumite limitări ale politicilor de reducere a decalajelor, iar aceste limitări
derivă atât din legislația europeană care reglementează fondurile de dezvoltare sau din
disponibilitatea fondurilor dar și de capacitatea comunităților vizate de implementare a
proiectelor. Alte limitări ale politicilor de reducere a diferențelor sunt determinate de însăși
natura decalajelor sau de costurile prea mari ale intervențiilor în raport cu efectele posibile
și de exigența de a asigura durabilitatea efectelor.
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Unul dintre aspectele care trebuie să stea în centrul oricărei analize privind disparitățile este
situația demografică. Datele demografice ale unei regiuni pot fi analizate din perspectiva
viitorului, ca premise favorabile sau defavorabile viitoarei dezvoltări socioeconomice sau din
perspectiva trecutului, ca efecte ale evoluțiilor socioeconomice ale perioadei anterioare.
Dacă se analizează un interval mai lung de timp, se poate obține un tablou în mișcare, iar pe
baza evoluțiilor demografice și modificărilor structurale poate fi desprinsă o serie de
concluzii relevante.
Pe baza informațiilor prezentate pe larg în capitolul 2 al studiului, a reieșit concluzia că
Regiunea Centru se confruntă, cel puțin aparent, cu un fenomen demografic atipic, cel de
reruralizare. Conform datelor statistice oficiale privind numărul populației cu domiciliul pe
medii rezidențiale, populația cu domiciliul în mediul rural a crescut în perioada 2000-2015 cu
2,3% în timp ce populația din mediul urban a scăzut în aceeași perioadă cu 2,6%. Trebuie
subliniat faptul că statisticile disponibile reflectă doar cifrele privind populația cu domiciliul
(indicator care reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română si domiciliu pe teritoriul
României, stabilit fără a se ține cont de reședința obișnuită). Statisticile privind populația
rezidentă (indicator ce reprezintă totalitatea persoanelor, indiferent de cetățenie, care au
reședința obișnuită pe raza UAT-ului respectiv) ar putea reflecta mult mai fidel realitatea,
însă aceste date nu sunt disponibile la nivel regional înainte de anul 2012. În plus, datele
centralizate la nivel regional ale recensământului din 2011 arată că în perioada 2002-2011,
migrația de tip rural-urban fost de 2,3 ori mai intensă decât cea de tip rural- urban. În
completarea acestui tablou, valorile soldului stabilirilor de domiciliu, pe medii de rezidență
în cei 3 ani analizați (2005-2010-2015) concordă în mare măsură cu datele rezultate la
recensământul populației. De altfel, această situație, în care migrația de la oraș la sat
depășește net migrația de la sat la oraș, nu caracterizează doar Regiunea Centru ci este un
fenomen la scară națională.
La o privire mai atentă se observă însă că acest proces nu este unul uniform, declinul
demografic afectând îndeobște orașele mici și mai puțin sau deloc orașele mari. În ce
privește mediul rural, chiar dacă se înregistrează o creștere a numărului total de locuitori din
UAT –urile rurale ale Regiunii Centru, există multe alte comune care au înregistrat un declin
demografic sever, pe fondul creșterii decalajelor de dezvoltare între comunele aflate în
apropierea marilor orașe și comunele rămase în afara zonelor dinamice din punct de vedere
economic. Cauzele acestui proces atipic sunt complexe, fiind în esență legate de degradarea
condițiilor economice dintr-o serie de orașe mici și medii, pe de o parte și de atractivitatea
crescută oferită de zonele rurale limitrofe marilor orașe, pe de altă parte. Cealaltă
componentă importantă a mișcării populației - sporul natural - a fost negativ în aproape
întregul interval 2000-2015 pentru ambele medii rezidențiale ale Regiunii Centru, scăderea
populației din cauze naturale fiind de circa 26 mii persoane în mediul rural și de 4,5 mii
persoane în mediul urban.
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În perioada analizată, structura populației pe grupe mari de vârstă s-a modificat în mediul
urban în favoarea populației vârstnice, iar în mediul rural s-au înregistrat doar modificări
nesemnificative. Ca urmare a acestor evoluții discordante în perioada 2005-2015, raportul
de dependență demografică a crescut semnificativ în mediul urban și a scăzut ușor în
mediul rural. Îmbătrânirea mai rapidă a populației din mediul urban (i.e. creșterea relativă a
numărului populației vârstnice) este bine pusă în evidență de valorile în creștere ale
indicelui de îmbătrânire a populației din mediul urban. În fine, vârsta mediană a populației,
cel mai utilizat parametru al structurii pe vârste a populației, a crescut în intervalul 20002015 de la valoarea de 33 ani pentru ambele medii rezidențiale la 40 ani în mediul urban
respectiv la 38 ani în mediul rural.
Un domeniu important care a fost analizat în cadrul acestui studiu este cel al forței de
muncă. Diferențele între cele două medii rezidențiale în ce privește nivelul de participare a
populației la viața economică s-au menținut, iar dacă ne referim la unul dintre indicatorii
relevanți - rata de activitate a populației de 15-64 ani -, mediul rural înregistra în 2015 un
decalaj de peste 10 puncte procentuale comparativ cu mediul urban. În ce privește celălalt
indicator analizat- ponderea populației active în totalul populației- valoarea acestuia este cu
5 puncte procentuale mai redusă în mediul rural față de mediul urban.
În ciuda unei ușoare creșteri, nivelul ocupării rămâne redus în ambele medii rezidențiale
ale Regiunii Centru, rata de ocupare a populației de 15-64 ani calculată pentru anul 2015
situându-se departe de valoarea țintă a indicatorului la nivel național pentru anul 2020. Din
nou, se evidențiază aceeași diferență considerabilă între mediile de rezidență, aceasta fiind
de peste 11 puncte procentuale, în cazul ratei de ocupare a populației în vârstă de muncă.
Datele statistice oficiale ne oferă, în același timp, o imagine a structurii populației ocupate
după nivelul studiilor absolvite, diferența între cele două medii fiind și în acest caz
considerabilă (pondere ridicată a populației ocupate cu nivel redus de studii și pondere mică
a populației ocupate cu studii superioare în cazul mediului rural și o situație inversată în
mediul urban). Creșterea nivelului studiilor absolvite este importantă nu doar în raport cu
atingerea unor ținte regionale sau naționale ci și prin prisma creșterii calității locurilor de
muncă, exprimată prin gradul de stabilitate și nivelul salariului, în general, existând un
raport direct proporțional între nivelul studiilor și calitatea locului de muncă.
Deși șomajul a înregistrat o scădere semnificativă în ambele medii de rezidență, nivelul
ocupării s-a îmbunătățit într-o măsură mult mai redusă. Potrivit mai multor date statistice
concordante, se pare că avem o subutilizare a forței de muncă, cel puțin în cazul mediului
rural, iar atragerea pe piața muncii a acestei rezerve de forță de muncă ar contribui
semnificativ la reducerea decalajelor economice față de mediul urban. Chiar dacă orașele
mari au o situație mai bună în raport cu orașele mici și cu mediul rural, problema
insuficienței forței calificate de muncă este semnalată și aici tot mai des de către angajatori,
iar revenirea cetățenilor români în vârstă de muncă plecați în străinătate se dovedește mai
degrabă un deziderat decât o realitate.
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Importanța accesibilității și a conectivității ridicate la nivelul orașelor și comunelor din
Regiunea Centru, alături de necesitatea dezvoltării în ritm rapid a infrastructurii tehnicoedilitare a tuturor localităților au fost prezentate pe larg în cadrul capitolului al treilea al
studiului. În capitolul de față dorim să reluăm doar cele mai importante idei desprinse pe
baza analizei menționate anterior. În ce privește conectivitatea și accesibilitatea, se poate
concluziona că starea necorespunzătoare a șoselelor și a căilor ferate și declinul
transportului în comun de călători reprezintă principalele probleme cu care se confruntă
locuitorii din ambele medii rezidențiale. De asemenea, neajunsurile cauzate de creșterea
traficului interior sunt resimțite puternic atât în orașele mari cât și de unele orașe mici
tranzitate de drumuri naționale intens circulate. Deși în regiunea noastră nu avem localități
fără conexiuni la rețeaua rutieră, numeroase localități rurale suferă de o formă de izolare
relativă cauzată de starea deplorabilă a drumurilor care, în perioada de iarnă, devin greu
practicabile sau chiar total impracticabile. Harta densității rețelei de transport rutier,
realizată pe baza datelor statistice privind lungimea drumurilor și suprafața teritoriului,
pune în evidență existența unor zone cu accesibilitate redusă care, în general, sunt slab
locuite dar sunt atractive din punct de vedere turistic.
În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, se remarcă o îmbunătățire
în ambele medii a situației infrastructurii principale de utilități publice. Cifrele statistice
arată o creștere cu 52%, între 2005 și 2015, a lungimii totale a conductelor de apă la nivelul
întregii regiuni și cu 28% a numărului de UAT-uri racordate la sistemul centralizat de
alimentare cu apă. În același interval, lungimea totală a rețelei de canalizare s-a mărit de 2,2
ori, iar numărul de UAT-uri racordate la sistemul public de canalizare a crescut cu 74%. În
pofida acestor progrese, rămân totuși anumite discrepanțe majore între cele două medii
rezidențiale în ce privește alimentarea cu apă și canalizarea. Astfel, dacă în mediul urban
ponderea UAT-urilor conectate la rețeaua de apă era în 2015 de 98,2%, în mediul rural
ponderea UAT-urilor racordate la rețeaua de apă era de numai 77,9%. Diferența între cele
două medii este mult mai mare în cazul rețelelor de canalizare, ponderea UAT-urilor rurale
cu sistem de canalizare fiind de 49,3% în 2015 comparativ cu ponderea de 98,2% a UATurilor urbane.
Un alt indicator al dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare este evoluția modernizării
străzilor orășenești. Acest indicator este aplicabil doar pentru localitățile urbane, iar
comparațiile s-au realizat nu între cele două medii rezidențiale ci între județele regiunii.
Dacă la nivelul întregii Regiuni Centru putem sesiza un anumit progres, ponderea străzilor
orășenești modernizate crescând de la 59,3% în anul 2005 la 67,1% în 2015, evoluțiile la
nivelul județelor au fost diferite. Astfel, în județele Sibiu și Brașov ponderea străzilor
orășenești modernizate în totalul străzilor orășenești a crescut în 2015 la 84,4% respectiv la
83,7%, în timp ce în județul Alba valoarea acestui indicator a înregistrat o creștere modestă,
ajungând la doar 42,9% (cea mai redusă pondere din Regiunea Centru), iar în Covasna,
valoarea indicatorului a înregistrat o scădere în perioada 2005-2015 din cauza extinderii mai
rapide a rețelei totale de străzi orășenești comparativ cu ritmul modernizării.
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O provocare majoră pentru orașe, atât pentru cele mari cât și pentru cele mici, este
asigurarea mobilității urbane durabile. În acest context, remarcăm, la nivelul Regiunii
Centru o evoluție contradictorie a statisticilor privind transportul local de călători. În mod
surprinzător, activitatea de transport public din Regiunea Centru, privită prin prisma
numărului de vehicule de transport public și a numărului de călători transportați, a
înregistrat un declin în perioada 2005-2015, ceea ce pare că ne îndepărtează de modelele
europene de dezvoltare urbană durabilă.
Analiza altui domeniu – cel al fondului locativ - pune în evidență anumite diferențe
importante între cele două medii rezidențiale ale Regiunii Centru. Din păcate, nu au fost
disponibile date statistice oficiale privind dotările locuințelor și racordarea acestora la
utilități publice, date care ar fi permis rafinarea și aprofundarea analizei. Revenind la situația
stocului regional de locuințe, majoritatea unităților locative sunt relativ vechi, atât în mediul
urban cât și în cel rural, fiind construite înainte de anul 1990. Înnoirea fondului locativ a
fost mai lentă în primii ani după 1990 și mai vizibilă începând cu anul 2006. Astfel, la
nivelul Regiunii Centru, media anuală a locuințelor terminate (locuințe nou construite) a
crescut de la 2518 locuințe în perioada 1996-2005 la 5091 locuințe în intervalul 2006-2015,
ambele medii rezidențiale înregistrând dinamici similare. O tendință constatată în ce
privește suprafața locuințelor noi este scăderea după anul 2005 a suprafeței medii
construite și a suprafeței medii locuibile, evoluție mai pronunțată în mediul urban, unde
scăderea a fost de circa 25%.
Rezumând, putem aprecia că, la nivelul Regiunii Centru, se mențin diferențe destul de
accentuate între mediul urban și mediul rural. În ultimele două decenii s-au înregistrat
progrese limitate care au permis îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și a
condițiilor de locuit în mediul rural și implicit apropierea acestuia față de situația existentă la
nivelul mediului urban. Se păstrează, în schimb, decalaje mari în ce privește infrastructura
de educație, infrastructura de sănătate și cea socială. De asemenea, discrepanțele între
mediile rezidențiale în ce privește oferta de locuri de muncă și condițiile economice oferite
continuă să fie semnificative. Consecințele de natură demografică ale decalajelor de
dezvoltare nu au întârziat să apară și afectează ambele medii rezidențiale, cu mențiunea că
mediul urban, în mod surprinzător, pare să resimtă mai puternic efectele negative ale
declinului demografic. Analiza datelor statistice la nivelul orașelor și comunelor au arătat
însă faptul că evoluțiile sunt diferențiate în cadrul mediilor rezidențiale, efectele în plan
demografic afectând mai degrabă orașele mici ale regiunii și comunele cu probleme de
accesibilitate și cu o infrastructură tehnico-edilitară slab dezvoltată.
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Capitolul 5 Abordări politice privind dezvoltarea urbană
5.1. Politici și programe de dezvoltare urbană la nivelul Uniunii Europene
Multe politici ale Uniunii Europene au o importanță urbană importantă . Astfel, se iau în
considerare mai bine potențialul zonelor urbane și provocările cu care se confruntă.


Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam, 2016

Document de referință la nivelul Uniunii Europene, ”Agenda Urbană pentru UE”48 se
bazează pe o abordare integrată și coordonare mai eficientă a politicilor și legislației Uniunii
Europene cu accent pe zonele urbane, contribuind la coeziunea teritorială prind reducerea
decalajelor socio-economice. În plus, aceasta reprezintă un proces continuu, aceasta fiind
definitivată de către statele membre ale Uniunii Europene, Comisia europeană, Parlamentul
European, în cadrul Comitetului Regiunilor (CoR), Comitetului Economic și Social European,
Banca Europeană de Investiții, reprezentanți ai autorităților urbane europene și a altor
actori relevanți.
Agenda urbană pentru UE se focusează pe 3 piloni de elaborare și implementare a politicilor
Uniunii Europene: o mai bună legislație, o mai bună finanțare, o mai bună cunoaștere.
În acord cu prioritățile Strategiei Europa 2020, Agenda Urbană pentru Uniunea Europeană
abordează 12 teme principale: Incluziunea imigranților și a refugiaților, Calitatea aerului,
Sărăcia urbană, Locuințe, Economia circulară, Locuri de muncă și competențe în economia
locală, Adaptare la schimbările climatice, Tranziția energetică, Utilizarea durabilă a
terenurilor, Mobilitatea urbană, Tranziția digitală, Achiziții publice inovatoare și
responsabile.


Territorial Agenda of the European Union 2020, 2011

”Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020. Către o Europă favorabilă incluziunii,
inteligentă și durabilă a diverselor Regiuni”49 este un document orientativ la nivel european
adoptat în cadrul reuniunii miniștrilor responsabili de planificarea și dezvoltarea teritorială
în cadrul evenimentului din 2011 e la Gödöllő din Ungaria. Agenda teritorială a Uniunii
Europene 2020 se axează pe: coeziunea teritorială, provocări și potențialul de dezvoltare
teritorială, dar mai ales pe priorități teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Cele
mai multe priorități teritoriale de dezvoltare sunt dedicate mediului urban, printre care
amintim: promovarea dezvoltării teritoriale policentrice și echilibrate, încurajarea dezvoltării
integrate în orașe, asigurarea competitivității globale a regiunilor pe baza economiilor locale
48

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-ofamsterdam.pdf
49
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf
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puternice, îmbunătățirea conectivității teritoriale pentru oameni, comunități și mediul de
afaceri, gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice și culturale ale regiunilor.


Cities of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward, Report 2011

Raportul ”Orașele de mâine. Provocări, viziuni, căi de urmat”50, este un rezultat al viziunii pe
termen lung privind viitorul orașelor a unui număr mare de experți din mediul urban și
reprezentanți ai orașelor europene
Raportul se axează pe 4 mari abordări:
1. ”Către o viziune europeană a orașului de mâine” (cu accent pe importanța orașelor și
rolul lor cheie în creșterea economică, orașele contribuind atât la probleme cât și la
soluții).
2. ”Un model european de dezvoltare urbană în pericol” (cu accent pe câteva elemente
de diagnoză precum: declinul demografic, dezvoltarea economică și competitivitatea
în pericol, polarizarea socială în creștere, epuizarea resurselor naturale, sistemul de
guvernare)
3. „Principalele provocări pentru orașele de mâine” (cu accent pe diversitatea,
coezivitatea și atractivitatea orașelor, orașele ”verzi”, crearea unei economii
reziliente și favorabile incluziunii, mobilitate, conectivitate, dezvoltarea policentrică
și teritorială echilibrată, abordarea holistică a dezvoltării durabile a orașelor, etc.)
4. „Guvernarea - cum să răspundă provocărilor” (cu accent pe abordarea integrată a
dezvoltării urbane și guvernare, noile modele de guvernare teritorială, planificarea
strategică pe termen lung, modelul european de dezvoltare urbană, cooperarea între
orașe, etc.)


Toledo Informal Ministerial Meeting on Urban Development Declaration, 2010

Declarația de la Toledo privind dezvoltarea urbană51 a fost adoptată într-un context de criză
financiară, economică și socială la nivel mondial și care la rândul său a avut un impact
puternic asupra economiei europene și a calității vieții cetățenilor. Acest document se
axează pe trei mari aspecte:
 Rezolvarea provocărilor urbane curente și de implementare a Strategiei Europa 2020
prin crearea unei dezvoltări urbane mai inteligente, mai durabile și favorabile
incluziunii sociale
 Punerea în aplicare a cadrului european de referință pentru orașe durabile
 Necesitatea consolidării în viitor a unei Agende Urbane Europene
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_fina
l.pdf
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http://www.mdrap.ro/userfiles/declaratie_Toledo_en.pdf
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În esență, Declarația de la Toledo este un document de referință privind regenerarea urbană
integrată și potențialul acesteia pentru o dezvoltare urbană în acord cu principiile Strategiei
Europa 2020.


Strategia Europa 2020, 2010

Unul dintre cele mai importante documente strategice la nivelul întregului teritoriu al
Uniunii Europene, aplicabil atât pentru mediul urban cât și rural este Strategia Europa 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii52.
Uniunea Europeană și-a propus ca până la sfârșitul anului 2020 să își îndeplinească o serie
de obiective în cinci domenii esențiale: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare,
schimbări climatice și utilizarea durabilă a energiei, educație, incluziune socială și reducerea
sărăciei.


Marseille Statement (Final statement by the ministers in charge of urban
development), 2008

Declarația de la Marsilia (Declarație finală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană)53
are ca principală abordare ”Orașul durabil și coeziv”. Complexitatea acestui context necesită
schimbări profunde prin adoptarea unei abordări multisectoriale. În plus, prin Declarația de
la Marsilia se dorește implementarea principiilor și priorităților formulate în Carta de la
Leipzig care pune un accent deosebit pe dezvoltarea urbană integrată și durabilă.


Leipzig Charter on Sustainable European Cities, 2007

Carta de la Leipzig privind orașele europene durabile54 vizează orașele din Uniunea
Europeană de toate dimensiunile care au evoluat de-a lungul istoriei și sunt valoroase din
punct de vedere economic, social sau cultural. Principalele recomandări formulate prin
Carta de la Leipzig sunt:
 mai mare utilizare a abordărilor integrate ale politicii de dezvoltare urbană (cu
accent pe: crearea și asigurarea spațiilor publice de înaltă calitate, modernizarea
rețelelor de infrastructură și îmbunătățirea eficienței energetice, politici
educaționale inovative și proactive)
 o mai mare atenție acordată cartierelor defavorizate (cu accent pe: realizarea
strategiilor de îmbunătățire a cadrului natural, consolidarea economiei locale și a
politicii locale privind piața forței de muncă, politici educaționale și de formare
proactive pentru copii și tineri, promovarea unui transport urban eficient și accesibil)
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Comisia Europeană, Rezumatul Strategiei Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/index_en.htm
53
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/documente_strategice/Marsilia_%20Final_stateme
nt_EN.pdf
54
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
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 Review of the EU Sustainable Development Strategy, 2006
Dezvoltarea durabilă are ca principal scop îmbunătățirea continuă a calității vieții și
bunăstării în prezent și pentru generațiile viitoare. În acest scop, dezvoltarea durabilă
promovează o economie dinamică, cu o ocupare integrală a forței de muncă, un nivel ridicat
de educație, protecție a sănătății, coeziune socială și teritorială, protecție a mediului într-o
lume pașnică și sigură care respectă diversitatea culturală.55
Obiectivele cheie ale documentului strategic au la bază domeniile: protecția mediului,
echitatea și coeziunea socială, prosperitatea economică și respectarea angajamentelor
internaționale.
Principiile politice prevăzute în cadrul documentului strategic vizează: promovarea și
protecția drepturilor fundamentale, solidaritatea între și în cadrul generațiilor, societate
deschisă și democratică, implicarea cetățenilor, implicarea partenerilor de afaceri și sociali,
coerență politică și guvernare, integrarea politicilor, cea mai bună valorificarea a
cunoștințelor disponibile, principiul prudenței, determinarea poluatorilor să plătească.
În formularea celor mai bune politici de dezvoltare s-au identificat câteva provocări cheie cu
accent pe: schimbări climatice și energie verde, transport durabil, consum și producție
durabilă, conservarea și managementul resurselor naturale, sănătate publică, incluziune
socială, demografie și migrație, provocări privind sărăcia globală și dezvoltarea durabilă.
 European Spatial Development Perspective - ESDP, 1999
Documentul strategic ”European Spatial Development Perspective - ESDP. Towards
Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union”
(”Perspectiva dezvoltării spațiului european. Către o dezvoltare echilibrată și durabilă a
teritoriului Uniunii Europene”)56 elaborat în anul 1999 reprezintă un pas important în
procesul de integrare europeană. Astfel, prin adoptarea ESDP, Statele Membre și Comisia
Europeană au ajuns la un acord privind obiectivele și conceptele comune pentru dezvoltarea
viitoare a teritoriului Uniunii Europene.
Potrivit concluziilor57 din cadrul ESDP, scopul politicilor de dezvoltare spațială este de a
acționa pentru o dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriului Uniunii Europene. În opinia
miniștrilor, este important să se asigure că cele trei obiective fundamentale ale politicii
europene sunt atinse în mod egal în toate regiunile Uniunii Europene: 1. coeziunea
economică și socială, 2. conservarea și gestionarea resurselor naturale și a patrimoniului
cultural, 3. competitivitate mai echilibrată a teritoriului european.
55

Consiliul Uniunii Europene, ”Review of the EU Sustainable Development Strategy”, 2006,
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010117%202006%20INIT
56
European Communities, ”European Spatial Development Perspective (ESDP)”, Potsdam, 1999,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf
57
Concluziile finale emise de Președinția germană la închiderea Consiliului informal al miniștrilor Uniunii
Europene responsabili cu amenajarea teritoriului care a avut loc la Potsdam în perioada 10-11 mai 1999,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/concl_en.pdf
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În esență, se recomandă ca autoritățile regionale și locale să colaboreze în viitor peste
granițele naționale. Astfel, ESDP este un document de referință adecvat pentru încurajarea
cooperării, respectând în același timp principiul subsidiarității.
Informativ, menționăm faptul că documentul strategic ESDP este structurat în două mari
părți: Partea A ”Realizarea dezvoltării echilibrate și durabile a teritoriului Uniunii Europene:
Contribuția politicii de dezvoltare spațială” și Partea B ”Teritoriul Uniunii Europene:
Tendințe, oportunități și provocări”.
 Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action, 1998
Există multe contexte în care Comisia Europeană face pași importanți în direcția
eficienței politicilor Uniunii Europene făcându-le mai ”sensibile la mediul urban”. Astfel,
în acest cadru de acțiune concretizat prin documentul strategic intitulat ”Sustainable
Urban Development in the European Union: A Framework for Action" (Dezvoltarea
urbană durabilă în Uniunea Europeană: Un cadru de acțiune)58 și elaborat în 1998 se
dorește facilitarea dezvoltării urbane integrate. În esență, se dorește ”o mai bună
integrare a politicilor comunitare relevante pentru dezvoltarea urbană” pentru a
”consolida sau restabili rolul orașelor europene ca locuri de integrare socială și culturală,
ca surse de prosperitate economică și dezvoltare durabilă și având la bază democrația”.
Cadrul Uniunii Europene de acțiune pentru o dezvoltare urbană durabilă vizează o
acțiune comunitară mai bine coordonată și orientată pentru problemele urbane și este
organizată în cadrul a patru obiective de politică interdependentă:
1. Consolidarea prosperității economice și a ocupării forței de muncă în orașe
2. Promovarea egalității, incluziunii sociale și regenerării în zonele urbane
3. Protejarea și îmbunătățirea mediului urban: spre durabilitate locală și globală
4. Contribuția la buna guvernanță urbană și la sporirea capacității decizionale pe
plan local


Platforme și inițiative urbane la nivelul Uniunii Europene:

EUKN - European Urban Knowledge Network59 sau ”Rețeaua europeană de cunoștințe
urbane” este una dintre cele mai importante platforme urbane interguvernamentale
implicate în elaborarea politicilor Uniunii Europene. Cu o experiență de peste 10 ani în
domeniul politicii urbane, EUKN se implică în mod activ și oferă asistență în domeniul
elaborării politicilor urbane europene, al cercetării științifice și al bunelor practici. Toate
acestea pot sprijini sau facilita politicile și proiectele în direcția strategică a dezvoltării
urbane la nivel european.

58
59

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/pdf/caud/caud_en.pdf
http://www.eukn.eu/
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Energy Cities (Local authorities in energy transition)60 sau Orașele Energetice este Asociația
Europeană a autorităților locale în domeniul tranziției energetice. Asociația a fost înființată
în anul 1990, iar în prezent reprezintă peste 1000 de autorități locale din 30 de țări, în
special: municipalități, structuri intercomunale, agenții locale de management al energiei,
companii municipale, asociații de orașe. Principalele obiective ale asociației Orașele
Energetice sunt: consolidarea rolului și competențelor în domeniul energiei durabile la nivel
de autoritate publică locală, reprezentarea intereselor orașelor și influențarea politicilor și
propunerilor făcute de instituțiile Uniunii Europene în domeniul energiei, protecției mediului
și politicii urbane, dezvoltarea și promovarea inițiativelor și schimbului de experiență,
transferului de Know-how și punerea în aplicare a proiectelor comune.
Eurocities61 este considerată rețeaua marilor orașe europene. Eurocities a fost înființată în
anul 1986 de către primarii a șase mari orașe: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon,
Milano și Rotterdam. În prezent Eurocities reunește autorități locale din peste 130 cele mai
mari orașe din Europa, funcționând ca o platformă pentru schimbul de cunoștințe și idei
privind procesul de dezvoltare urbană. Obiectivul principal al Eurocities este de a consolida
rolul important pe care autoritățile locale ar trebui să îl joace într-o structură de guvernare
pe mai multe niveluri. În același timp, este nevoie de o direcționare a atenției privind
legislația Uniunii Europene în așa fel încât să permită autorităților orașelor să facă față
provocărilor strategice la nivel local.
CEMR - Council of European Municipalities and Regions62 sau Consiliul Municipalităților și
Regiunilor Europene este cea mai veche și mai mare asociație europeană a autorităților
locale și regionale, fiind înființată în anul 1951. CEMR reprezintă interesele autorităților
locale și regionale din 42 de țări europene. Activitatea CEMR este organizată în jurul a doi
piloni principali: 1. influența politicii și a legislației europene în toate domeniile care au un
impact vizibil asupra municipalităților și regiunilor, 2. asigurarea unui forum de dezbateri
între autoritățile locale și regionale prin intermediul asociațiilor lor reprezentative la nivel
național.
ICLEI - Local Governments for Sustainability63 sau Guvernele Locale pentru Durabilitate este
o rețea globală ce cuprinde peste 1500 de municipii, orașe și regiuni dedicate construirii
unui viitor durabil. ICLEI reunește o lume a orașelor durabile care se confruntă cu realitățile
urbanizării punând un accent deosebit pe adaptarea la tendințele economice și demografice
și pregătirea pentru impactul schimbărilor climatice și a altor provocări urbane. Se depun
eforturi ca rețeaua ICLEI să devină una viabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon,
rezilientă, cu protejarea biodiversității, eficientă din punct de vedere a resurselor,
productivă, sănătoasă și fericită, cu o economie verde și o infrastructură inteligentă.
Rețeaua ICLEI are un impact pentru peste 25% din populația urbană la nivel global care este
60
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http://www.iclei.org/
61

89

cuprinsă în peste 100 de țări din întreaga lume. În ultimii 25 de ani, ICLEI a susținut că
acțiunea locală se află în centrul schimbărilor globale. Rețeaua ICLEI, care este una
multidisciplinară, continuă să dezvolte și să aplice strategii practice, instrumente și
metodologii care să ducă la un progres tangibil la nivel mondial în special în ceea ce privește
dezvoltarea urbană.
The European Sustainable Cities Platform64 sau Platforma Europeană pentru Orașe Durabile
a fost lansată în anul 2016 ca urmare a celei de-a 8-a Conferințe europene privind orașele
durabile din Țara Bascilor. Această platformă este susținută de Aalborg (Danemarca), Țara
Bascilor și ICLEI Europe concentrându-se asupra adoptării Declarației Bascilor. Versiunea
anterioară și cea inițială a Platformei Europene a Orașelor Durabile a fost principalul rezultat
al celei de-a 7-a Conferințe europene pentru orașe durabile din Geneva (Elveția) din 2013.
Funcționând ca un centru de informare pentru administrațiile locale, platforma a fost
considerată următorul pas după Campania privind orașele durabile, inițiată de Carta Aalborg
în 1994, pentru a sprijini orașele din întreaga Europă să devină mai durabile. În plus,
Platforma Europeană pentru Orașe Durabile cuprinde o bază de date privind acțiunile
transfrontaliere care prezintă bunele practici actuale în conformitate cu Declarația Bascilor.
Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe)65 a fost creată în 2010 cu
scopul de a aborda provocările urbane la nivel global. JPI Urban Europe își dorește
dezvoltarea unui centru european de cercetare științifică și inovare cu accent pe problemele
urbane și soluțiile aferente. În prezent JPI Urban Europe are 13 membri: Austria, Belgia,
Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Slovenia, Suedia și
Regatul Unit. Comisia Europeană alături de alte țări (Letonia, Polonia, Portugalia, România,
Spania și Turcia) sunt observatori. Competiția dintre orașele lumii devine din ce în ce mai
puternică și evidentă, prin urmare orașele europene trebuie să fie transformate în locuri mai
durabile, reziliente și viabile. Acest lucru nu este unul faci, ci necesită o atenție
transnațională în domeniul inovării urbane și al dezvoltării tehnologice. În plus, precizăm
faptul că Joint Programming este un instrument lansat de Comisia Europeană în 2008.
Acesta a fost conceput pentru punerea în aplicare a European Research Area -ERA (Spațiul
European de Cercetare - SEC) care vizează promovarea coooperării strategice între statele
membre ale Uniunii Europene și țările asociate.
RFSC - Reference Framework for Sustainable European Cities66 sau Cadrul de Referință
pentru Orașe Durabile este o aplicație web utilă pentru a ghida orașele în procesul de
dezvoltare durabilă în special pentru a deveni pe orașe verzi, incluzive și atractive. Practic,
RFSC este un set de instrumente online destinat autorităților locale la nivel european care
sunt implicați sau doresc să inițieze un proces de dezvoltare urbană integrată sau durabilă.
Setul de instrumente oferă sprijin practic pentru: elaborarea unei strategii sau a unui proiect
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urban care să țină cont de toate domeniile dezvoltării urbane durabile, validarea strategiilor
sau proiectele aflate în desfășurare într-un anumit oraș, monitorizarea progresului în urma
implementării unei strategii,etc. Este important de menționat faptul că setul de instrumente
este gratuit și nu necesit niciun angajament specific din partea orașelor, fiind disponibil în 17
limbi. În plus, poate fi utilizat la diferite scări, de la nivelul cartierului până la nivelul mai
extins al unei zone metropolitane.
ELANET - The European Local Authorities Telematic Network67 sau Rețeaua Europeană a
Autorităților Locale în Domeniul Telematic a fost lansată în anul 1995 cu scopul de a încuraja
o abordare comună privind infrastructura și investițiile în aplicațiile telematice în Uniunea
Europeană. ELANET îți propune să încurajeze sprijinul financiar din partea Comisiei
Europene pentru proiectele telematice transeuropene, în special în contextul dezvoltării
societății informaționale. În cadrul ELANET s-a creat recent o rețea care permite conectarea
administrațiilor de orașe la nivel de țară, oferindu-le servicii suport.


Acțiuni pentru orașe la nivelul Uniunii Europene:

Smart Cities and Communities. The European Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities (EIP-SCC)68 sau Orașe și comunități inteligente. Parteneriatul european pentru
inovare privind orașele și comunitățile inteligente (EIP-SCC). reunește orașele, insustria și
cetățenii pentru a îmbunătăți viața urbană prin soluții integrate mai durabile. Aceasta
include inovația aplicată, o mai bună planificare, o abordare mai participativă, o eficiență
energetică mai mare, soluții de transport mai bune, utilizarea inteligentă a tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC), etc.
Convenția Primarilor pentru Climă și Energie69 reuneşte mii de autorităţi locale şi regionale
care s-au angajat în mod voluntar să îndeplinească obiectivele Uniunii Europene privind
clima şi energia pe teritoriul lor. Această convenție este considerată ca fiind ”cea mai mare
inițiativă urbană la nivel mondial privind clima și energia”70 Noii semnatari se angajează să
reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 40 % până în 2030 şi să adopte o abordare integrată în
ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea.



Finanțări, cooperare și schimb de experiență între orașe la nivelul Uniunii
Europene:

European Structural and Investment Funds 71 sau ”Fondurile europene structurale și de
investiții” au la bază 5 fonduri de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională 67

http://www.elanet.org/ și http://cordis.europa.eu/news/rcn/6352_en.html
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
69
http://www.conventiaprimarilor.eu/about/covenant-of-mayors_ro.html
70
Comisarul Miguel Arias Cañete, Comisia Europeană
71
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
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FEDR, Fondul Social European - FSE, Fondul de Coeziunea - FC, Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală - FEADR, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime FEPAM. Aceste fonduri europene au ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării economice.
Peste jumătate din fondurile Uniunii Europene sunt direcționate prin intermediul celor 5
fonduri amintite anterior. Acestea sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană și
țările membre ale Uniunii Europene. Scopul acestor fonduri este de a investi în crearea de
locuri de muncă și dezvoltarea economică și protecția mediului înconjurător într-un mod
durabil și sănătos. Fondurile europene structurale și de investiții se axează în principal pe 5
domenii: cercetare și inovare, tehnologii digitale, sprijinirea economiei cu emisii reduse de
carbon, gestionarea durabilă a resurselor naturale și întreprinderile mici.
O atenție deosebită se acordă Fondului European de Dezvoltare Regională - FEDR
(European Regional Development Fund - ERDF). FEDR72 îşi concentrează investiţiile asupra
mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare este cunoscută sub denumirea de
"concentrare tematică": Inovare şi cercetare, Agenda digitală, Sprijin pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (IMM-uri) și Economie cu emisii reduse de carbon. FEDR acordă, de
asemenea, o atenţie deosebită caracteristicilor teritoriale specifice. Acţiunile FEDR vizează
reducerea problemelor economice, de mediu şi sociale în zonele urbane, punându-se un
accent special pe dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 5% din resursele FEDR sunt
rezervate pentru acest sector, prin intermediul "acţiunilor integrate" gestionate de oraşe.
URBACT73 este un program european de schimb de experiență și cunoștințe care
promovează dezvoltarea urbană durabilă are integrează dimensiunile economice. sociale și
de mediu. Astfel, orașele pot colabora pentru a dezvolta soluții noi, pragmatice și durabile
care să fie un răspuns la provocările urbane majore. În acest sens, se reafirmă rolul cheie pe
care orașele îl joacă în confruntarea cu provocările societale din ce în ce mai complexe.
UDN - The Urban Development Network74 sau ”Rețeaua de dezvoltare urbană ”
este
alcătuită din peste 500 de orașe sau zone urbane din întreaga Uniune Europeană
responsabile cu punerea în aplicare a acțiunilor integrate care au la bază strategiile de
dezvoltare urbană durabilă finanțate din FEDR pentru perioada 2014-2020.
IUC - International Urban Cooperation75 sau ”Cooperare urbană internațională”
promovează un program al Uniunii Europene pentru promovarea cooperării urbane
internaționale care este denumit Sustainable and innovative cities and regions – 2016/2019
(Orașe și regiuni durabile și inovatoare - 2016/2019). Astfel, orașele din Europa doresc să se
conecteze, să construiască și să împărtășească cunoștințe și soluții cu alte orașe și regiuni.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://www.urbact.eu/
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
75
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/urban/
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EFSI - European Fund for Strategic Investments76 sau ”Fondul European pentru Investiții
Strategice” susțin proiecte care au o contribuție semnificativă la creșterea durabilă și la
ocuparea forței de muncă în Europa și în afara ei. Activitățile EFSI se axează pe patru
domenii:
 Inovare și competențe (promovarea abilităților și inovației la toate nivelurile)
 Întreprinderi mici și mijlocii (crearea a 80% din noile locuri de muncă)
 Infrastructură (conectarea cetățenilor, piețelor interne și economiile Europei)
 Mediu și climă (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon,
ecologică și rezilientă la schimbările climatice)
În esență, EFSI - European Fund for Strategic Investments este un instrument ce accelerează
investițiile în Europa având un rol important în finanțarea proiectelor urbane și regionale. 77
Urban Innovative Actions - UIA78 sau ”Acțiuni Urbane Inovatoare” reprezintă o inițiativă a
Uniunii Europene care oferă zonelor urbane din întreaga Europă resurse pentru a testa
soluții noi și nevalidate care abordează provocările urbane. Este cunoscut faptul că zonele
urbane se confruntă cu provocări multiple și interconectate privind ocuparea forței de
muncă, migrația, schimbările demografice, poluarea mediului, etc. În același timp, zonele
urbane sunt motoare ale unor noi idei și soluții, locuri dinamice în care provocările au loc la
o scară mai largă și într-un ritm rapid. Pentru a răspunde provocărilor tot mai complexe cu
care se confruntă, autoritățile urbane trebuie să depășească politicile și serviciile
tradiționale, acestea trebuind să fie îndrăznețe și inovatoare. Deși cercetarea privind
problemele urbane este bine dezvoltată, soluțiile potențiale nu sunt întotdeauna puse în
practică, deoarece autoritățile urbane sunt reticente în a-și folosi resursele financiare pentru
a testa ideile noi și nevalidate și, prin urmare, riscante. Astfel, UIA oferă autorităților urbane
posibilitatea de a-și asuma riscuri și de a experimenta cele mai inovatoare și creative soluții
în special pentru a vedea cum funcționează acestea în practică și pentru a răspunde
complexității vieții reale.
Programul Horizon 2020 sau Orizont 2020 este Programul - cadru pentru cercetare și
inovare al Uniunii Europene. 79 Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de
cercetare și inovare derulat până acum de Uniunea Europeană.
Excelența științifică, o industrie competitivă și abordarea provocărilor societale se află în
centrul programului Orizont 2020. O serie de idei inovatoare pot fi finanțate în cadrul unor
proiecte de referință pentru orașe și comunități inteligente.
Uniunea Europeană a identificat șapte provocări societale și prioritare în cazul cărora
investițiile specifice în cercetare și inovare pot avea un impact real în beneficiul cetățenilor:
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
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http://www.eib.org/efsi/
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http://www.uia-initiative.eu/ și http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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Comisia Europeană, Horizon 2020 pe scurt,
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2. Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și
maritimă și privind apele interioare și bioeconomie
3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
4. Transporturi inteligente, ecologice și integrate
5. Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea eficientă a
resurselor și materiilor prime
6. Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și
reflexive
7. Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi
Programul LIFE + 2014-2020 este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu.
Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a
legislaţiei de mediu ale Uniunii Europene prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare
spaţiului european. Scopul Programului LIFE + 2014-2020 este să acţioneze ca un catalizator
pentru o mai bună implementare şi integrare a obiectivelor de mediu şi climatice şi să
consolideze complementaritatea cu alte programe ale Uniunii Europene.80 Acest program
este format din două subprograme:
 Subprogramul pentru Mediu, cu trei direcţii prioritare: Mediu şi Utilizarea Eficientă a
Resurselor, Natură și Biodiversitate, Guvernare şi Informare în Domeniul Mediului;
 Subprogramul pentru Politici Climatice, cu trei direcţii prioritare: Atenuarea
Schimbărilor Climatice, Adaptarea la Schimbările Climatice, Guvernare şi Informare
în Domeniul Climei.
ESPON 2020 (European Spatial Planning Observation Network)81 este un program al
Comisiei Europene în domeniul cercetării aplicate care vizează sprijinirea elaborării
politicilor de dezvoltare teritorială în Europa. În cadrul acestui program se vor obține o serie
de date cuprinzătoare și sistemice privind tendințele teritoriale în diferite contexte precum
economice, sociale și de mediu, în vederea identificării potențialului regiunilor, orașelor și
teritoriilor mai mari precum și provocărilor economice cu care se confruntă. Astfel,
Programul ESPON 2020 promovează și sprijină dimensiunea teritorială europeană în
domeniul dezvoltării și cooperării prin furnizarea de dovezi, transferul de cunoștințe și
studierea politicilor de către autorităților publice și alți actori politici la toate nivelurile.
Programul ESPON 2020 are doar o axă prioritară destinată proiectelor (AP 1: Producerea de
informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora), cea de-a
doua fiind pentru asistență tehnică.
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Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Programul LIFE + 2014-2020, http://mmediu.ro/new/?p=6123
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European Territorial Co-operation - ETC82 sau Cooperare Teritorială Europeană, cunoscut
mai bine ca Interreg Europe, este un program de finanțare al Comisie Europene prin care se
oferă un cadru de punere în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între
actori naționali, regionali și locali din diferite state membre. Obiectivul general al cooperării
teritoriale europene este promovarea dezvoltării armonioase din punct de vedere
economic, social și teritorial la nivelul Uniunii Europene în ansamblu. Interreg este construit
pe trei direcții de cooperare: transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și
interregională (Interreg C). În perioada de programare 2014-2020 programul Interreg este la
cea de-a cincea perioadă de programare, fiind astfel cunoscut sub denumirea Interreg V
(Interreg Europe)83. Astfel, Interreg V are la bază cele 11 priorități84 de investiții stabilite în
Regulamentul FEDR care contribuie la implementarea Strategiei Europa 2020 pentru o
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Acțiuni Urbane Inovatoare, sub forma proiectelor pilot, sunt cofinanțate prin FEDR, potrivit
Art. 8 din Regulamentul UE Nr. 1301/201385. Comisia Europeana a lansat această inițiativă
(Urban Innovative Actions, UIA) în vederea identificării și testării de noi soluții care
abordează problemele legate de dezvoltarea urbana durabilă și care sunt relevante la nivelul
Uniunii. Obiectivul general este de a oferi mediului urban din Europa resursele de a
implementa soluții noi și inovatoare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă
zonele orășenești, pentru a evalua modul în care aceste soluții funcționează în practica și
răspund la complexitatea vieții reale. În esență, se finanțează proiecte urbane inovatoare ce
vizează trei domenii: integrarea migranților, mobilitatea urbana și economia circulară.
86Aceste domenii sunt în conformitate cu prioritățile Agendei Urbane a Uniunii Europene. 87

5.2. Documente și politici de dezvoltare urbană la nivelul României


Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 203588.
Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni.
Versiunea 4, Octombrie 2015.
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competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, 11.
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Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi
Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp
203589. În contextul strategiei, viziunea de dezvoltare a teritoriului național a fost: ”România
2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de
viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a
Europei.” Fundamentarea viziunii a fost orientată în jurul a 4 principii cheie: concentrarea
(sprijinirea dezvoltării zonelor urbane cu o densitate mare de locuitori), conectarea
teritoriilor (depășirea factorului distanță), cooperarea (depășirea factorului de divizare),
coordonarea (eficientizarea proceselor de planificare). În același timp s-a propus și scenariul
”România Policentrică” care urmărește ”dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor
nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe
mari/medii), în perspectiva anului 2035 și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare
cu teritoriile europene.” În esență, scenariul ”România Policentrică 2035” înglobează
principiile cooperării, concentrării și conectivității prin prisma a 4 piloni de acțiune:
accesibilitate și mobilitate, zone funcționale urbane, resurse naturale și culturale și
cooperare teritorială.


Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN, Secțiunea IV Rețeaua de
localități90

Succint, Planul de Amenajare a Teritoriului Național – PATN este considerat a fi ”suportul
dezvoltării complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă
contribuția specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european și premiza înscrierii în
dinamica dezvoltării economico-sociale europene”. În același timp, PATN are un caracter
director și fundamentează programele strategice sectoriale pe termen mediu și lung. Acesta
a fost aprobat prin Legea Nr. 351 din 6 iulie 2001. PATN a fost elaborat pe secțiuni
specializate care la rândul lor au fost aprobate prin lege de către Parlamentul României. În
studiul de față o atenție deosebită o reprezintă Secțiunea IV ”Rețeaua de localități”,
document care a fost completat și aprobat ulterior prin Legea Nr. 308 din 12 iulie 2006 și
Legea Nr. 100 din 19 aprilie 2007. În cadrul acestei secțiuni sunt definite și stabilite prin lege
o serie de aspecte privind rețeaua de localități la nivelul României. În plus, sunt evidențiați
clar principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane, a
municipiilor, a orașelor, precum și condițiile necesare pentru înființarea de comune.


Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și
completările ulterioare
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Expunere de Motive, Secțiunea 1, Titlul proiectului
de act normativ ”Lege privind Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României”,
http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2016/06/rqxjvw52fcz0p4nb8khs.pdf
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Una dintre cele mai importante legi la nivel național în domeniul amenajării și dezvoltării
urbane este Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,
textul actului fiind publicat în Monitorul Oficial cu Nr. 373 din 10 iulie 2001.
Conform Secțiunii 1, Art. 7 din Legea 350/2001, scopul de bază al amenajării teritoriului îl
constituie ”armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale,
ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în
dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor
economice şi sociale dintre acestea.”
Urbanismul, conform Secțiunii a 2-a din Legea 350/2001, are ca principal scop ”stimularea
evoluției complexe a localităților prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt,
mediu și lung”. În același timp, activitățile de urbanism vizează toate localitățile, urbane și
rurale, din România și se axează pe stabilirea direcțiilor de dezvoltare spațială ale acestora în
acord cu potențialul și cu aspirațiile locuitorilor.


Raportul Băncii Mondiale - ”Orașe Competitive - Remodelarea geografiei
economice a României”91, 2013

Scopul raportului Băncii Mondiale a fost acela de a servi ca suport pentru o serie de
documente strategice, pregătite de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
si Fondurilor Europene și de Guvernul României: Strategia națională de dezvoltare
teritorială, Strategia de dezvoltare regională, Programul Operațional Regional 2014-2020 și
Acordul de parteneriat între România și Uniunea Europeană.
Acest raport prezintă soluţii de îmbunătăţire a competitivităţii oraşelor din România. Mai
exact, obiectivul este de a permite oraşelor să obţină o creştere economică sustenabilă.
Toate economiile lumii care se află în creştere ne învață o lecţie simplă: oraşele sunt cele
mai puternice motoare de creştere ale unei economii. Pe plan mondial, oraşele participă cu
aproximativ 70% din PIB-ul global, iar în Uniunea Europeană acest procent este de 67%. Prin
urmare, este de importanţă capitală să se stabilească modul în care oraşele României pot
deveni mai eficiente şi mai eficace în calitatea lor de motoare ale unei creşteri economice
sustenabile, bazate pe incluziune.
Raportul Băncii Mondiale are ca fundament cheie argumentarea faptului că densitatea,
distanța și divizarea contează pentru dezvoltare. Mai concret, creșterea economică din cele
mai multe țări este determinată de câteva centre urbane dinamice, cu o densitate
economică ridicată. Pe scurt, dezvoltarea economică a unei ţări poate fi înțeleasă ca fiind
produsul a doi factori cheie: masa economică a oraşelor şi apropierea lor față de centre cu
masă economică mare, din țară şi din străinătate.
Succint, prezentul raport susține că există patru priorități pentru România pe termen scurt și
mediu:
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1) o bună infrastructură conectivă, atât în interiorul țării, cât și cu centrele
economice europene și globale
2) instituții mai performante în zonele mai puțin dezvoltate (de ex., în domeniul
educației sau al sănătății, în ceea ce privește piața terenurilor sau sistemele
de apă și canalizare etc.)
3) măsuri îndreptate către comunitățile marginalizate din întreaga țară
4) investiții în calitatea vieții în cele mai dinamice și competitive orașe.

5.3. Programe de finanțare a dezvoltării urbane în România în perioadele 20142020


Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL II 2017-2020

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanţare
pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din
țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sănătate, educație,
apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri,
salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Programul Național de Dezvoltare Locală a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență Nr. 28
din 10 aprilie 201392 care a ost ulterior publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 230 din 22
aprilie 2013.
Lista Obiectivelor de Investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAPEE
aprobate poate fi accesată online, aceasta fiind concretizată într-o bază de date în Excel cu
sheet-uri pentru fiecare județ pentru toate UAT- urile urbane și rurale. 93 În esență, PNDL II
finanțează în perioada 2017-2020 la nivelul întregii țări 9.500 de obiective de investiții,
dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate
domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde
de lei credite de angajament.


Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde
nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în
acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.
Strategia POIM se concentrează asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii
bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a
energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul
92
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şi o utilizare mai eficientă a resurselor. Succint, POIM finanţează activităţi din patru
sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi
adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică. POIM beneficiază de o
alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune, 2,48
mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională și 2,46 mld. Euro Cofinanțare.
Oportunitățile de finanțare la nivelul mediului urban pot fi valorificate prin axele prioritare și
obiectivele specifice de mai jos:
 Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient”, Obiectivul Specific 2.4 ”creşterea volumului de mărfuri tranzitate
prin terminale intermodale şi porturi”, Obiectivul Specific 2.5 ” Creşterea gradului de
siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului
transporturilor asupra mediului”,
 Axa Prioritară 4 ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul
Specific 4.3 ” Reducerea suprafeţelor poluate istoric”
 Axa Prioritară 6 ”Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul Specific 6.1
”Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal)”
 Axa Prioritară 7 ”Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare în oraşele selectate”, Obiectivul Specific 7.1 ”Creşterea eficienţei
energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în
oraşele selectate” și Obiectivul Specific 7.2 ” Creşterea eficienţei energetice în
sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”


Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor
și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce
privește: 1. sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și 2.
infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel
ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să
antreneze creștere și sustenabilitate. Domeniile de specializare inteligentă care au fost
identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și care vor fi
susținute prin POC sunt: 1. bioeconomie, 2. tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu
și securitate, 3. energie, mediu și schimbări climatice și 4. eco-nano-tehnologii și materiale
avansate.
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Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234
EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice: EUR 1 080 699 494
(FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate); EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate).94
Oportunitățile de finanțare la nivelul mediului urban pot fi valorificate prin axele prioritare și
obiectivele specifice de mai jos:
 Axa Prioritară 1 ”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Prioritatea de Investiții 1.1 ”
Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi,
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea
investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea
socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de
rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de
validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării
tehnologiilor de uz general”, ”, Prioritatea de Investiții 1.1 ”Îmbunătățirea
infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta
excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a
celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau
emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un
mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în
care acestea se dezvoltă”
 Axa Prioritară 2 ”Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă”, Prioritatea de Investiții 2.1 ”Extinderea conexiunii în bandă
largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării
tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală,
cultură online și e‐sănătate”, Prioritatea de Investiții 2.2 ” Dezvoltarea produselor și
serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, Prioritatea de Investiții 2.3
”Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning”
 Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) promovează și sprijină crearea
unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin
intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate,
contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini
acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate,
un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituționaladministrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.
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O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele
necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor.95
Alocarea financiară a acestui program operațional din Fondul Social European pentru
perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.
Dezvoltarea capacității administrative la nivelul mediului urban va fi finanțată prin
intermediul a două axe prioritare:
 Axa prioritară 1 ”Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul
Specific 1.1 ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și
mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”, Obiectivul Specific 1.2 ” Dezvoltarea și
implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al
resurselor umane”, Obiectivul Specific 1.3 ” Dezvoltarea și implementarea de sisteme
standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor
din sistemului judiciar”, Obiectivul Specific 1.4 ” Creșterea transparenței și
responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor
și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu”
 Axa prioritară 2 ” Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”,
Obiectivul Specific 2.1 ” Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP”, Obiectivul Specific 2.2 ”Creșterea transparenței, eticii și
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”, Obiectivul Specific 2.3 ”
Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în
vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia”


Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a
resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca stat
membru al Uniunii Europene și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru
o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Dezvoltarea resurselor umane la nivelul mediului urban și nu numai va fi finanțată prin
intermediul tutor axelor prioritare cu excepția celei destinate asistenței tehnice:
 Axa Prioritară 1 ”Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”
 Axa Prioritară 2 ”Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”
 Axa Prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”
 Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
 Axa Prioritară 5 ”Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)”
 Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
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 Programul Operațional Regional 2014-2020
Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) a fost adoptat de Comisia
Europeană la data de 23 iunie 2015. Programul va continua să finanțeze investiții din
perioada 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri
județene și turism), dar va finanța și noi categorii de proiecte (reabilitarea termică a
clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic). Prin intermediul celor
12 Axe Prioritare vor fi investiți, pe parcursul celor 7 ani, 8,25 miliarde euro alocați României
pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul Uniunii
Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Tabel 5.3.1 Domeniile și activitățile eligibile pentru finanțare din POR 2014-2020 în cadrul
reședințelor de județ, municipiilor și orașelor din regiunile de dezvoltare din România
Domenii de
POR 2014-2020
POR 2014-2020
finanțare
Reședințe de județ
Municipii și Orașe
Axa 1 ”Promovarea transferului tehnologic”
Prioritatea de Investiții 1.1. ”Consolidarea cercetării, dezvoltării
tehnologice și a inovării”
Se va finanța:
Cercetare,
 crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic
Inovare,
(ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcţia,
Transfer
modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și software
necesare
tehnologic




achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță
specializată în afaceri
investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării
– inovării în parteneriat cu un ITT

Axa 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”
Prioritatea de Investiții 2.1 ” Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”
Prioritatea de Investiții 2.1A - Microîntreprinderi
Prioritatea de Investiții 2.1B - Incubatoare de afaceri
Se va finanța:
Antreprenoriat





Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii
IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (construcții noi necesare
desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc.) şi
necorporale (tip brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare);
Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Prioritatea de Investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
Se va finanța:


Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii
IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
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Activitățile necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de
certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru
prezentarea activității şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv
instrumente de vânzare on-line;
Activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri
şi expoziţii internaţionale, investiţii in adaptarea proceselor tehnologice
de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor
de export, etc.)
Activitățile de achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în
scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează
surse regenerabile alternative de energie;
Activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management a
calității ISO;
Activități de inovare de produs sau proces.


Axa 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon”
Prioritatea de Investiții 3.1. ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”
Prioritatea de investiții 3.1 A - Clădiri rezidențiale
Se va finanța:




Eficiență
energetică






Îmbunătățirea izolației termice si hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol),
șarpantelor si învelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare;
Reabilitarea si modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic –
încălzire şi apa calda de consum, parte comuna a clădirii tip bloc de
locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei
termice de bloc/ scara; achiziționarea și instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri
solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale
termice pe biomasa etc.;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile
comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata
mare de viața;
Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor
energetice: achiziționarea si instalarea sistemelor inteligente pentru
promovarea si gestionarea energiei electrice;
Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului (înlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in părțile comune
– scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor si echipamentelor
montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de
reducere a CO2)

Prioritatea de investiții 3.1 B - Clădiri publice
Se va finanța:


Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor si
învelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a acesteia;
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Reabilitarea si modernizarea instalațiilor pentru prepararea si transportul
agentului termic, apei calde menajere si a sistemelor de ventilare si
climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasiva, precum si achiziționarea si
instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de încălzire
centralizata, după caz;
Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului
de energie termica pentru încălzire si prepararea apei calde de consum;
Implementarea sistemelor de management al funcționarii consumurilor
energetice: achiziționarea si instalarea sistemelor inteligente pentru
promovarea si gestionarea energiei electrice;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viața;
Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului (înlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in părțile comune
– scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor si echipamentelor
montate, lucrări de reparații la fațade etc.).
Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de
reducere a CO2)

Prioritatea de investiții 3.1 C - Iluminat public
Se va finanța:







Mobilitate
urbană

Înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescenta cu iluminat
prin utilizarea unor lămpi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de
viața si asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin
reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc.;
Achiziționarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului
public;
Extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public in localitățile
urbane;
Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului;
Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de
reducere a CO2)

Axa 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”
Prioritatea de Investiții 4.1 ”Promovarea
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in
particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana si
a unor masuri relevante pentru atenuarea
adaptărilor”
Se va finanța:
A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului
public urban
 achiziționarea
de
material
rulant
electric/vehicule ecologice (EEV);
 modernizarea/ reabilitarea/ extinderea
traseelor de transport electric public;
 modernizarea materialului rulant electric
existent (tramvaie);
104

Axa
3
”Sprijinirea
tranziției
către
o
economie
cu
emisii
scăzute de carbon”
Prioritatea de Investiții
3.2
”Promovarea
strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de
carbon pentru toate
tipurile de teritoriu, in
particular zone urbane,
inclusiv
promovarea
planurilor sustenabile de
mobilitate urbana si a
unor masuri relevante
pentru
atenuarea
adaptărilor”



modernizarea/ reabilitarea depourilor
aferente
transportului
public
si
infrastructura tehnica aferenta, inclusiv
construire depouri noi pentru transportul
electric;
 realizarea de trasee separate exclusive
pentru vehiculele de transport public;
 îmbunătățirea stațiilor de transport public
existente, inclusiv realizarea de noi stații si
terminale intermodale pentru mijloacele
de transport in comun;
 realizarea de sisteme de e – ticketing
pentru calatori;
 construirea/ modernizarea (inclusiv prin
introducerea pistelor pentru bicicliști)/
reabilitarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public)
pentru creșterea nivelului de siguranța si
eficienta in circulaţie şi exploatare al
rețelei de transport, etc.)
B. Investiții destinate transportului electric si
nemotorizat
 construire
infrastructura
necesara
transportului electric (inclusiv staţii de
alimentare a automobilelor electrice);
 construirea/ modernizarea/ reabilitarea
pistelor/ traseelor pentru bicicliști si a
infrastructurii tehnice aferente (puncte de
închiriere, sisteme de parcaj pentru
biciclete etc.);
 crearea de zone si trasee pietonale,
inclusiv masuri de reducere a traficului
auto in anumite zone, etc.
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de
CO2 in zona urbana
 realizarea de sisteme de monitorizare
video bazat pe instrumente inovative şi
eficiente de management al traficului;
 realizarea sistemelor de tip park and ride;
 realizarea de perdele forestiere –
aliniamente de arbori (cu capacitate mare
de retenție a CO2).
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Se va finanța:
A.
Investiții
destinate
îmbunătățirii transportului
public urban
 achiziționarea
de
material rulant electric/
vehicule
ecologice
(EEV);
 modernizarea
materialului
rulant
electric(tramvaie),
modernizarea/
reabilitarea/ extinderea
traseelor de transport
electric public;
 modernizarea/
reabilitarea depourilor
aferente transportului
public si infrastructura
tehnica
aferenta,
inclusiv
construire
depouri noi pentru
transportul electric;
 realizarea de trasee
separate
exclusive
pentru vehiculele de
transport public;
i
îmbunătățirea stațiilor
de transport public
existente,
inclusiv
realizarea de noi stații si
terminale intermodale
pentru mijloacele de
transport in comun;
 realizarea de sisteme de
e – ticketing pentru
calatori;
 construirea/
modernizarea/
reabilitarea
infrastructurii
rutiere
(pe
coridoarele
deservite de transport
public) pentru creșterea
nivelului de siguranța si
eficienta in circulaţie şi
exploatare al rețelei de
transport (cu asigurarea
creării/modernizării
traseelor pentru pietoni

si bicicliști, acolo unde
este posibil) etc.
B. Investiții destinate
transportului electric si
nemotorizat
 construire
infrastructura necesara
transportului
electric
(inclusiv
staţii
de
alimentare
a
automobilelor
electrice);
 construirea/
modernizarea/
reabilitarea
pistelor/
traseelor
pentru
bicicliști
si
a
infrastructurii tehnice
aferente (puncte de
închiriere, sisteme de
parcaj pentru biciclete
etc.);
 crearea de zone si
trasee
pietonale,
inclusiv
masuri
de
reducere a traficului
auto in anumite zone
etc.
C. Alte investiții destinate
reducerii emisiilor de CO2
in zona urbana
 realizarea
de
sisteme
de
monitorizare video
bazat
pe
instrumente
inovative
şi
eficiente
de
management
al
traficului;
 modernizarea/
reabilitarea
infrastructurii
rutiere
fundamentate de
masurile propuse
de PMUD pentru
reducerea emisiilor
de CO2;
 realizarea
sistemelor de tip
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Axa 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”
Prioritatea de Investiții 4.2 ”Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și
decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv
a
zonelor
de
reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării masurilor de reducere a
zgomotului”
Se va finanța:

Terenuri
degradate

Reconversia sau/si reutilizarea terenurilor
neutilizate si abandonate si transformarea lor in
zone de agrement si petrecere a timpului liber
pentru comunitate.
 demolarea clădirilor situate pe terenurile
supuse intervențiilor;
 realizarea alei pietonale, piste pentru
bicicliști, creare trotuare;
 amenajare
spatii
verzi
(defrișarea
vegetației existente; modelarea terenului;
montarea elementelor constructive de
tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv
plantare arbori);
 crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joaca pentru copii,
etc.);
 instalare Wi-Fi in spatiile publice;
 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de
gunoi, etc.);
 modernizarea străzilor urbane adiacente
terenurile supuse intervențiilor, inclusiv
înlocuirea si/sau racordarea la utilități
publice in măsura in care sunt strict
necesare.
In cadrul acestei priorități de investiții nu vor fi
finanțate proiecte de sine-statuatoare, ci numai in
măsura in care sunt parte componenta a unei
strategii integrate de dezvoltare urbana.
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park and ride;
realizarea
de
perdele forestiere –
aliniamente
de
arbori
(cu
capacitate mare de
retenție a CO2)

Axa 5 ”Conservarea,
protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural”
Prioritatea de Investiții
5.2 ”Realizarea de acțiuni
destinate
îmbunătățirii
mediului
urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării
și
decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului
și promovării masurilor
de
reducere
a
zgomotului”
Se va finanța:
Reconversia
funcțională
si/sau reutilizarea unor
terenuri
si
suprafețe
abandonate si neutilizate
din interiorul orașelor si
transformarea lor in zone
de agrement si petrecere a
timpului
liber
pentru
comunitate.
 demolarea
clădirilor
situate pe terenurile
supuse intervențiilor;
 realizarea
alei
pietonale, piste pentru
bicicliști,
creare
trotuare;
 amenajare spatii verzi
(defrișarea
vegetației
existente;
modelarea
terenului;
montarea
elementelor
constructive de tipul
alei, foișoare, pergole,








grilaje
etc.;
plantarea/gazonarea
suprafețelor,
inclusiv
plantare arbori);
crearea de facilități
pentru recreere pe
terenurile
amenajate
(ex.
zone
speciale
pentru sport, locuri de
joaca pentru copii, etc.);
instalare
Wi-Fi
in
spatiile publice;
dotare mobilier urban
(bănci, coșuri de gunoi,
etc.);
modernizarea străzilor
urbane
adiacente
terenurile
supuse
intervențiilor, inclusiv
înlocuirea
si/sau
racordarea la utilități
publice (străzile urbane
sunt eligibile in situații
excepționale, numai in
măsura in care astfel de
investiții sunt necesare
pentru
facilitarea
accesibilității
la
obiectivul de investiții).

Axa 9 ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban”
Prioritatea de Investiții 9.1 ”Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității” (CLLD)
Se va finanța:

Comunități
marginalizate

Investiţiile finanţabile in cadrul acestui program vor viza zonele urbane cu peste
20.000 loc. In cadrul acestei priorități de intervenţie se vor dezvolta intervenţii ce
vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca
obiective de investiţii şi ca scop, atât hard (POR) cat si soft (POCU). In cadrul POR
se vor finanța:
 investiţiile
in
infrastructura
de
locuire
–
construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 investiţii in infrastructura de sănătate, servicii sociale –
reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medicosociala;
 investiţii
in
infrastructura
de
educaţie
–
construire
/reabilitare/modernizare de unități de învăţământ preuniversitar (creşe,
grădinițe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 investiții in amenajări ale spațiului urban degradat al comunității
defavorizate respectiv: construcția / reabilitarea / modernizarea clădirilor
pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement
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si sport etc.;
crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice,
zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si
comerciale, etc.);
construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de
economie sociala de inserţie.

Axa 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”
Prioritatea de Investiții 4.3 ”Oferirea de
sprijin pentru regenerarea fizică, economică și
socială a comunităților defavorizate din
regiunile urbane și rurale”
Se va finanța:


Infrastructură
educațională

Investiții in facilitați destinate utilizării
publice, cum ar fi: zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice, scuaruri,
părculețe, locuri de joaca pentru copii,
precum si facilitați pentru activități
sportive si recreaționale (ex. terenuri de
sport, etc.);
 Investiții in clădiri destinate utilizării
publice pentru activități educative,
culturale si recreative, cu scopul de a crea,
îmbunătăți sau extinde serviciile publice
de
baza
(construcție/
reabilitare/
modernizare), inclusiv dotarea acestora cu
echipamente specifice;
 Construcția/reabilitarea/modernizarea
tuturor tipurilor de utilități de baza la
scara mica (cum ar fi infrastructura
edilitara de gaze, electricitate, apa,
salubritate);
 Construcția/reabilitarea/modernizarea
străzilor de importanta secundara, inclusiv
trotuare, piste pentru bicicliști, alei
pietonale, cai de acces.
Axa 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de Investiții 4.4 ”Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare
profesională pentru dobândirea de competente și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”
Obiectivul Specific 4.4 – Infrastructură
educaţionale
pentru
educația
timpurie
antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)
Obiectivul
Specific
4.5
Infrastructură
educaţională pentru învăţământul profesional şi
tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee
tehnologice şi şcoli profesionale)
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Axa 10 ”Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale”
Prioritatea de Investiții
10.1 A, Obiectiv specific
10.1
învățământ
antepreșcolar și preșcolar
Se va finanța:
 construcția/ reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
educaţionale
pentru

Se va finanța:
 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
educaţionale antepreșcolare si preșcolare
(creșe si grădinițe)
 construcția/reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
educaţionale
pentru
învăţământul
profesional şi tehnic si invitarea pe tot
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli
profesionale)

Servicii sociale

educația
timpurie
antepreșcolară (creșe) și
preșcolară (grădinițe)
Prioritatea de Investiții
10.2, Obiectiv specific 10.2
- învățământ profesional și
tehnic
Se va finanța:
 construcția/ reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
educaţionale
pentru
învăţământul profesional
şi tehnic și învățarea pe
tot parcursul vieții (licee
tehnologice
şi
şcoli
profesionale).

Axa 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”
Obiectivul Specific 10.3 "Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu"
Se va finanța: Ghidul solicitantului nu era disponibil la momentul elaborării
prezentului studiu (septembrie 2017)
Obiectivul Specific 10.4 ” Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar
in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”
Se va finanța: Ghidul solicitantului nu era disponibil la momentul elaborării
prezentului studiu (septembrie 2017)
Axa 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”
Prioritatea de Investiții 8.1 ”Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile
in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea sociala prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale”
Obiectivul Specific 8.3. A - Persoane vârstnice
Se va finanța:
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor
sociale fără componentă rezidenţială existente;
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru
înfiinţarea de noi centre sociale fără componentă rezidenţială (clădiri
care nu au avut înainte această funcțiune);
 asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru
infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială (inclusiv
branşarea la utilităţi);
 crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu
dizabilităţi;
 amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale fără
componentă rezidenţială;
 dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura
socială fără componentă rezidenţială, inclusiv echipamente pentru
persoane cu dizabilităţi;
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Obiectivul Specific 8.3.B - Persoane cu dizabilități
Se va finanța:
• Înființarea de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi prin
construirea de clădiri și dotare
• Înființarea de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor clădiri existente și
transformarea lor în locuințe protejate
• Înființarea de centre de zi pentru persoanele cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor clădiri existente și
transformarea lor în centre de zi pentru persoane cu dizabilități
• Asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru
locuinţele protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi (inclusiv
branşarea la utilităţi);
• Asigurarea utilităţilor generale şi specifice pentru centrele de zi pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi (inclusiv branşarea la utilităţi);
• Accesibilizarea spațiului destinat serviciului social nou înființat și a căilor
de acces;
• Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor de zi pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrul de zi
pentru persoane adulte cu dizabilităţi, inclusiv tehnologii de acces și
tehnologii și dispozitive asistive pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de locuinţe protejate pentru
persoanele cu dizabilităţi, inclusiv tehnologii de acces și tehnologii și
dispozitive asistive pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
Obiectivul Specific 8.3. C - Copii
Se va finanța:
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii existente
pentru centrele de zi pentru copii;
• construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea caselor de tip
familial /apartamentelor pentru copii;
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor
imobile
şi
transformarea lor în centre de zi pentru copii;
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor
imobile
şi
transformarea lor în case de tip familial /apartamente pentru copii
• asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru centrele
de zi pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi) şi pentru casele de tip
familial /apartamentele pentru copii;
• crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru
persoane cu dizabilităţi;
• dotări pentru imobilele în care sunt furnizate servicii de îngrijire de zi/
casele de tip familial /apartamentele pentru copii;

Sănătate

Axa 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale”
Prioritatea de Investiții 8.1 ”Investiţiile in
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalitățile in ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea sociala prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
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Centre medico - sociale
integrate: Prioritatea de
Investiții 8.1
Se va finanța:
 construcție/reabilitare
a/modernizarea/extind
erea dotarea centrelor
comunitare integrate

Patrimoniu

Stațiuni
(Turism)

culturale si de recreare, precum si trecerea de la
socio-medicale
serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale”
Se va finanța:
 construcție/reabilitarea/modernizarea/extind
erea dotarea centrelor comunitare integrate
socio-medicale
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a
celor
provenite
din
reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici,
ineficiente
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii de unități de primiri urgenţe
 construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţa
regionale.
Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru
construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, in
regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (ClujNapoca). Valoarea alocării financiare pentru
acestea nu depășește 50% din valoarea financiara
alocata domeniului sănătăţii.
Obiectiv specific 8.2 B – UPU (Unități de Primire
Urgențe)
Se va finanța:
Lista proiectelor eligibile privind îmbunătățirea
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență poate fi accesată online, ultima versiune a
ghidului solicitantului fiind din august 2017 (la
momentul elaborării acestui studiu)96
Axa 5 ” Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”
Prioritatea de Investiții 5.1 ”Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”
Se va finanța:
 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare,
frescelor, picturilor murale exterioare;
 Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea
condiţiilor de climatizare, siguranţa la foc, antiefracţie);
 Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 Activități de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat,
inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.
Axa 7 ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului”
Prioritatea de Investiții 7.1 " Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de
munca, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale
pentru anumite zone precum si sporirea accesibilității si dezvoltarea resurselor
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naturale si culturale specifice"
Se va finanța:
 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera,
rețele de captare si transport, parcuri balneare, modernizare si creare baze
de tratament)
 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților
aferente
 Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum şi
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea
atracțiilor turistice
 Activități de marketing si promovare turistica ale obiectivului finanțat.

Capitolul 6 Aspecte privind gradul de dezvoltare a rețelei urbane din
Regiunea Centru
6.1. Caracteristici generale privind rețeaua urbană din Regiunea Centru
 Conceptul de ”oraș” și noțiuni asociate
Apariția orașelor a fost o consecință firească a evoluției civilizației umane. Inițial orașul a
fost creat pentru a îndeplini un rol comercial, de schimb pentru produse și un rol militar (de
asigurare a securității). Primele civilizații urbane din lume au apărut în Asia, în regiuni cu
agricultură avansată, bazată pe irigații. Cel mai vechi oraș din lume, Ierihon, a apărut acum
7000 de ani pe teritoriul actual al Iordaniei. Începuturile urbanizării în forță pot fi
identificate temporal cu Epoca modernă. Din 1950, oraşele contemporane s-au confruntat
cu o puternică accelerare a ratei creşterii populaţiei urbane mondiale. Aceasta reprezenta
33% din populaţia totală în anul 1950, 40% în 1977, 50% în 2000, 54% în 2014.
În general orașele au apărut fie prin: transformarea satelor în orașe, apariția spontană (fie
datorită sporului demografic, fie datorită condițiilor geografice și economice favorabile) sau
fondarea deliberată pe un plan prestabilit.
În ciuda recunoașterii sale intuitive de către majoritatea locuitorilor acestei planete,
orașul rămâne unul dintre conceptele dificil de definit. Drept dovadă, există nenumărate
tratate, manuale și cursuri de geografie urbană, care evită în a se pronunța tranșant asupra
definiției orașului. Această ezitare evidentă apare, pe de o parte, datorită dinamicii
extraordinare a orașului de la o etapă la alta, iar pe de altă parte, datorită deosebirilor
existente de la o țară la alta, de la un continent la altul. (Tălângă, C., 201097)
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Toate definițiile date orașului până în prezent nu au reușit să întrunească unanimitatea.
Există o varietatea şi, nu de puţine ori, complementaritatea definiţiilor date oraşului în
decursul timpului, astfel încât menționăm mai jos câteva dintre acestea.
Tabel 6.1.1 Definiții ale orașului din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre
Autorul, perioada
Definiția orașului
Aristotel (sec. IV î.Hr.), ”Un oraș trebuie să fie construit pentru a oferi locuitorilor săi
filozof grec
securitatea și fericirea”
Freiherr von Richthofen
Oraşul este definit prin "existenţa activităţilor industriale şi
(1833 –1905), geograf
comerciale"
german
„Oraşul reprezintă o densitate durabilă de oameni şi locuinţe
Friedrich Ratzel (1844umane care ocupă un spaţiu considerabil şi se află la întretăierea
1904), geograf german
unor mari căi de comunicaţie.”
Lewis Mumford (18951990),
urbanist
şi Orașul este ” un montaj dramatic deliberat al acţiunilor
istoric al culturii
semnificative şi al celor mai sublime impulsuri ale culturii umane.”
americane
Jacqueline
BeaujeuGarnier (1917 - 1995) şi Orașul este definit de „Aceste colţuri ale Pământului unde se
Georges Chabot, (1890 îngrămădeşte într-o cadenţă din ce în ce mai rapidă, o parte
1975)
geografi mereu crescândă a umanităţii …”
francezi
Simion
Mehedinți98 Orașele sunt ”grupări de clădiri și de oameni, provocate de
(1868–1962), geograf circumstanțe regionale în legătură cu circulația mărfurilor și a
român
oamenilor”
Tony Garnier (1869–
1948, arhitect si urbanist
vizionar) si Le Corbusier
(1887 - 1965, arhitect,
designer,
urbanist,
scriitor)

Hans W.
(1889-1974)
suedez

Orașul privit ca un sistem. Tony Garnier și Le Corbusier vorbesc
pentru prima dată de acest concept, orașul privit ca un sistem. Mai
mult, Le Corbusier făcea legătura dintre corpul uman și componentele
orașului. Mai târziu, în 1957, apare o lucrare a lui Shnell și Shuldmer
care pun în discuție un prim model de oraș ca sistem urban.

Este considerat oraş ”orice aglomeraţie de locuitori caracterizată
Ahlmann printr-o diferenţiere a ocupaţiilor. Când toţi locuitorii au aceeaşi
geograf ocupaţie, noţiunea de oraş dispare. ”Rămân descoperite în acest
caz oraşele rezidenţiale (de tip dormitor) (Jaquelline Beaujeau
Garnier, G. Chabot, 1971).
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Orașul este ”o formă de organizare a spaţiului geografic în
vederea concentrării, prefacerii şi redistribuirii bogăţiilor şi a
energiilor sociale …”
Vintilă
Mihăilescu
sau
(1890-1978), geograf
„Orașul, ca element al peisajului este un organism legat de spațiul
român
geografic, înăuntrul căruia el îndeplinește o funcție precisă:
concentrează, transformă și redistribuie bunurile materiale și
spirituale”.
Walter Christaller
(1893 – 1969), geograf
german

În definirea oraşului prezintă importanţă mai mare comerţul,
administraţia şi meşteşugurile şi mai puţin industria.

”Oraşul constituie o formă superioară de organizare a spaţiului cu
atribute concrete, cuantificabile”
Vasile Cucu (1927 - în
sau
prezent),
geograf
”Orașul este un organism teritorial bine populat cu un grad înalt
român
de concentrare, organizare și producție socială, culturală, format
în anumite condiții de spațiu și timp”.
Orașul este o ”formă complexă de așezare omenească cu
DEX, 198499
dimensiuni variabile și dotări industriale, având de obicei funcție
administrativă, industrială, comercială, politică și culturală”
Există mai multe criterii în urma cărora se stabilește daca o așezare poate fi sau nu
considerată oraș100:
 Numărul de locuitori: peste 50.000 de locuitori (Japonia), peste 20.000 de locuitori
(Olanda), peste 15.000 de locuitori (India), peste 10.000 de locuitori (Spania, Grecia,
Elveția, Ucraina), peste 2.500 de locuitori (S.U.A, Thailanda), 2.000 de locuitori
(Franța, Argentina, Portugalia, Israel, Germania, Cehia, Guatemala), peste 1.000 de
locuitori (Canada, Scoția, Malaysia), peste 300 de locuitori (Irlanda), peste 250 de
locuitori (Danemarca)
 Administrativ (ține cont de hotărârile legislative din fiecare țară, privind trecerea
unei așezări rurale în categoria orașelor. De pildă, în america Latină toate localitățile
cu funcții administrative devin automat orașe): Bulgaria, Anglia, Paraguay, Bulgaria,
Finlanda, Japonia, Norvegia, România, Noua Zeelandă, Republica Sud - Africană, Sri
Lanka, Brazilia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Salvador, Nicaragua, etc.
 Ponderea populației ocupate în agricultură: sub 50% (Ucraina, Republica Moldovă),
sub o treime (Israel), sub 20% (Olanda), sub 15% (Federația Rusă)
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Facilitățile și funcțiile urbane: este un criteriu mai greu de măsurat

Există mai multe categorii de orașe printre care amintim:
 După poziția geografică: litorale, interioare: de munte, de deal și podiș, de câmpie, la
contactul principalelor forme de relief, de-a lungul arterelor hidrografice, etc.
 Tipuri funcţionale de oraşe: orașe cu funcții: complexe, industriale, comerciale, de
transporturi, de servicii, agroindustriale, cultural-educațională, administrativ
politică, strategico-militară, turistico-balneară, de cult, etc.
 După mărimea demografică101: orașe mici (sub 20.000 de locuitori), orașe mijlocii
(20.000 - 100.000 locuitori), orașe mari (100.000 - 1.000.000 locuitori) și orașe foarte
mari sau metropole (peste 1.000.000 locuitori),
 După morfostructură (formă, tramă stradală (textură), structură) se deosebesc
tipurile: orașe: radiar - concentrice (ex. Moscova, Paris, Sibiu, etc.), polinucleare (ex.
Los Angeles, Chicago, Budapesta, București, Timișoara, etc.), liniar (oraș-stradă, ex.
Madrid, Turda, etc. ), rectangulare (sau geometric, ex. orașe din S.U.A (San Francisco,
New York), Alexandria (România), etc.), orașe de tip câmplunguri (morfostructural,
se caracterizează prin existența unei străzi principale care este dominată de centru
civic, ex. Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Muscel)
În comparație cu ruralul, urbanul prezintă următoarele caracteristici102:
 densitatea mai mare a populaţiei şi a construcţiilor;
 echipare tehnico-edilitară superioară;
 activităţi predominant secundare şi terţiare;
 mod de viaţă specific;
 un potenţial demografic, de regulă, mai ridicat.
În opinia geografului italian Riccardo Cappellin103, oraşele îndeplinesc cinci funcţii în
economia regională, respectiv:
1. centre administrative ale regiunilor;
2. centre de economii de aglomeraţie;
3. noduri ale reţelelor de transport şi comunicaţii la nivel interregional şi noduri sau
„porţi de intrare‖ („gateways‖) în relaţia cu celelalte regiuni la nivel naţional şi
internaţional;
4. centre ale inovării şi ale noilor producţii, centre de cercetare şi universitare;
5. centre ale identităţii culturale regionale.
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Cucu, V. – Sistematizarea teritoriului şi localităţilor din România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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Surd, V. (2003), Geografia așezărilor, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj Napoca
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La nivelul României, când vorbim de oraș în contextul dezvoltării durabile, amenajării
teritoriale, urbanismului, etc. cea mai relevantă definiție este cea formulată prin Planul de
Amenajare a Teritoriului Național (PATN) - Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de localități,
document aprobat prin Legea nr. 351/2001104. În acest sens, „oraşul este unitatea
administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai
multe localităţi, dintre care cel puţin una este localitate urbană. Ca unitate administrativteritorială de bază şi ca sistem social-economic şi geografic, oraşul are două componente:
1. componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafaţa de teren ocupată
sau destinată construcţiilor şi amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale,
de depozitare, de producţie, de circulaţie, de recreare, de comerţ etc.) şi
extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al oraşului;
2. componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de
populaţie şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se
desfăşoară pe teritoriul localităţii
Dimensiunile, caracterul şi funcţiile oraşului prezintă mari variaţii, dezvoltarea sa fiind
strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparţine. Oraşele care prezintă o însemnătate
deosebită în viaţa economică, social-politică şi cultural-ştiinţifică a ţării sau care au condiţii
de dezvoltare în aceste direcţii sunt declarate municipii”
În același timp, considerăm util de menționat o serie de termeni și noțiuni conexe
conceptului de oraș a căror clarificări conceptuale sunt formulate în cadrul Planului de
Amenajare a Teritoriului Național (PATN) - Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de localități”.
Tabel 6.1.2 Definiții conform Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) - Secțiunea
a IV-a ”Rețeaua de localități
Definiție conform Planul de Amenajare a Teritoriului
Termeni/Noțiuni
Național (PATN) - Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de
localități”105
Localitate în care majoritatea resurselor de muncă este
ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de
Localitate urbană
dotare și echipare, exercitând o influență socioeconomică
constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare
Sistem de localități învecinate între care se stabilesc relații
de cooperare economică, socială ți culturală, de amenajare a
Sistem urban
teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico edilitară, fiecare păstrându-și autonomia administrativă.
Totalitatea localităților de pe un teritoriu (național,
Rețea de localități
județean, zonă funcțională)ele căror existență și dezvoltare
104
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Zonă metropolitană

Zonă de dezvoltare

Zonă de influență

sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate
pe multiple planuri (politico - administrativ, social - cultura,
economic, etc.). Rețeaua de localități este construită din
localități urbane și localități rurale.
Zonă construită prin asociere, pe bază de parteneriat
voluntar, între marile centre urbane (capitala României ți
municipiile de rang I) și localitățile urbane și rurale aflate în
zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au
dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
Perimetru delimitat în cadrul unui teritoriu administrativ al
unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care
se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul
favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investiții
de capital străin și autohton .
Teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și
care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile
de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe
linia activităților economice, a aprovizionării cu produse
agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale,
a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări
pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de
influență sunt în relație directă cu mărimea și cu funcțiunile
centrului urban polarizator.

Tabel 6.1.3 Definiții conform Legii Nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
Definiție conform Legii Nr.350 din 6 iulie 2001
Termeni/Noțiuni
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 2106
Sistem de localităţi învecinate între care se stabilesc relaţii
de cooperare economică, socială şi culturală, de amenajare a
Sistem urban
teritoriului şi protecţie a mediului, echipare tehnicoedilitară, fiecare păstrându-şi autonomia administrativă
Totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora
Structură urbană
se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din
aceasta şi din care rezultă configuraţia lor spaţială.
Tabel 6.1.4 Definiții conform H.G. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de
creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţională
Termeni/Noțiuni
Hotărârea Guvernului - H.G. 998/2008107
La nivel naţional au fost identificaţi 7 polii de creştere
reprezentați de mari centre urbane (Iaşi, Constanţa,
Poli de creştere
Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Brașov) şi
arealele de influenţă ale acestora. În cadrul acestor poli de
106
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Poli de dezvoltare urbană

Centre urbane

creştere se realizează cu prioritate investiţii din programele
cu finanţare comunitară şi naţională
La nivel național au fost identificaţi polii de dezvoltare
urbană reprezentaţi de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău,
Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu
Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş. Prin polii de dezvoltare
urbană se realizează cu prioritate investiţii din programele
cu finanţare comunitară şi naţională.
Centrele urbane sunt reprezentate de oraşe/municipii cu
peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creștere şi
polii de dezvoltare urbană menţionaţi prin HG nr.
998/2008.

Tabel 6.1.5 Definiții ale unor forme teritoriale urbane în viziunea gândirii geografice urbane
românești108
Forme teritoriale urbane
Definiție
Reprezintă un oraș propriu-zis, cu limite administrative
Orașul inițial
foarte clar conturate; se referă în general la orașele mici și
foarte mici.
Este o forma mai extinsă a orașului, reprezentând o arie
urbanizată constituită dintr-un oraș cu peste 50 000
Aglomerația urbană
locuitori și o zonă suburbană, cu o raza de pană la 50-60 km
față de centrul principal. Are relații de natură economică și
de aprovizionare cu localitățile apropiate.
Este o forma teritorială constituită din orașe apărute
independent, la distanțe mici unul fată de celălalt, având
Gruparea urbană
relații intense intre ele. (Ex.: Constanta-Medgidia, GdanskGdynia, Rijeka-Opatja, Izmir- Manisa.)
Se referă la o serie de orașe care în anumite condiții sunt
interdependente din punct de vedere economic, social și
urban, având însă administrație proprie. Se conturează de
obicei pe văile râurilor, de-a lungul marilor magistrale sau
Microregiunea urbană
în arii litorale. Ele pot avea profil economic specializat (dep.
Petroșani, dep. Ostrava Karvina), complex (valea Prahovei,
Seattle-Tacoma, Montreal-Quebec), profil turistic (Valea
Isere-Chamonix-Mont Blanc).
Este un sistem urban bazat pe existenta în teritoriu a unor
orașe de mărimi variabile, situate la distanțe apropiate,
Interurbația
care au funcii diferite, dar se completează reciproc. Această
concentrare urban evoluează spre conurbație.(Ex.: Brașov,
108
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Cucu, V., (2000), Geografia așezărilor rurale, Edit. Domini, Târgoviște.
Cucu, V., (2000), Geografia orașului, Edit. Fundației “Dimitrie Bolintineanu”, București, Romania.
SURD V., 1982, Populația, așezările și economia mondială –sinteze geografice, Editura Dacia, ClujNapoca.
Surd, V. (2003), Geografia așezărilor, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj Napoca.
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Conurbația

Sistem teritorial

Metropola

Megalopolis

Cluj-Napoca, Osaka, Kobe, Kyoto etc.
Este un sistem urban care a apărut pe baza accentuării
relațiilor dintre două sau mai multe orașe apropiate spațial,
dar care își mențin,în general personalitatea. Termenul de
conurbație a fost introdus în știință de sociologul englez
Patrick Geddes. Ex. de conurbații: St. Paul – Mineapolis
(SUA), Reggio-Mesina (Italia); Essen-Dusseldorf, etc.
Realitatea teritorială este tot mai complexă şi se află întrun permanent proces de restructurare spaţială, dar şi
calitativă. Pentru a o cunoaşte mai bine şi pentru a o
gestiona ca atare, este necesară decuparea ei în ansambluri
funcţionale, respectiv sisteme teritoriale, constituite din
elemente şi relaţii, care au ca finalitate atingerea unor
ţeluri comune. (Daniel Peptenatu109)
Este orașul cu peste 1 milioane locuitori, iar împreună cu
localitățile satelit formează o arie metropolitan. Are rol de
capitală regională sau națională, dezvoltat sub aspect
economic, cultural, urbanistic, cu o puternică zonă de
influență în teritoriu, cu rol în controlul economiei
moderne. Ex.:Paris, Londra, Moscova, București
Se referă la o concentrare urbană de mari dimensiuni, care
constituie un stadiu de gigantism în organizarea teritoriului
urban,
fiind
o
superașezare,
niște
conurbații
superdezvoltate. Megalopolisul este format din conurbații,
interurbații, metropole, orașe, enclave agricole, spații
forestiere. În cadrul megalopolisului exist nuclee
polarizatoare spre care gravitează așezări urbane mai mici.
Megalopolisul se individualizează prin populații de peste 10
milioane de locuitori și prin faptul că încorporează mai
multe metropole (Ex. BOSWASH (Boston-New York Philadelphia - Baltimore - Washington cu o populație de
peste 45 mil. loc.), CHIPITTS: (Chicago - Detroit - Cleveland Pittsburg), TOKAIDO (Sud Estul insulei Honshu și Nordul
insulei Kyushu: Chiba - Tokyo - Yokohama - Nagoya - Osaka
- Kobe - Hiroshima cu aprox. 55 mil. loc.), SAN-SAN (costa
de vest a S.U.A., format între San Francisco - Los Angeles San Diego), RHIN (Amsterdam - Rotterdam - Essen Dortmund - Frankfurt - Mannheim Stuttgart cu 33 mil. loc.)

Conceptul de dezvoltare durabilă
109

Daniel Peptenatu (2016), ”Sisteme Teritoriale”, Note de curs, Universitatea din București,
http://www.unibuc.ro/prof/ene_m/docs/2016/oct/29_12_13_0715_Sisteme_teritoriale_si_planificare_in_turi
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Conceptul de dezvoltare durabilă a avut ca punct de pornire criza economică mondială
1929-1933 și s-a dezvoltat mai apoi prin înglobarea tuturor sferelor economico-sociale şi
umane, ajungând ca în zilele noastre, dezvoltarea durabilă să reprezinte noul drum al
umanităţii.
În urma unei documentări și cercetări științifice cu privire la definiția noțiunii de ”dezvoltare
durabilă” s-a observat faptul că există un număr impresionat de definiții, abordări și
interpretări.
Amintim cea mai cunoscută definițe a dezvoltării durabile, aceea dată de către Comisia
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul „ Viitorul nostru comun" cunoscut
şi sub numele de Raport Brundtland din 1987110: ”dezvoltarea care urmărește satisfacerea
nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile nevoi”. Deși, ”definiția dezvoltării durabile rămâne aceeași, [...] omenirea înțelege
astăzi mult mai bine pilonii economici, sociali și ecologici ai dezvoltării durabile, și cum sunt
aceștia conectați în mod intrinsec” (Bugge și Watters111, 2003).
”Dezvoltarea presupune creșterea, dar ceea ce o diferențiază de aceasta este tocmai
schimbarea, trecerea la o stare nouă, la o treaptă superioară, la complexitate”112
Principalele aspecte ale dezvoltării durabile sunt:
 Abordarea integrată
 Principiul "Gândește global - acționează local!"
 Viziunea de lunga durata asupra dezvoltării
 Compatibilitatea dintre mediul antropic şi mediul natural
 Egalitatea de şanse între generaţii care coexistă şi se succed în timp şi spaţiu
 Situarea pe primul plan al securităţii ecologice în locul maximizării profitului
 Asigurarea bunăstării generale punând accentul pe calitatea creşterii economice
durabile
 Armonizarea strategiilor de dezvoltare la toate nivelele (internațional, național,
regional, zonal) în care obiectivele dezvoltării sociale și economice să fie
subordonate celor privind protecția, conservarea și durabilitatea mediului
înconjurător.
În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, indiferent la ce nivel (internațional, național,
regional, micro-regional sau local), cea mai cunoscută abordare este cea integrată, intre
110
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domeniile: economie (eficiență, creștere, stabilitate, etc.), societate (nivel de trai, echitate,
dialog social și delegarea responsabilităților, protejarea culturii/patrimoniului, etc.) și
teritoriu și ecologie (conservarea si protejarea resurselor naturale, biodiversitate, evitarea
poluării, etc.)
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării
este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare,
printr-o abordare integrata între dezvoltarea economică, protecția mediului și justiție
socială. La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabila a devenit obiectiv asumat
începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001 a fost
adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila la Goteborg, căreia i-a fost adăugată dimensiunea
externă în 2002 la Barcelona, iar în 2006 a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Uniunii Europene revizuită113.
Conceptul de dezvoltare urbană
Durabilitatea urbană se bazează pe interacțiuni pozitive între cele trei subsisteme urbane
diferite: social, economic și fizic (teritorial și de mediu). În același timp, nu trebuie pierdut
din vedere existența unui număr foarte mare de factori ce influențează sustenabilitate
dezvoltării urbane, printre care amintim: modul de utilizare a terenurilor, progresul
tehnologiei, nivelul de educație, evoluția societății, rețele de transport și accesibilitate,
caracteristici privind consumul de energie, etc. Acești factori interacționează între ei,
schimbând temporal relații de tip ”cauză-efect” și imprimând diferite influențe asupra
durabilității în diferite stadii de dezvoltare urbană. Prin urmare, durabilitatea este un
concept dinamic.114 Nu trebuie pierdut din vedere faptul că noi forțeau un impact
semnificativ în dezvoltarea orașelor în general: noi forțe economice, noile tehnologii, noile
forme de guvernare, noile restricții ecologice, noile tendinţe de evoluţie a societăţii, etc.
Frecvent, în literatura de specialitate, dezvoltarea urbană este sinonimă cu noțiunea de
urbanizare. La nivel european, una dintre provocările urbane care necesită intervenții
coerente de dezvoltare urbană este reprezentantă de fenomenul expansiunii urbane în afara
intravilanului (”urban sprawl”).
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Dezvoltarea urbană poate fi privită ca proces de creștere și amplificare însoțit de
transformări calitative generate de aplicarea unor strategii, politici, programe de
dezvoltare.115
Lumea poate continua să se dezvolte în mod durabil doar dacă această dezvoltare este
abordată într-o manieră cuprinzătoare, holistică. Într-o astfel de abordare va fi esențial să
se ia în considerare utilizarea rațională a resurselor, eficiența consumului, un management
urban eficient, susținerea și sprijinirea inovării în dezvoltarea socială și economică, precum
și planificarea urbană durabilă. Toate aceste aspecte ar trebui să reprezinte o prioritate în
lupta continuă pentru durabilitate și în efortul de a crea orașe inteligente.
Durabilitatea la nivel mondial depinde din ce în ce mai mult de modul nostru de a dezvolta
orașele. Expansiunea demografică în mediul urban este un fenomen cu o tendință
exponențială accentuată observată în ultimul secol. De pildă, în 1900 doar 13% din populația
lumii trăia în orașe. Prognozele statistice subliniază faptul că acest procent va ajunge în 2050
la 70%. În fiecare an, adăugăm planetei echivalentul a 7 metropole de mărimea New Yorkului. Această urbanizare fără precedent este o emblemă a progresului nostru economic și
social (mai ales pentru națiunile în curs de dezvoltare), dar și o povară uriașă asupra
infrastructurii planetei.
Această creștere demografică constantă reprezintă o provocare pentru dezvoltarea în
continuare care trebuie să fie abordată din punct de vedere holistic.
Marea provocare în sustenabilitatea urbană este dezvoltarea de politici cuprinzătoare
care sunt aplicate în mod consecvent pe diferite zone municipale. Aceste politici trebuie să
se bazeze pe o înțelegere amplă și cuprinzătoare a factorilor care influențează relația dintre
modul de funcționalitate a orașelor și mediul înconjurător. Acesta nu este un aspect tocmai
simplu.
• Tendințe și abordări moderne în coneptul de dezvoltare durabilă a orașelor116.
Prezentarea succintă a conceptelor: ”SMART City”, ”Digital City”, ”Future City”,
”Intelligent City”

În ultimii ani, orașe din întreaga lume au făcut eforturi pentru a face față angajamentele
asumate în cadrul Summit-ului de la Bilbao privind dezvoltarea societății informaționale în
teritoriile acestora, făcând un pas mai departe, promovând inovarea și procesele de
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Amalia Vârdol, ”Diferențieri geografice în nivelul de dezvoltare a orașelor României”, rezumatul tezei de
doctorat, coordonator științific prof.univ.dr. Ioan Ianoș, 2008
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Prezentarea conceptelor moderne de dezvoltare a orașelor pornind de la cel de oraș inteligent se regăsesc,
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management ale cunoașterii, acestea din urmă fiind doi factori cheie în realizarea
competitivității orașelor.
Astfel, dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și a proceselor de inovare a dus la un nou
model de oraș, ”Smart City”. Acest tip de oraș utilizează noi tehnologii pentru a le face mai
locuibile, funcționale, competitive și moderne, promovând inovarea și accesul la informații
și cunoștințe. Există mai multe abordări ale conceptului de ”SMART City”prin prisma
domeniilor componente. Unii consideră că ”SMART City” se bazează pe 9 domenii117
(guvernare și educație, sănătate, infrastructură, cetățeni, siguranță, tehnologie, mobilitate,
energie, clădiri).

Fig. 6.1.1 Componentele unui ”SMART City” (Sursa datelor: Asociația SMART CITY PRO)
O altă abordare consideră că ”SMART City” reunește 6 domenii-cheie de performanță:
economie, mobilitate, mediu, cetățeni, calitatea locuirii și a vieții, management.118 În esență,
un ”Smart City” este un oraș care funcționează pe 6 dimensiuni abordate integrat, definite
de 31 de factori, care la rândul lor sunt descriși și cuantificați prin 74 de indicatori. Cele 6
dimensiuni sunt: Economie inteligentă (Smart Economy), Mobilitate inteligentă (Smart
117
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Mobility), Locuitori inteligenți (Smart People), Mediu inteligent (Smart Environment),
Locuire inteligentă (Smart Living) și Guvernare inteligentă (Smart Governance).119
Un oraș ”SMART City” are și câteva trăsături caracteristice, fiind în același timp și un: oraș
funcțional, un oraș eficient, un oraș sigur, un oraș prietenos cu mediul, un oraș curat, un
oraș sustenabil, un oraș deschis către oamnei, un oraș comfortabil pentru locuitori și turiști,
etc. 120
Termenul de "Smart City" este utilizat și pentru a desemna orașele care apelează intensiv la
tehnologiile noi ”tip Smart” dedicate îmbunătățirii serviciilor publice, creșterii nivelulului de
comfort al cetățenilor din localitățile urbane și rurale, eficientizării consumurilor de resurse
și reducerii cheltuielilor pe termen mediu și lung.121
Dezvoltarea accelerată a Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din ultimele două decenii,
a favorizat răspândirea pe scară largă de inițiative ce vizează crearea de oportunități pentru
comunicare și schimbul de informații de către comunitățile locale sau regionale. Acest
fenomen a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii și apoi în Europa și Asia.
La nivel mondial, autoritățile locale sunt conștiente de faptul că dezvoltarea din ultimele
decenii ale Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC), a inovației și a cunoașterii a
crescut exponențial, ceea ce le face tot mai prezente în viața de zi cu zi și a componentelor
de bază ale progresului social și economic al acestor teritorii.
Astfel, un alt concept modern de oraș este acela de ”Intelligent City” (Oraș inteligent) ce
este definit ca teritorii care aduc inovația și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC)
în aceeași localitate. În 2006, Intelligent Community Forum122 a elaborat o listă de indicatori
care oferă un cadru pentru a înțelege modul în care comunitățile și regiunile pot obține în
prezent un avantaj competitiv privind ”Broadband Economy”.
Publicațiile recente referitoare la ”Intelligent City” subliniază convergența sistemelor de
inovare și medii virtuale în crearea unor sisteme globale de inovare. (Bell,R.și colab.123,
2009, Komninos124, 2008, IJIRD125, 2009).
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Alături de conceptul de ”orașe inteligente” se vorbește din ce în ce mai mult și de
conceptul”Digital City”(Orașe Digitale), între aceste existând diferențe evidente.Precizăm
faptul că toate orașele inteligente sunt și orașe digitale, însă nu toate orașele digitale sunt și
inteligente (Komninos126, 2002). Diferența majoră constă în faptul că orașele inteligente au
capacitatea de rezolvare a problemelor, în timp ce orașele digitale au doar capacitatea de
furnizare de servicii prin intermediul comunicării digitale. Infrastructura wireless este
elementul cheie al infrastructurii orașului digital, fiind în același timp doar un prim pas (în
special în oferirea de servicii de guvernare interoperabile bazate pe internet, care permit
conectivitatea permanentă și transformarea proceselor guvernamentale-cheie, atât pe plan
intern (departamente și angajați), cât și extern pentru cetățeni și mediu de afaceri).
O definiție utilă și holistică pentru “Future City” (Orașul viitorului) a dat-o Rick Robinson127 în
2012 incluzând 5 concepte128:
o Un Oraș al Viitorului este în poziția de-a face un succes din prezent (de exemplu, un
oraș economic activ în sectoarele industriale de mare valoare și în măsură să ofere
forța de muncă și infrastructura de care companiile din aceste sectoare au nevoie)
o Un Oraș al Viitorului este în curs pentru un viitor de succes (având un sistem de
educație care oferă competențe ce vor fi necesare viitoarelor industrii având în
vedere evoluția tehnologiei)
o Un Oraș al Viitorului creează o creștere durabilă și distribuită echitabil (de exemplu,
oportunitățile de educație și ocupare (locuri de muncă) sunt disponibile pe scară
largă pentru toți cetățenii și comunitățile, accentul fiind pus pe obținerea de
rezultate din punct de vedere social și de mediu, precum și creșterea economică)
o Un Oraș al Viitorului la fel de eficient și inteligent posibil (de exemplu, resurse
precum energia, sistemele de transport și apa sunt utilizate în mod optim, rațional și
cu conținut redus de emisii de carbon pentru creșterea economică și socială,
păstrând în același timp un mediu atractiv și sănătos în care locuitorii să trăiască și să
muncească)
o Un Oraș al Viitorului permite cetățenilor, comunităților, antreprenorilor și
întreprinderilor să facă posibil ce este cel mai bun pentru ei (pentru a face
infrastructuri inteligente este o provocare de inginerie, dar făcând orașe mai
inteligente reprezintă o provocare socială, iar cei mai în măsură să înțeleagă modul
în care societățile se poate schimba sunt cei care pot inova în ele)
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Conturarea unei idei cu privire la conceptele ”Smart City”, ”Intelligent City”, ”Digital City”
sau ”Future City” nu poate fi completă fără abordarea și a noțiunii de comunitate
inteligentă, comunitatea fiind cea mai dinamică componenta majoră a unui oraș.
În sens restrâns, o comunitate inteligentă este o comunitate care reușește să utilizeze
tehnologia informației pentru a își transforma fundamental și semnificativ viața și
activitatea, reușind astfel să facă față provocărilor la nivel global în ceea ce privește
economia bazată pe cunoaștere. (Eger, John, M., San Diego, 2007)129. În esență, o
comunitate inteligentă include factorii de decizie, mediul de afaceri și locuitorii care înțeleg
potențialul tehnologiei informației, adaptându-se permanent schimbărilor. (Smart
Community Guidebook130).
Deși sunt de mare actualitate, dar mai ales la modă, nu trebuie omis faptul că aceste
tendințele de dezvoltare urbană sunt mai întâi de toate imaginea unor corporații cu privire
la tehnologiile care au înregistrat, în ultimii ani, o remarcabilă dezvoltare și inovație și
care se doresc a fi tot mai revoluționare în viitor. Fără a eclipsa avantajele acestor
tehnologii, trebuie să menționăm faptul că ele nu pot rezolva în totalitate o serie de
probleme urbane (de pildă, problemele sociale, de urbanism, de mediu, etc.). Este foarte
important, ca dincolo de concepte și tendințe, abordarea în dezvoltarea urbană să fie cât
mai complexă, să nu se piardă din vedere faptul că una dintre cărțile de vizită ale unui
oraș este aceea a unui loc primitor și funcțional.
Indiferent care sunt tendințele în abordarea dezvoltării urbane („Smart City”, „Intelligent
City”, „Digital City”, „Future City”,etc.), orașele viitorului au nevoie de o planificare,
proiectare mai bună, mai inteligentă, mai durabilă și mai sigură131.
La nivelul Regiunii Centru, municipiul Alba Iulia este centrul urban care a pus cel mai mai
mult accentul pe cunoașterea, valorificarea și adaptarea la particularitățile locale a
conceptului internațional ”SMART City”, conturând și o vziune de dezvoltare alături de
dezvoltarea urbană durabilă în următorul deceniu. Se estimează că pentru a deveni ”SMART
City”, Alba Iulia ar trebui să investească 227 milioane de euro132 în special în domenii
precum conectivitate, transporturi, energie, cercetare, etc. În prezent, Primăria municipiului
Alba Iulia implementează proiectul - pilot ” Alba Iulia Smart City 2018”. Printre companiile
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care sunt in colaborare cu Primaria Municipiului Alba Iulia se afla Orange România,
Microsoft, Siemens, Philips, Telekom Romania, Cloud Soft, Solar Eco, Fast Order, ZTE, APERO
(Asociatia Procesatorilor de Plati Electronice) sau Hypermedia.133 De pildă, în urma
implementării proiectului în parteneriat cu Orange România” în Alba Iulia sunt peste 600 de
senzori care, alături de rețelele de comunicații mobile, fixe și destinate obiectelor conectate,
creează o infrastructură digitală a orașului”134.
Încadrarea rețelei urbane din Regiunea Centru în context național
Reţeaua de localităţi de pe teritoriul României s-a conturat în mare la sfârşitul secolului al
XIX-lea, sistemul de localităţi fiind centralizat, mai ales după formele excesive pe care le-a
luat în timpul regimului comunist.135 Detașarea în ierarhia urbană a Bucureștiului, capitala
țării, imprimă sistemului urban românesc un caracter monocentric.
Evoluția numărului de orașe136 și a ponderii populației urbane din România și Regiunea
Centru
Timp de un secol numărul de orașe din România aproape s-a triplat, crescând de 2,7 ori, de
la 119 orașe în anul 1912 la 320 de orașe în 2016. Din 1912 și până în 1977, timp de peste 6
decenii, numărul orașelor s-a dublat, crescând cu 97,5% de la 119 la 235 de localități.
Începând din 2004 numărul de orașe a depășit 300, fiind de 314 în 2004, cu 13,8% mai multe
față de anul precedent și cu 163,9% mai mult față de 1912. În ultimele 3 decenii, rețeaua de
localități urbane din România a cunoscut o dezvoltare semnificativă. În ultimul deceniu
numărul de orașe a rămas același, fiind din 2006 și până în prezent de 320 de orașe.

Fig. 6.1.2
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Analizând evoluția numărului de orașe de-a lungul timpului însoțită de creșterea populației
orașelor deja existente, a condus la o creștere semnificativă a ponderii populației urbane.
Este important să menționăm faptul că în urmă cu un secol, ponderea populației urbane din
România era e doar 16,3% în1912, ajungând la o cincime în 1930, la un sfert în 1948, la o
treime în 1956 și 1966. Abia din 1992 ponderea populației urbane depășește puțin 50%.

Fig. 6.1.3
La nivelul Regiunii Centru, timp de aproape 3 decenii, numărul de orașe a crescut cu o
cincime, cu 18,8%, de la 48 de orașe în 1990 la 57 de orașe în 2016. Începând din 2004 și
până în prezent numărul de orașe la nivel regional a rămas la 57.

Fig. 6.1.4
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La recensământul din 2011, ponderea populației urbane din Regiunea Centru era de 58,0%,
fiind a 3-a regiune după București - Ilfov (90,2%) și Vest (62,1%). Amintim faptul că în urmă
cu 6 decenii ponderea populației urbane din Regiunea Centru era sub o cincime (19,3%), iar
în urmă cu 5 decenii era de o treime (35,2%). În urmă cu 4 decenii ponderea populației
urbane ajungea la aproximativ jumătate (49,9%). Cel mai mare grad de urbanizare la nivel
regional este atins în 1992 de 59,9% înregistrând o ușoarăscădere, fiind de 58,0% în 2011. La
nivel de județ cel mai mare grad de urbanizare îl are Brașov, de mai bine de două decenii,
aproxiamtiv trei sferturi din popuație este în mediul urban, la polul opus fiind județul
Covasna. Evoluția gradului de urbanizare la nivel de jdueț în ultimele 6 decenii poate fi ușor
de observat din graficul de mai jos.

Fig. 6.1.5
Scurtă descriere geografică a rețelei urbane din Regiunea Centru
Dinamica și configurația rețelei de localități sunt factori care au influențat în mod direct
nivelul de dezvoltare socială și economică a Regiunii Centru. Considerate jucători cheie
într-o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi crearea de prosperitate, oraşele prin
funcţiile sale sunt centre de polarizare pentru localităţile rurale din vecinătate.
Rețeaua de localități din Regiunea Centru este formată din 57 de orașe dintre care 20 sunt
municipii, 357 de comune și 1788 de sate. La nivel de județ, cele mai multe comune sunt în
Mureș (91), iar cele mai puține în Covasna (40) și Brașov (48). Datorită particularităților
geografice cele mai multe sate sunt în județul Alba (656), majoritatea fiind mici și foarte mici
(foarte multe cătune în Munții Apuseni cunoscute sub numele de crânguri).
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Tabel 6.1.6 Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Centru în 2016
Numărul
din care:
Numărul
Numărul
Județe
oraşelor
municipii
comunelor
satelor
şi municipiilor
Regiunea Centru
57
20
357
1788
Alba
11
4
67
656
Brașov
10
4
48
149
Covasna
5
2
40
122
Harghita
9
4
58
235
Mureș
11
4
91
464
Sibiu
11
2
53
162
Sursa: Institutul Național de Statistică
La nivelul regiunii Centru reţeaua de localităţi urbane este echilibrată, excepţie făcând
judeţul Covasna. Repartiţia oraşelor în funcţie de judeţele regiunii este ilustrată în tabelul de
mai jos, existând 3 judeţe cu un număr maxim de 11 oraşe (Alba, Mureş şi Sibiu), iar la polul
opus cu 5 oraşe fiind judeţul Covasna.
Potrivit datelor statistice oficiale, la nivelul Regiunii Centru s-a înregistrat în anul 2016 o rată
de urbanizare de 59, 9%, fiind superioară celei înregistrate la nivelul României (56,3%)

Judeţul
Alba
Brașov
Covasna
Harghita

Mureș

Sibiu

Tabel 6.1.7 Municipiile și oraşele din Regiunea Centru în anul 2017
Municipiu
Oraş
Alba Iulia, Aiud,
Blaj, Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna
Sebeş
Mureş, Teiuş, Zlatna
Braşov, Codlea, Făgăraş, Ghimbav, Predeal, Râşnov, Rupea, Victoria,
Săcele
Zărneşti
Sfântu Gheorghe, Târgu
Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului
Secuiesc
Miercurea Ciuc,
Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Cristuru Secuiesc,
Gheorgheni, Odorheiu
Vlăhiţa
Secuiesc, Topliţa
Târgu Mureş, Reghin, Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu
Sighişoara, Târnăveni
de Pădure, Sărmaşu, Sovata, Ungheni
Sibiu, Mediaş

Agnita, Avrig, Cisnădie, Copşa Mică,
Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului,
Sălişte , Tălmaciu
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Fig. 6.1.6 Harta fizico-geografică a Regiunii Centru
Din punct de vedere la rețelei urbanistice, Regiunea Centru se caracterizează printr-o
eterogenitate. În funcție de rang (2-5), rețeaua urbană la nivel regional cuprind 17 municipii
și orașe cu o populație cuprinsă între 25.000 - 299.000 de locuitori. Celelalte orașe cu
populație sub 25.000 de locuitori sunt considerate orașe foarte mici având rangul 6. În
regiunea Centru nu există niciun oraș de rang 1 cu o populație de peste 300.000 de locuitori.
- rang 2 (peste 200.000 de locuitori): Brașov
- rang 3 (100.000 - 200.000 de locuitori): Târgu Mureș și Sibiu
- rang 4 (50.000 - 100.000 de locuitori): Alba Iulia, Mediaș și Sfântu Gheorghe
- rang 5 (25.000 - 50.000 de locuitori): Miercurea Ciuc, Făgăraș, Reghin, Odorheiu
Secuiesc, Sighișoara, Săcele, Sebeș, Cugir, Târnăveni, Aiud și Zărnești
În Regiunea Centru 6 orașe mari (10,5 % din totalul orașelor și municipiilor) au o populație
de peste 50.000, iar pe întreg teritoriul Uniunii Europene sunt aproape 1.000 de orașe
mari137.
La nivelul Regiunii Centru județul cu cea mai mare pondere a suprafaței a zonei urbane este
Brașov (22,3%), iar cu cea mai mică este Mureș (12,8%).
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Așezările urbane din Depresiunea Colinară a Transilvaniei din Regiunea Centru

Considerată una dintre marile arii de concentrare umană Depresiunea Transilvaniei se
remarcă prin repartiția relativ uniformă a așezărilor în strânsă corelație cu relieful, rețeaua
hidrografică, resursele naturale și căile de comunicație. În general văile concentrează
numărul cel mai mare de așezări și în mod particular marile axe morfohidrografice (văile
Mureșului, Târnavelor). O asemănătoare situație se întâlnește și în Câmpia Transilvaniei,
zonele de contact dintre unitățile periferice și cele montane, contactele dintre văi și
versanți, etc.
Analizat în profil regional, se pot identifica subregiuni lipsite de orașe cum este de pildă
Câmpia Transilvaniei, iar altele concentrează un număr însemnat de centre urbane de-a
lungul marilor axe morfohidrografice formând adevărate grupări industriale, care în prezent
au suferit restructurări economice sau se află în declin industrial:
 pe Mureș: Reghin, Târgu Mureș, Luduș
 pe Târnava Mare: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Sighișoara, Dumbrăveni,
Mediaș, Copșa Mică
 pe Târnava Mică: Sovata, Târnăveni
 la confluența Târnavelor: Blaj
Un areal de concentrare urbană se află și în depresiunile de contact: Aiud, Ocna Mureș, Alba
Iulia, Sebeș, Cisnădie, Sibiu, Făgăraș, Victoria. Uneori orașele apar și izolate fiind legate de
poziția în teritoriu. Un exemplu în acest sens este orașul Agnita.
Orașele Sibiu și Târgu Mureș cu funcții complexe și o populație numeroasă ce depășește
100.000 de locuitori, exercită o influență remarcabilă pe plan regional și național,
constituind totodată principalele centre de convergență din depresiune.


Așezările urbane din Munții Carpați din Regiunea Centru

Aşezările carpatice au apărut şi s-au dezvoltat în strânsă legătură cu particularităţile
geografice care au impus şi unele restricţii de dezvoltare şi expansiune date de influenţa
directă a altitudinii şi gradului de fragmentare a reliefului. Dacă iniţial activitatea de bază a
populaţiei era agricultura, pe măsura evoluţiei sociale, activităţile din spaţiul carpatic s-au
diversificat: exploatarea şi prelucrarea lemnului, exploatarea cărbunilor, a diferitelor
minereuri feroase şi neferoase, a unor resurse nemetalifere, etc. Acest fapt a atras după
sine o dezvoltare a reţelei de transport din zona montană a Regiunii Centru care s-a realizat
în lungul arterelor hidrografice, culoarelor depresionare, etc.
Depresiunile submontane din interiorul şi exteriorul acestora sunt puse în evidenţă de
prezenţa „ţărilor”, vechi arii de locuire şi concentrare a populaţiei româneşti, organizată în
unităţi politico-administrative bine închegate. Amintim în acest sens Ţara Bârsei, Ţara
Făgăraşului, Ţara Moţilor, etc.
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Carpaţii Româneşti din Regiunea Centru se caracterizează printr-un grad ridicat de
umanizare şi un număr relativ mare de aşezări urbane ţinând cont de particularităţile
geografice:
 din Carpaţii Orientali: Miercurea Ciuc, Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Gheorgheni,
Topliţa, Vlăhiţa, Braşov, Codlea, Râşnov, Ghimbav, Săcele, Sfântu Gheorghe, Târgu
Secuiesc, Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului
 din Carpaţii Meridionali: Zărneşti, Predeal, Tălmaciu, Cugir
 din Carpaţii Occidentali: Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Zlatna
În cadrul oraşelor carpatice se remarcă Braşov (peste 250.000 de locuitori), Sfântu Gheorghe
(peste 60.000 de locuitori) şi Miercurea Ciuc (peste 40.000 de locuitori).


Tipologia orașelor din Regiunea Centru după: Regula ”rang-mărime”

Regula ”rang - mărime” postulează ideea că mărimea unei așezări este invers
proporțional138 cu rangul acesteia. Se pornește de la asumpția că așezarea de rangul doi va
avea jumătate din populația așezării celei mai mari (de rang unu), cea de rangul trei a avea o
treime din populația așezării de rangul unu, cea de rangul patru va avea un sfert din
populația de rangul unu, etc. (Vasile Surd139, 2003) Formula de calcul este: Pn = Pl/n, unde
Pn - populația orașului, Pl - populația celui mai mare oraș, n - rangul, în funcție de mărime, al
orașului.
În cazul Regiunii Centru, orașul cel mai mare este Brașov care are o populație după
domiciliu în 2016 de 290.743 de locuitori. În mod teoretic, orașul de rang doi va avea
145.372 de locuitori (fiind Sibiu cu populația de 169786, conform INS) , iar cel de rang trei va
avea 96.914 de locuitori (fiind Târgu Mureș cu populația de 150191, conform INS). La polul
opus, nu ar exista niciun oraș cu o populație sub 5.000 de locuitori, însă în realitate există 2
orașe cu o populație sub 3.000 de locuitori: Băile Tușnad (rang 57, cu 1687 locuitori,
conform INS) și Borsec (rang 56, cu 2771 locuitori, conform INS), ambele din județul
Harghita.
Teoretic, conform regulii (relației) ”rang - mărime” la nivelul Regiunii Centru ar exista:
 un singur oraș cu peste 100.000 de locuitori (Sibiu)
 3 orașe cu o populație între 50.000 - 100.000 de locuitori (Târgu Mureș, Alba Iulia,
Sfântu Gheorghe)
 4 orașe cu o populație cuprinsă între 30.000 - 50.000 de locuitori (Mediaș, Miercurea
Ciuc, Făgăraș, Odorheiu Secuiesc)
 20 de orașe cu populație cuprinsă între 10.000 - 30.000 de locuitori
 28 de orașe cu populație cuprinsă între 5.000 - 10.000 de locuitori
138
139

Cu cât rangul este mai mic cu atât populația așezării în cauză este mai mare
Vasile Surd (2003), ”Geografia așezărilor”, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
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0 orașe sub 5.000 de locuitori

Comparând rezultatele în urma aplicării regulii (relației) ”rang - mărime” la nivelul Regiunii
Centru și României, se poate afirma, în afară de câteva excepții, că la nivelul Regiunii
Centru există un echilibru în raport cu mărimea demografică existentă în realitate la
nivelul rețelei urbane.
La nivelul României, cel mai mare oraș, capitala București are 2.107.399 de locuitori
conform INS (populația după domiciliu la 1 ianuarie 2016). Conform acestei reguli orașul de
rang doi în ierarhia națională ar trebui să dispună de un potențial demografic de peste 1
milion de locuitori (1.053.700 locuitori), cel de rang 3 de peste 700.000 de locuitori (702.466
locuitori), cel de rang 4 peste o jumătate de milion de locuitori (526.850 locuitori), iar cel de
rang 5 peste 400.000 de locuitori (421.480 locuitori). În realitate, la nivelul României, în
afară de capitală, nu există niciun oraș cu o populație mai mare de 400.000 de locuitori. În
acest context, asistăm la o hipertrofiere a orașului - capitală, fapt ce se răsfrânge în mod
negativ asupra echilibrului demografic și economic la nivel național. O soluție ar fi un ritm de
dezvoltare mai accelerat a orașelor mari din România140, cele cu peste 300.000 de locuitori
(Iași (362.142 de locuitori), Timișoara (332.983 de locuitori), Cluj Napoca (321.687 de
locuitori), Constanța (317.832 de locuitori), Craiova (305.689 de locuitori), Galați (304.340
de locuitori)) și cele cu o populație cuprinsă între 200.000 - 300.000 de locuitori (Brașov
(290.743 de locuitori), Ploiești (233.663 de locuitori), Oradea (222.736 de locuitori), Brăila
(210.602 de locuitori)).

Fig. 6.1.7
140

După indicatorul ”Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2016”, conform datelor statistice ale Institutului
Național de Statistică, București
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Tabel 6.1.8 Privire comparativă între populația după domiciliu la 1 ianuarie 2016 conform
Institutului Național de Statistică și cea calculată pe baza metodei ”rang - mărime” la nivelul
întregii rețelei urbane din Regiunea Centru
Municipiu, Oraș
Municipiul Brașov
Municipiul Sibiu
Municipiul Târgu Mureș
Municipiul Alba Iulia
Municipiul Sfântu Gheorghe
Municipiul Mediaș
Municipiul Miercurea Ciuc
Municipiul Făgăraș
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Municipiul Reghin
Municipiul Săcele
Municipiul Sighișoara
Municipiul Sebeș
Orașul Cugir
Orașul Zărnești
Municipiul Târnăveni
Municipiul Aiud
Municipiul Codlea
Municipiul Blaj
Municipiul Târgu Secuiesc
Municipiul Gheorgheni
Orașul Cisnădie
Orașul Râșnov
Orașul Luduș
Municipiul Toplița
Orașul Avrig
Orașul Ocna Mureș
Orașul Agnita
Orașul Covasna
Orașul Cristuru Secuiesc
Orașul Sovata
Orașul Iernut
Orașul Baraolt
Orașul Întorsura Buzăului
Orașul Victoria
Orașul Dumbrăveni
Orașul Tălmaciu
Orașul Zlatna
Orașul Bălan

Populaţia după
domiciliu la 1 ianuarie
2016 (INS)
290743
169786
150191
74233
65080
58571
42120
39953
38575
38223
36028
34217
32531
26744
26611
26479
26296
26068
20978
20275
20022
19309
17698
17599
16031
15666
14634
12067
11339
10796
10551
9764
9362
9357
8831
8678
8164
7972
7920
136

Rang Urban

Relația Rang Mărime

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

290743
145372
96914
72686
58149
48457
41535
36343
32305
29074
26431
24229
22365
20767
19383
18171
17103
16152
15302
14537
13845
13216
12641
12114
11630
11182
10768
10384
10026
9691
9379
9086
8810
8551
8307
8076
7858
7651
7455

Orașul Vlăhița
Orașul Câmpeni
Orașul Ungheni
Orașul Teiuș
Orașul Sărmașu
Orașul Rupea
Orașul Miercurea Nirajului
Orașul Copșa Mică
Orașul Ghimbav
Orașul Săliște
Orașul Abrud
Orașul Sângeorgiu de Pădure
Orașul Predeal
Orașul Miercurea Sibiului
Orașul Ocna Sibiului
Orașul Baia de Arieș
Orașul Borsec
Orașul Băile Tușnad

7649
7629
7523
7512
7182
6161
6101
6062
5972
5938
5506
5468
5176
4809
4331
4074
2771
1684

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

7269
7091
6922
6761
6608
6461
6321
6186
6057
5934
5815
5701
5591
5486
5384
5286
5192
5101

6.2 Aspecte teritoriale ale rețelei urbane din Regiunea Centru
Localizată în centrul țării, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, Regiunea
Centru este străbătută de meridianul de 250 longitudine estică și paralela de 460 latitudine
nordică. La nivel continental, Regiunea Centru este situată în partea de sud-est a Europei și a
Uniunii Europene.
Prin poziția sa geografică, Regiunea Centru ocupă o poziție privilegiată, realizând conexiuni
cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei
centrală până la punctele de trecere a frontierelor. Astfel, prin poziția geografică Regiunea
Centru este bine relaționată teritorial.
Regiunea Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu),
care însumează o suprafață de 34100 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul țării. Din
suprafața totală a Regiunii Centru cea mai mare pondere o ocupă județul Mureș (19,7%), la
polul opus fiind județul Covasna (10,9%).
Tabel 6.2.1 Suprafața ponderea și categoria de mărime a județelor din Regiunea Centru
Județul
Alba
Brașov
Covasna

Suprafața
(km2)

Ponderea din
Regiunea Centru

6242
5363
3710

18,3
15,7
10,9
137

Ponderea din
suprafața
României (%)
2,6
2,2
1,6

Categoria de
mărime a
județului
mijlocie
mijlocie
mică

Județul
Harghita
Mureș
Sibiu

Suprafața
(km2)

Ponderea din
Regiunea Centru

6639
6714
5432

19,5
19,7
15,9

Ponderea din
suprafața
României (%)
2,8
2,8
2,3

Categoria de
mărime a
județului
mare
mare
mijlocie

Cadrul natural al Regiunii Centru deține un potențial ridicat de dezvoltare teritorială și
valorificare economică.
Personalitatea geografică a Regiunii Centru, pusă în evidență de armonia morfologică a
reliefului și dispoziția concentrică a acestor trepte de relief, a avut o influență favorabilă
asupra configurației și dezvoltării rețelei de așezări, căilor de transport și hidrografiei. În
plus, varietatea reliefului prezintă un ridicat potențial turistic.
Geografic, cea mai mare pondere o deține relieful montan având o suprafață de peste 40%
din regiune. Cu toate acestea, particularitățile geografice au permis dezvoltarea unei rețele
de transport, considerată ca fiind una strategică, integrând rețeaua de orașe de importanță
regională în sistemul național, în special în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. De pildă,
fragmentarea reliefului montan a facilitat construirea drumurilor în profil transversal și
longitudinal în Carpații Orientali. Din punct de vedere climatic, pe cea mai mare suprafaţa
din regiune se resimt influenţele climatice vestice (Munţii Apuseni şi Depresiunea Colinară a
Transilvaniei). Altitudinea Carpaţilor Meridionali şi Orientali joacă un rol de barare în calea
influenţelor de ariditate ce vin dinspre estul Europei. Condițiile pedoclimatice variate și în
mare parte favorabile permit o diversificare a activităților agricole, cu potențial ridicat de
valorificare economică. Existența unei diversități de bogății naturale ce se găsesc atât în
interiorul cât și la exteriorul suprafeței Regiunii Centru, constituie o premiză importantă în
dezvoltarea economică. Principalele bogății sunt: gaz metan, resurse metalifere , sarea, ape
minerale, cărbunele, rocile de construcție, terenurile arabile, fondul forestier. Cea mai
importantă resursă a subsolului o constituie zăcămintele de gaz metan, care se
caracterizează prin cea mai mare puritate, peste 98%, fiind alcătuit aproape exclusiv din
gaze uscate.
Există însă și condiții restrictive impuse de cadrul natural din Regiunea Centru.
Masivitatea Carpaților Meridionali a impus restricții în construirea de căi rutiere de
transport, ei fiind străbătuți transversal fie de-a lungul unor râuri de ordin superior (de pildă
Oltul), fie prin culoare depresionare (de pildă Culoarul Rucăr - Bran). Particularitățile
reliefului montan impun în multe zone dificultăți de accesibilitate și dezvoltare a așezărilor
din zonele rurale.
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Particularități privind rețeaua urbană a Regiunii Centru
În urmă cu aproximativ două decenii, conform P.A.T.N din 1998, se preconiza că
următoarele localități rurale pe baza hărții de mai jos vor deveni orașe. La momentul anului
2017, la nivelul Regiunii Centru doar 4 localități rurale din cele menționate în urmă cu două
decenii, conform hărții de mai jos, au și devenit orașe. Este vorba de Ghimbav din județul
Brașov, Sărmașu și Sângeorgiu de Pădure din județul Mureș și Săliște din județul Sibiu.
Tabel 6.2.2
Județul
Alba
Brașov
Covasna
Harghita
Mureș
Sibiu

Viitoare centre urbane conform P.A.T.N din 1998
Jidvei, Roșia Montana
Bran, Ghimbav, Feldioara, Prejmer
Brețcu, Malnaș, Zagon
Corund, Praid, Tulgheș
Band, Gurghiu, Lechința, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure
Bazna, Cristian, Orlat, Săliște, Șelimbăr, Șeica Mare

Fig. 6.2.1

139

Indicele de funcționalitate urbană141 la nivelul Regiunii Centru
Un indicator complex și integrat utilizat în analiza dezvoltării urbane la nivelul României este
indexul de funcționalitate urbană. Cu cât crește valoarea indexului de funcționalitate
urbană, cu atât numărul de facilități/dotări și ulterior gradul de dezvoltare al zonei este mai
mare.
Pentru a obține un clasament al nucleelor de dezvoltare urbană în baza importanței lor
funcționale este necesară stabilirea unei ponderi pentru fiecare funcție urbană (această
pondere este calculată din total la nivelul capitalei București). În acest sens, populația medie
pentru toate facilitățile existente în zona urbană a fost estimată ca raportul dintre populați
și numărul de facilități. În general, nucleele de dezvoltare urbane caracterizează zona de
influenţă a unui oraş, abordată de multe ori ca aria urbană funcțională (delimitată teritorial
pe baza datelor statistice, în special pe baza fluxurilor de navetiști)
Au fost incluși in analiza nucleelor de dezvoltare indicatori statistici din 7 sectoare de
activitate: Educație, Sănătate, Transport, Economie, Cultură, Turism, Rezidență, datele
pentru indicatorii aferenți fiind cei de Institutul Național de Statistică din 2011
Cele mai importante și relevante informații statistice privind rețeaua urbană din Regiunea
Centru prin prisma indexului de funcționalitate din București precum și separate prin cele 7
domenii menționate anterior pot fi observate din cele două tabele de mai jos.
Tabel 6.2.3 Municipiile și orașele din Regiunea Centru care au un index de funcționalitate din
București mai mare de 1%
Indexul de funcționalitate urbană pentru municipii și orașe din Regiunea
Domenii
Centru
Brașov (13,74%), Târgu Mureș (10.89%), Sibiu (10.18%), Alba Iulia (5.46%),
Sfântu Gheorghe (4.94%), Miercurea Ciuc (3.64%), Mediaș (3.46%), Reghin
Educație
(2.90%), Odorheiu Secuiesc (2.71%), Sighișoara (2.53%), Făgăraș (1.94%),
Săcele (1.56%)
Târgu Mureș (13.99%), Brașov (10.12%), Sibiu (8.87%), Alba Iulia (4.03%),
Sănătate
Miercurea Ciuc (3.09%), Sfântu Gheorghe (2.39%), Odorheiu Secuiesc
(1.68%), Mediaș (1.45%), Reghin (1.04%), Sighișoara (1.03%), Făgăraș (1.00%)
Brașov (23.00%), Sibiu (16.45%), Alba Iulia (12.36%), Târgu Mureș (9.99%),
Transport
Mediaș (5.85%), Miercurea Ciuc (4.79%), Săcele (4.74%), Reghin (4.32%),
Odorheiu Secuiesc (4.09%), Sighișoara (3.53%), Făgăraș (2.79%)
142
Economie
Brașov (4.51%), Sibiu (2.77%), Târgu Mureș (2.73%), Mediaș (1.57%)

141

Toate informațiile și datele statistice au fost preluate din Raport de expertiză Domeniul 8 ”Arii urbane
funcționale”,
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice,
http://sdtr.ro/upload/RAPOARTE%20SI%20ANALIZE/Zone%20de%20influenta%20urbana/Raport%20de%20
expertiza%20Zone%20de%20influenta%20urbane%20v2.pdf
142
Doar 24 de municipii și orașe din România au un index de funcționalitate urbană din București în domeniul
economiei mai mare de 1%. La nivelul Regiunii Centru valori ale indexului cuprinse între 0,10 - 0,99%, în odine
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Domenii

Cultură

Turism

Rezidență

GLOBAL

Indexul de funcționalitate urbană pentru municipii și orașe din Regiunea
Centru
Brașov (21.78%), Târgu Mureș (15.84%), Sibiu (11.88%), Sighișoara (9.90%),
Sfântu Gheorghe (5.94%), Odorheiu Secuiesc (5.94%0, Miercurea Ciuc
(5.94%), Mediaș (5.94%), Reghin (3.96%), Alba Iulia (1.98%), Făgăraș (1.98%),
Săcele (1.98%)
Brașov (35.73%), Sibiu (14.98%), Târgu Mureș (7.15%), Sighișoara (4.96%),
Miercurea Ciuc (4.04%), Săcele (3.46%), Alba Iulia (3.39%), Mediaș (2.43%),
Sfântu Gheorghe (2.19%)
Brașov (13.85%), Sibiu (8.94%), Târgu Mureș (7.00%), Alba Iulia (3.48%),
Sfântu Gheorghe (2.90%), Mediaș (2.83%), Miercurea Ciuc (2.10%), Reghin
(1.97%), Făgăraș (1.84%), Odorheiu Secuiesc (1.84%), Sighișoara (1.65%),
Săcele (1.41%)
Brașov (15%), Sibiu (9%), Târgu Mureș (9%), Alba Iulia (3%), Mediaș (3%),
Miercurea Ciuc (3%), Sfântu Gheorghe (3%), Sighișoara (2%), Odorheiu
Secuiesc (2%), Reghin (2%), Săcele (1%), Făgăraș (1%)

Tabel 6.2.4 Indexul de funcționalitate urbană din București pentru primele 5 și ultimele 5
municipii/orașe din România (indexul minim fiind de cel de 1%)
Indexul de funcționalitate urbană
Indexul de funcționalitate urbană din
Domenii
din București pentru primele 5
București pentru ultimele 5
municipii/orașe din România
municipii/orașe din România
Cluj Napoca (27.02%), Iași
Mangalia (1.23%), Mioveni (1.33%),
(24.65%), Timișoara (19.65%),
Educație
Fetești (1.39%), Râmnicu Sărat (1.46%),
Constanța
(16.11%),
Oradea
Săcele (1.56%)
(15.65%)
Iași (25.31%), Timișoara (23.74%), Tecuci (1.00%), Făgăraș (1.00%), Mioveni
Sănătate
Cluj Napoca (21.03%), Craiova (1.02%), Sighișoara (1.03%), Curtea de
(16.45%), Constanța (14.99%)
Argeș (1.03%)
Galați
(30.76%),
Timișoara Făgăraș (2.79%), Alexandria (3.16%),
Transport
(27.04%), Iași (23.46%), Brașov Mioveni (3.35%), Sighișoara (3.53%),
(23.00%), Constanța (22.86%)
Slobozia (3.90%)
Cluj Napoca (7.07%), Timișoara Bistrița (1.07%), Satu Mare (1.08%), Baia
Economie
(5.03%),
Brașov
(4.51%), Mare (1.27%), Brăila (1.41%), Râmnicu
Constanța (4.36%), Ploiești (4.18%) Vâlcea (1.56%)
Cultură
Iași (41.58%), Cluj Napoca Cea mai mică valoare a indexului este

crescătoare sunt următoarele municipii și orașe: Făgăraș (0,14%), Săcele, Sighișoara, Reghin, Miercurea Ciuc,
Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Alba Iulia (0.62%).
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(35.64%),
Constanța
(21.78%)

Turism

Rezidență

GLOBAL

Suceava
(27.72%), 1.98% și cuprinde 13 municipii: Alba
(23.76%),
Brașov Iulia, Bistrița, Făgăraș, Săcele, Râmnicu
Sărat,
Dej,Turda,
Mangalia,
Tecuci,Hunedoara,
Petroșani,
Alexandria, Vaslui
Constanța (60.15%), Mangalia
Alexandria (1.06%), Câmpina (1.08%),
(52.25%),
Brașov
(35.73%),
Râmnicu Sărat (1.11%), Dej (1.25%),
Timișoara (22.22%), Cluj Napoca
Slobozia (1.31%)
(22.14%)
Timișoara (17.22%), Cluj Napoca Săcele (1.41%), Mioveni (1.41%), Curtea
(15.62%), Constanța (14.76%), de Argeș (1.46%), Fetești (1.48%),
Brașov (13.85%), Craiova (13.62%) Sighișoara (1.65%)
Există 9 municipii și orașe cu valoarea
Cluj Napoca (19%), Timișoara
indexului de 1%: Fetești, Medgidia,
(18%), Constanța (18%), Iași (16%),
Pașcani, Tecuci, Mioveni, Făgăraș,
Brașov (15%)
Săcele, Râmnicu Sărat, Năvodari

Se observă din tabelul de mai sus că, în general, cu cât at un oraș un oraș este mai populat,
cu atât indicele de funcționalitate urbană, având ca referință (bază de comparație)
Bucureștiul este mai ridicat.

Percepția primăriilor din mediul urban din Regiunea Centru cu privire la nivelul/gradul de
dezvoltare teritorială și a infrastructurii la nivel municipiu/oraș
În anul 2017 au fost trimise celor 57 de primării de municipii și orașe din Regiunea Centru un
chestionar privind mai multe aspecte în contextul dezvoltării urbane la nivel local,
obținându-se o rată de răspuns de 100%.
În ceea ce privește nivelul sau gradul de dezvoltare teritorială și a infrastructurii la nivel de
municipiu/oraș au fost rugate primăriile să aprecieze calitativ acest aspect, acordând
punctaje, de la ”foarte slab” (1), ”slab (2), ”mediu (3), ”mare” (4) până la ”foarte mare (5).
Au fost abordate peste 30 de aspecte punctuale, concret: calitatea drumurilor și străzilor
(inclusiv rețeaua pietonală, șanțuri, podețe), transporturi (în special accesibilitate și
conectivitate), calitatea infrastructurii tehnico-edilitare (alimentarea cu apă potabilă,
canalizare și ape uzate, alimentare cu energie electrică, iluminat public, alimentare cu gaz
metan), salubrizare, amenajare spații publice (locuri de joacă pentru copii, parcuri și grădini
publice, zone de agrement, ștranduri, terenuri de sport), păstrarea identității culturale și
arhitectonice, infrastructura și serviciile din domeniile: învățământ, sănătate, social,
asistență socială, cultural, economie și mediul de afaceri, turism. Cele mai relevante
aprecieri calitative și rezultate statistice pentru fiecare aspect punctual pot fi observate din
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graficele de mai jos. S-a observat pentru cea mai mare parte aspectelor punctuale că cea
mai mare pondere îl reprezintă nivelul sau gradul de dezvoltare ”mediu” și ”mare”.
Succint, cele mai evidente rezultate statistice privind nivelul de dezvoltare teritorială și a
infrastructurii scot în evidență un grad de dezvoltare:
 Foarte slab: aproape jumătate (45,6%): Ștranduri/ bazine de înot, urmat la mare
distanță cu procente cuprinse între 10% și 13%: Disponibilitatea serviciilor
electronice pentru populație și agenți economici, Infrastructura de sprijin pentru
mediul de afaceri, Disponibilitatea și calitatea forței de muncă, Alimentare cu gaz
metan, Zone de agrement - picnic,
 Slab: peste 25% (ajungând maxim până la 36%): Calitatea drumurilor/străzilor
secundare din oraș (31,6%), Zone de agrement - picnic 35,1%), Disponibilitatea
serviciilor electronice pentru populație și agenți economici (29,8%), Infrastructura de
sprijin pentru mediul de afaceri (31,6%); Calitatea vieții în raport cu veniturile
individuale ale comunității (28,1%),
 Mediu: peste 50%: Rețeaua pietonală, șanțuri, podețe, Calitatea serviciilor medicale,
Calitatea vieții în raport cu veniturile individuale ale comunității,
 Mare: peste 50%: Alimentare cu apă potabilă, Canalizare și epurare ape uzate,
Alimentarea cu energie electrică, Condițiile oferite de sistemul educațional
preuniversitar (școli/licee),
 Foarte mare: peste 25% (ajungând maxim până la 37%): Alimentarea cu energie
electrică (28,1%), Iluminat public (33,3%), Alimentare cu gaz metan (29,8%), Accesul
la internet (36,8%)

Calitatea drumurilor/străzilor principale din oraș

Calitatea drumurilor/străzilor secundare din oraș
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Rețeaua pietonală, șanțuri, podețe

Alimentare cu apă potabilă

Canalizare și epurare ape uzate

Alimentarea cu energie electrică

Iluminat public
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Alimentare cu gaz metan

Salubrizare (deşeuri menajere)

Accesul la internet

Locuri de joacă pentru copii

145

Parcuri și grădini publice

Zone de agrement - picnic

Ștranduri/ bazine de înot

Terenuri de sport/ săli de sport

146

Păstrarea identității culturale și arhitectonice

Condițiile oferite de sistemul educațional preșcolar (grădinițe/creșe)

Condițiile oferite de sistemul educațional preuniversitar (școli/licee)

Evenimente cultural - artistice

147

Evenimente sportive

Infrastructura de sănătate (spitale, cabinete medicale, farmacii, etc.)

Calitatea serviciilor medicale

Infrastructura socială
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Calitatea serviciilor de asistență socială (vârstnici, persoane cu dizabilități, etc.)

Disponibilitatea serviciilor electronice pentru populație și agenți economici

Infrastructura de sprijin pentru mediul de afaceri

Disponibilitatea și calitatea forței de muncă
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Calitatea vieții în raport cu veniturile individuale ale comunității

Accesibilitatea/conectivitatea rutieră și feroviară la nivel județean, național și
internațional

Promovarea obiectivelor turistice din împrejurimile municipiului/orașului

Calitatea serviciilor oferite de unităţile de cazare
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Fig. 6.2.2

Principalele aspecte teritoriale rezultate din analiza indicatorilor statistici
Au fost selectate 18 municipii și orașe din Regiunea Centru, câte 3 din fiecare județ,
criteriile de selecție fiind: primele 2 orașe din județ după mărimea demografică + un oraș
vulnerabil din punct de vedere economic și social.
Din punct de vedere statistic principalele aspecte teritoriale au fost abordate prin prisma a
3 domenii, valorile indicatorilor statistici aferenți fiind obținute de la Institutul Național de
Statistică, iar perioada de referință, ultimul deceniu, 2005-2015:
 Utilizarea terenurilor și accesibilitate, cu accent pe indicatorii: suprafața intravilană,
suprafețelor spațiilor verzi, lungimii totale a străzilor orășenești, lungimea totală a
străzilor orășenești modernizate


Fondul de locuințe, cu accent pe indicatorii: numărului total de locuințe existente,
numărul total de locuințe terminate și rata de creștere a fondului locativ (numărul de
locuințe terminate raportat la numărul de locuințe existente (%))



Infrastructura tehnico-edilitară, cu accent pe indicatorii: lungimea totală a rețelei
simple de distribuție a apei potabile, lungimea totală simplă a conductelor de
canalizare și lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor

Înainte de a prezenta în detaliu fiecare indicator statistic amintit anterior la nivelul celor 18
municipii și orașe de studiu din regiune în perioada 2005-2015, menționăm principalele
concluzii sau aspecte evidente pentru fiecare dintre cele 3 domenii abordate:
 Utilizarea terenurilor și accesibilitate: Există localități urbane care în ultimul
deceniu, perioada 2005-2015 aproape ca și-au dublat suprafața intravilană (Alba
Iulia, Baraolt, Luduș, Copșa Mică) și altele care nu au extins-o deloc (Sebeș, Zlatna,
Brașov, Făgăraș, Borsec). De asemenea, există localități urbane care în ultimul
deceniu și-au extins suprafața spațiilor verzi de 4 ori (Baraolt), 2 ori (Alba Iulia) sau
aproape au dublat-o (Mediaș, Miercurea Ciuc), în timp ce alte orașe nu au extins-o
deloc sau chiar au diminuat-o (Făgăraș, Sibiu). În ultimul deceniu, există localități
urbane care și-au extins vizibil rețeaua de străzi orășenești modernizate, amintind:
Baraolt, Râșnov, Odorheiu Secuiesc, Sebeș, Târgu Secuiesc, etc. În ceea ce privește
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numărul de autobuze și microbuze în inventar pentru transportul public local de
pasageri există decalaje foarte mari între localitățile urbane de studiu, astfel în
ultimul deceniu au fost municipii care au înregistrat rate semnificative de creștere
(Brașov cu +53,6%, Alba Iulia cu +19,7%, Sibiu cu +18,9%, Mediaș cu +12,8%), iar la
polul opus municipii care au înregistrat rate de descreștere vizibile (Miercurea Ciuc
cu -73,3%, Sfântu Gheorghe cu -63,8%).
Fondul de locuințe: În perioada 2005-2015 cea mai mare creștere a numărului de
locuințe existente, cu peste 10% a fost în: Alba Iulia (+17,1%), Râșnov (+14,9%), Sibiu
(+13,1%), Sebeș (+10,4%). Există un decalaj foarte mare la nivelul localităților urbane
de studiu privind numărul de locuințe terminate, în perioada 2005-2015, existând
unele care și-au extins fondul de locuințe terminate de 6 ori (Brașov), 4 ori (Făgăraș),
de 3 ori (Luduș), de 2 ori (Târgu Mureș, Târgu Secuiesc) sau aproape l-au dublat (Alba
Iulia, Sebeș) la polul opus fiind cele care au înregistrat în 2015 comparativ cu 2005 un
număr mult mai mic de locuințe terminate (Reghin cu mai puțin de două treimi,
Borsec cu mai puțin de jumătate, Miercurea Ciuc cu mai puțin de o treime, Odorheiu
Secuiesc cu mai puțin de un sfert, Sibiu cu mai puțin de o cincime). În anul 2015 cea
mai mare rată de creștere a fondului locativ, cu procente între 0,5% și 1,1% s-a
înregistrat în: Râșnov (singura localitate urbană de studiu cu peste 1%), Brașov, Alba
Iulia, Sebeș, Reghin, Făgăraș.
Infrastructura tehnico-edilitară: Localitățile urbane care au înregistrat în 2015 o
lungime mai mare de 100 de kilometrii a rețelei simple de distribuție a apei potabile
au fost: Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc,
Mediaș,a ceste municipii fiind predictibile dacă luăm în considerare criteriul
demografic. La nivelul rețelei urbane din Regiunea Centru există un singur oraș fără
apă curentă, Miercurea Sibiului. O situație similară este și în ce privește lungimea
totală simplă a conductelor de canalizare sau a celor de distribuție a gazelor. În
ultimul deceniu, perioada 2005-2015, cea mai mare rată de creștere a lungimii totale
a rețelei simple de distribuție a apei potabile a fost în Zlatna, Copșa Mică, Sfântu
Gheorghe, Sebeș, Miercurea Ciuc, etc. Tot în aceeași perioadă, cea mai rată de
creștere a lungimii totale simple a conductelor de canalizare s-a înregistrat în Târgu
secuiesc, Mediaș, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș, Târgu Mureș. De
asemenea, lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor a înregistrat cea
mai mare rată de creștere în: Alba Iulia, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc,
etc.

În ultimul deceniu, perioada 2005-2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din
Regiunea Centru există câteva localități urbane care aproape și-au dublat suprafața
intravilană: Baraolt (+116,1%), Luduș (+101,0%), Mediaș (+95,3%), Alba Iulia (+90,0%),
Copșa Mică (+80,0%). Alte orașe și-au extins suprafața intravilană cu maxim o treime, de
exemplu Târgu Mureș (+31,0%) și Târgu Secuiesc (+39,1%) sau cu maxim un sfert, cum de
pildă este: Sibiu (+25,1%) și Râșnov (+21,7%). În același timp, există o serie de localități
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urbane în care suprafața intravilană nu s-a extins deloc, amintind în acest sens: Sebeș,
Zlatna, Brașov, Făgăraș, Borsec, iar Sfântu Gheorghe doar cu +0,1%.

Fig. 6.2.3
Tabel 6.2.5 Suprafața intravilană a municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru în
anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
2079
2119
3951
Alba
Alba Iulia
1547
1547
1547
Alba
Sebeș
280
280
280
Alba
Zlatna
11056
11056
11056
Brașov
Brașov
1271
1271
1271
Brașov
Făgăraș
890
1064
1083
Brașov
Râșnov
1439
1441
1441
Covasna
Sfântu Gheorghe
591
822
822
Covasna
Târgu Secuiesc
322
697
696
Covasna
Baraolt
1652
1784
1705
Harghita
Miercurea Ciuc
1097
1103
1103
Harghita
Odorheiu Secuiesc
360
360
360
Harghita
Borsec
3210
3285
3266
Mureș
Târgu Mureș
1568
2054
2054
Mureș
Reghin
684
1105
1375
Mureș
Luduș
3900
4089
4877
Sibiu
Sibiu
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Sibiu
Sibiu

Mediaș
Copșa Mică

1085
180

1580
180

2119
324

În ultimul deceniu, perioada 2005-2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din
Regiunea Centru există câteva localități urbane care au înregistrat extinderi semnificative ale
suprafețelor spațiilor verzi. De pildă, Baraolt și-a extins suprafața spațiilor verzi de 4 ori
(+420%, de la 5 ha la 26 ha), Alba Iulia și-a extins suprafața spațiilor verzi de două ori
(+234,8%, de la 46 ha la 154 ha), Mediaș și-a dublat suprafața spațiilor verzi (+133,9%, de la
56 ha la 131 ha) precum și Miercurea Ciuc (+82,8%, de la 99 ha la 181 ha). Statistic Zlatna șia extinde de 3 ori suprafața, însă în teritoriu suprafața este foarte mică, în 2005 înregistrând
1 hectar, iar în 2015 ajungând la 4 hectare. Există localități urbane care timp de un deceniu
nu și-au extins deloc suprafața spațiilor verzi, amintind în acest sens: Sebeș, Brașov, Râșnov,
Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Borsec, Copșa Mică sau alte orașe care au înregistrat o
creștere sub 1%, cum este de pildă: Odorheiu Secuiesc (+0,8%). Statistic, există 2 municipii
care și-au diminuat suprafața spațiilor verzi în ultimul deceniu: Făgăraș (-66,7%, de la 75 ha
la 25 ha) și Sibiu (-7,6%, de la 225 ha la 208 ha).

Fig. 6.2.4
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Tabel 6.2.6 Suprafața spațiilor verzi a municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru
în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
46
67
154
Alba
Alba Iulia
47
47
47
Alba
Sebeș
1
1
4
Alba
Zlatna
146
146
146
Brașov
Brașov
75
75
25
Brașov
Făgăraș
16
16
16
Brașov
Râșnov
77
77
77
Covasna
Sfântu Gheorghe
36
36
36
Covasna
Târgu Secuiesc
5
26
26
Covasna
Baraolt
99
99
181
Harghita
Miercurea Ciuc
120
120
121
Harghita
Odorheiu Secuiesc
10
10
10
Harghita
Borsec
160
173
205
Mureș
Târgu Mureș
68
84
84
Mureș
Reghin
13
20
20
Mureș
Luduș
225
198
208
Sibiu
Sibiu
56
85
131
Sibiu
Mediaș
7
7
7
Sibiu
Copșa Mică
În ultimul deceniu, perioada 2005-2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din
Regiunea Centru există câteva localități urbane care au înregistrat creșteri semnificative ale
lungimii totale a străzilor orășenești. De pildă, Alba Iulia și-a dublat lungimea totală a
străzilor orășenești (+102,0%), alte localități urbane și-a extins-o cu jumătate (Sebeș cu
+45%, Baraolt cu +55,6%), altele cu o treime (Sfântu Gheorghe cu +31,9%) sau cu
aproximativ un sfert (Râșnov cu +27,5%, Odorheiu Secuiesc cu +22,7%). Există și localități
urbane care timp de un deceniu nu și-a extins deloc lungimea totală a străzilor orășenești,
amintind: Zlatna, Miercurea Ciuc, Borsec, Luduș, Copșa Mică.
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Fig. 6.2.5
Tabel 6.2.7 Lungimea totală a străzilor orășenești în municipiile și orașele de studiu din
Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (kilometri)
Județul
Alba
Alba
Alba
Brașov
Brașov
Brașov
Covasna
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Alba Iulia
Sebeș
Zlatna
Brașov
Făgăraș
Râșnov
Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Baraolt
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

2005
150
95
29
481
59
40
69
50
18
103
75
40
186
89
57
316
122
18
156

2010
184
138
29
495
60
51
89
50
28
103
80
40
194
93
57
318
126
18

2015
303
138
29
506
60
51
91
59
28
103
92
40
215
93
57
361
132
18

În ceea ce privește lungimea totală a străzilor orășenești modernizate, există la nivelul
municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru în ultimul deceniu, perioada 20052015, localități urbane care au extins-o de peste 2ori (Baraolt cu +250,0%), altele au dublato (Râșnov cu 133,3%) sau crescut cu aproximativ două treimi (Odorheiu Secuiesc cu 67,4%).
De asemenea, există localități urbane care și-au extins lungimea totală a străzilor orășenești
modernizate cu aproximativ jumătate (Sebeș cu +43,9%, Târgu Secuiesc cu +44,8%), sau cu o
treime (Alba Iulia cu +32,4%, Zlatna cu 33,3%, Târgu Mureș cu +35,6%, Mediaș cu +36,2%)
sau cu aproximativ un sfert (Reghin cu +25,9%, Sibiu cu +23,2%), dar și localități care au
înregistrat o creștere de sub 5% (Făgăraș cu +4,1%) sau deloc (Borsec, 0%).

Fig. 6.2.6
Tabel 6.2.8 Lungimea totală a străzilor orășenești modernizate în municipiile și orașele de
studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (kilometri)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
102
118
135
Alba
Alba Iulia
41
60
59
Alba
Sebeș
15
15
20
Alba
Zlatna
420
430
458
Brașov
Brașov
49
49
51
Brașov
Făgăraș
21
41
49
Brașov
Râșnov
58
64
69
Covasna
Sfântu Gheorghe
29
29
42
Covasna
Târgu Secuiesc
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Județul
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Baraolt
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

2005
6
78
43
11
149
58
27
263
94
13

2010
21
77
54
11
161
66
27
282
100
13

2015
21
85
72
11
202
73
32
324
128
15

Un indicator derivat deosebit de sugestiv este ponderea străzilor modernizate din totalul
rețelei stradale la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru în perioada
2005-2015. În urmă cu un deceniu, în anul 2005, cele mai mari ponderi a străzilor
modernizate din totalul rețelei stradale, peste 80%, s-au înregistrat în Brașov (87,3%), Sfântu
Gheorghe (84,1%), Sibiu (83,2%), Făgăraș (83,1%) și Târgu Mureș (80,1%), la polul opus cu
valori sub 50% fiind Luduș (47,4%), Sebeș (43,2%), Baraolt (33,3%) și Borsec (27,5%). De-a
lungul timpului, majoritatea localităților urbane și-au extins rețeaua stradală odată cu
extinderea intravilanului în special datorate extinderii sau construcției de noi cartiere
rezidențiale. Din nefericire există un număr foarte mare de străzi nemodernizate,
neasfaltate, cele mai multe fiind doar de pământ, fiind localizare în cartierele rezidențiale
construite la marginea orașelor în ultimele două decenii. Astfel, la momentul anului 2015
existau localități urbane de studiu care dețineau o pondere a străzilor modernizate din
totalul rețelei stradale sub 50%, acestea fiind Alba Iulia (44,6%), Sebeș (42,8%) și Borsec
(27,5%). O situație foarte pozitivă se întâlnește în localități urbane care dețin valori de peste
90% a acestui indicator, amintind astfel: Mediaș (97,0%), Râșnov (96,1%), Târgu Mureș
(94,0%) și Brașov (90,5%).
Tabel 6.2.9 Ponderea străzilor modernizate din totalul rețelei stradale la nivelul municipiilor
și orașelor de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
68,0
64,1
44,6
Alba
Alba Iulia
43,2
43,5
42,8
Alba
Sebeș
51,7
51,7
69,0
Alba
Zlatna
87,3
86,9
90,5
Brașov
Brașov
83,1
81,7
85,0
Brașov
Făgăraș
52,5
80,4
96,1
Brașov
Râșnov
84,1
71,9
75,8
Covasna
Sfântu Gheorghe
58,0
58,0
71,2
Covasna
Târgu Secuiesc
33,3
75,0
75,0
Covasna
Baraolt
75,7
74,8
82,5
Harghita
Miercurea Ciuc
57,3
67,5
78,3
Harghita
Odorheiu Secuiesc
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Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

27,5
80,1
65,2
47,4
83,2
77,0
72,2

27,5
83,0
71,0
47,4
88,7
79,4
72,2

27,5
94,0
78,5
56,1
89,8
97,0
83,3

În ceea ce priește numărul autobuzelor și microbuzelor în inventar pentru transport public
local de pasageri în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în perioada 20052015 există o serie de discrepanțe. Există localități urbane care au înregistrat o rată de
creștere în ultimul deceniu, perioada 2005-2015, a numărului de autobuze și microbuze,
amintind în acest sens: Brașov cu peste jumătate (+53,6% de la 138 în 2005 la 212 în 2015),
urmat la o distanță relativ medie, cu peste o cincime, de Alba Iulia (+19,7% de la 71 în 2005
la 85 în 2015) și Sibiu (+18,9% de la 90 în 2005 la 107 în 2015), apoi de Mediaș (+12,8%, de la
39 în 2005 la 44 în 2015) și Târgu Mureș (+3,5%, de la 114 în 2005 la 118 în 2015).
La polul opus există localități urbane care au înregistrat o rată de descreștere extrem de
vizibilă în ultimul deceniu, perioada 2005-2015, a numărului de autobuze și microbuze,
amintind în acest sens: Miercurea Ciuc cu -73,3% (de la 30 în 2005 la 8 în 2015) și Sfântu
Gheorghe cu -63,8% (de la 69 în 2005 la 25 în 2015). Există localități urbane care nu au avut
în inventar niciun mijloc de transport în comun de tip autobuz sau microbuz în ultimul
deceniu, perioada 2005-2015, fiind cazul în: Sebeș, Făgăraș, Râșnov, Târgu Secuiesc, Baraolt,
Borsec, Copșa Mică. În același timp, există unele localități urbane care aveau în urma cu un
deceniu (anul 2005) mijloace de transport în comun de tip autobuz sau microbuz, chiar dacă
numeric destul de puține, însă în urma cu 5 ani (anul 2010) nu s-a mai înregistrat niciunul,
fiind cazul în Zlatna și Odorheiu Secuiesc.
Datele menționate mai sus sunt date statistice conform Institutului Național de Statistică,
însă în unele cazuri situația din teritoriu este diferită. De pildă, potrivit informațiilor obținute
din cadrul primăriei municipiul Odorheiu Secuiesc începând din anul 2006 și până în prezent
serviciul de transport public local de pasageri este efectuat de o companie privată (S.C
BALINT TRANS S.A) și nu mai este în responsabilitatea administrației publice locale (de pildă
în 2005 erau înregistrate 6 autobuze/microbuze). O situație similară este și la municipiul
Sfântu Gheorghe, serviciul de transport public local de pasageri fiind în responsabilitatea S.C
MULTI-TRANS S.A. De asemenea, la Miercurea Ciuc, potrivit informațiilor obținute din cadrul
primăriei, în 2006 s-a desființat serviciul de transport public local de pasageri, considerat a fi
nerentabil, fiind reorganizat în 2009 punându-se accent pe optimizare și redefinirea
circuitelor, astfel încât un autobuz/microbuz să poată prelua traseul a mai multor, iar dacă
în 2005 erau 30 de autobuze (mai puțin rentabile) în 2015 există 8 microbuze de dimensiune
medie, considerate suficiente pentru a face față traficului de transport public local de
pasageri.
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Un indicator important la nivel teritorial este fondul de locuințe. La nivelul celor 18
municipii și orașe de studiu din Regiunea Centru cea mai mare creștere a numărului total de
locuințe existente în 2015 față de în urmă cu un deceniu a fost în: Alba Iulia (+17,1%),
Râșnov (+14,9%), Sibiu (+13,1%), Sebeș (+10,4%), Reghin (+8,8%), Brașov (8,0%), iar la polul
opus Târgu Secuiesc (0%). Referitor tot la aceeași perioadă, descreșteri ale numărului total
de locuințe existente s-a înregistrat în: Baraolt (-6,5%), Copșa Mică (-2,0%) și Zlatna (-0,3%).

Fig. 6.2.7
Tabel 6.2.10 Numărul total de locuințe existente în municipiile și orașele de studiu din
Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
24600
25440
28804
Alba
Alba Iulia
9955
10187
10986
Alba
Sebeș
3519
3539
3509
Alba
Zlatna
111500
114725
120373
Brașov
Brașov
14513
14682
15315
Brașov
Făgăraș
5166
5422
5934
Brașov
Râșnov
23313
23678
24368
Covasna
Sfântu Gheorghe
8038
8097
8038
Covasna
Târgu Secuiesc
3909
3952
3655
Covasna
Baraolt
15976
16306
16430
Harghita
Miercurea Ciuc
13613
13923
14075
Harghita
Odorheiu Secuiesc
1166
1244
1246
Harghita
Borsec
57389
58190
59632
Mureș
Târgu Mureș
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Județul
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

2005
12762
6190
58937
21204
1937

2010
13228
6135
65262
21228
1937

2015
13885
6480
66642
21833
1899

În ceea ce privește numărul total de locuințe terminate (nou construite) în anul 2015 la
nivelul celor 18 municipii și orașe de studiu din Regiunea Centru pe primele 5 locuri sunt:
Brașov (1053 locuințe terminate), Sibiu (293 locuințe terminate), Alba Iulia (211 locuințe
terminate), Târgu Mureș (164 locuințe terminate) și Făgăraș (71 locuințe terminate), la polul
opus, cu sub 10 locuințe terminate sunt: Zlatna, Baraolt, Borsec și Copșa Mică.
De asemenea, cea mai mare creștere a numărului total de locuințe terminate în 2015 față
de în urmă cu un deceniu a fost în: Brașov, de peste 6 ori (+641,5%), Făgăraș, de peste 4 ori
(+446,2%), Luduș, de 3 ori (+300.0%), Târgu Secuiesc, de peste 2 ori (+228,6%), Târgu Mureș,
de aproape 2 ori (+182,8%), Râșnov (+162,5%) și Alba Iulia (+137,1%). În schimb, descreșteri
ale numărului total de locuințe terminate în 2015 față de în urmă cu un deceniu a fost în:
Reghin (-61,5%), Borsec (-50,0%), Miercurea Ciuc (-31,0%), Odorheiu Secuiesc (-25,5%), Sibiu
(-20,4%).
Creșteri ale numărului total de locuințe terminate în 2015 față de 2010 a fost în: Făgăraș, de
peste 2 ori (+222,7%), Alba Iulia (+73,0%), Sebeș (+27,3%), Târgu Secuiesc (+21,1%), Brașov
(6,7%), iar în Copșa Mică 0%. În restul orașelor de studiu s-au înregistrat scăderi ale
numărului total de locuințe terminate în 2015 față de 2010, cele mai semnificative fiind în:
Borsec (-97,5%), Baraolt (-87,9%), Mediaș (-77,7%), Zlatna (-75,0%), Târgu Mureș (-60,0%),
Sfântu Gheorghe (-56,4%) și Sibiu (-55,4%).

Fig. 6.2.8
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Tabel 6.2.11 Numărul total de locuințe terminate în municipiile și orașele de studiu din
Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
89
122
211
Alba
Alba Iulia
29
44
56
Alba
Sebeș
0
4
1
Alba
Zlatna
142
987
1053
Brașov
Brașov
13
22
71
Brașov
Făgăraș
24
66
63
Brașov
Râșnov
37
101
44
Covasna
Sfântu Gheorghe
7
19
23
Covasna
Târgu Secuiesc
3
33
4
Covasna
Baraolt
58
47
40
Harghita
Miercurea Ciuc
55
44
41
Harghita
Odorheiu Secuiesc
2
40
1
Harghita
Borsec
58
410
164
Mureș
Târgu Mureș
174
96
67
Mureș
Reghin
7
32
28
Mureș
Luduș
368
657
293
Sibiu
Sibiu
23
139
31
Sibiu
Mediaș
0
0
2
Sibiu
Copșa Mică
Un indicator alt indicator relevant este rata de creștere a fondului locativ, exprimată prin
numărul de locuințe terminate raportat la numărul de locuințe existente (%). Acest indicator
permite o analiză comparată a localităților în mod obiectiv, eliminând factorul demografic al
localităților urbane. Reamintim faptul că la nivelul Regiunii Centru, potrivit datelor statice de
la INS, populația după domiciliu la 1 ianuarie 2016 a înregistrat valoarea ce mai mare în
municipiul Brașov, aproape 300 de mii de locuitori (mai exact 290.743 de locuitori), iar
valoarea cea mai mic în orașul Băile Tușnad, sub 2 mii de locuitori (mai exact 1684 de
locuitori). La nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, cea mai mare
rată de creștere a fondului locativ în anul 2015, cu procente între 0,5% și 1,1% s-a înregistrat
în: Râșnov (singura localitate urbană de studiu cu peste 1%), Brașov, Alba Iulia, Sebeș,
Reghin, Făgăraș. În urmă cu 5 ani, în anul 2010, cea mai mare rată de creștere a fondului
locativ, cu procente între 0,5% și 3,2% au fost în: Borsec (3,2%), Râșnov (1,2%), Sibiu (1,0%),
iar restul localităților urbane cu procente între 0,5% și 0,9% (Brașov, Baraolt, Reghin, Târgu
Mureș, Mediaș, Luduș, Alba Iulia). De asemenea, în urmă cu un deceniu, în anul 2005, cea
mai mare rată de creștere a fondului locativ, cu procente între 0,5% și 1,4% s-a înregistrat în
Reghin (1,4%), Sibiu (0,6%) și Râșnov (0,5%).
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Fig. 6.2.9
Tabel 6.2.12 Numărul de locuințe terminate raportat la numărul de locuințe existente în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (%)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
0,4
0,5
0,7
Alba
Alba Iulia
0,3
0,4
0,5
Alba
Sebeș
0,0
0,1
0,0
Alba
Zlatna
0,1
0,9
0,9
Brașov
Brașov
0,1
0,1
0,5
Brașov
Făgăraș
0,5
1,2
1,1
Brașov
Râșnov
0,2
0,4
0,2
Covasna
Sfântu Gheorghe
0,1
0,2
0,3
Covasna
Târgu Secuiesc
0,1
0,8
0,1
Covasna
Baraolt
0,4
0,3
0,2
Harghita
Miercurea Ciuc
0,4
0,3
0,3
Harghita
Odorheiu Secuiesc
0,2
3,2
0,1
Harghita
Borsec
0,1
0,7
0,3
Mureș
Târgu Mureș
1,4
0,7
0,5
Mureș
Reghin
0,1
0,5
0,4
Mureș
Luduș
0,6
1,0
0,4
Sibiu
Sibiu
0,1
0,7
0,1
Sibiu
Mediaș
0,0
0,0
0,1
Sibiu
Copșa Mică
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Un aspect important în analiza dezvoltării teritorială o reprezintă infrastructura tehnicoedilitară, atât cea dedicată alimentării cu apă potabilă sau de distribuție a gazelor cât și cea
de canalizare.
Referitor la lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, în ultimul
deceniu, perioada 2005-2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea
Centru, s-a observat o extindere semnificativă în cadrul unor localități urbane, cu aproape
două treimi mai mult (Sfântu Gheorghe cu +65,7%,), cu aproape jumătate mai mult (Sebeș
cu +47,4%, Miercurea Ciuc cu +44,7%), cu aproape o treime mai mult (Alba Iulia cu +38,7%)
sau aproape un sfert mai mult (Brașov cu +27,1%, Târgu Secuiesc cu +33,3%, Târgu Mureș
cu +29,6%). Există localități urbane care timp de un deceniu nu și-au extins deloc lungimea
totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile (Făgăraș, Borsec) sau mai rău chiar
diminuându-se, cum este de pildă Baraolt cu -56,3% de la 32 de kilometri în 2005 la 14
kilometri în 2015. Statistic, există localități urbane care timp de un deceniu și-au dublat
lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile, însă dacă ne raportăm efectiv la
numărul de kilometri, acesta este destul de mic, amintind în acest sens Zlatna cu +145,5%,
de la 11 kilometri în 2005 la 27 de kilometri în 2015, și Copșa Mică cu +100,0%, de la 4
kilometri în 2005 la 8 kilometri în 2015. La momentul anului 2015 exista la nivelul Regiunii
Centru un oraș fără apă curentă, Miercurea Sibiului, devenit oraș de aproximativ un deceniu.
În afară de Miercurea Sibiului, la nivel național mai există doar două orașe fără apă curentă,
ambele din județul Suceava: Cajvana și Salcea (cel din urmă fiind aproape o periferie a
reședinței de județ).143

143

http://stirileprotv.ro/special/romania-tara-ue-unde-exista-inca-orase-fara-apa-curenta-cati-romani-sespala-la-lighean-si-merg-la-wc-ul-din-fundul-curtii.html
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Fig. 6.2.10
Tabel 6.2.13 Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în municipiile și
orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (kilometri)
Județul
Alba
Alba
Alba
Brașov
Brașov
Brașov
Covasna
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Alba Iulia
Sebeș
Zlatna
Brașov
Făgăraș
Râșnov
Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Baraolt
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

2005
191
57
11
451
78
54
70
33
32
76
72
20
243
80
77
325
107
4
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2010
232
80
12
541
78
58
86
44
32
83
75
20
298
89
77
335
109
8

2015
265
84
27
573
78
58
116
44
14
110
85
20
315
89
79
351
126
8

În ceea ce privește lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, în ultimul deceniu,
perioada 2005-2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, s-a
observat extinderi semnificative de aproape 1,5 ori în Târgu Secuiesc și Mediaș sau aproape
dublări în Sfântu Gheorghe (+111,0%). Există localități urbane unde lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare s-a extins cu peste trei sferturi (Făgăraș cu +88,1%, Miercurea
Ciuc cu +78,6%) sau cu aproximativ două treimi (Sebeș cu +63,3%, Târgu Mureș cu +62,2%,
Copșa Mică cu +60,0%), însă la polul opus doar cu sub o zecime (Sibiu cu +5,9%) sau mai rău
chiar diminuându-se cum este cazul orașului Baraolt unde a scăzut cu -11,1% de la 9
kilometri în 2005 la 8 kilometri în 2015.

Fig. 6.2.11
Tabel 6.2.14 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare în municipiile și orașele
de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (kilometri)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
155
181
206
Alba
Alba Iulia
49
70
80
Alba
Sebeș
8
10
10
Alba
Zlatna
355
384
418
Brașov
Brașov
42
44
79
Brașov
Făgăraș
29
34
36
Brașov
Râșnov
73
79
154
Covasna
Sfântu Gheorghe
26
27
64
Covasna
Târgu Secuiesc
9
9
8
Covasna
Baraolt
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Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

42
47
20
238
71
34
357
73
5

61
50
20
383
82
48
360
86
8

75
63
24
386
87
48
378
178
8

Un alt indicator important privind infrastructura tehnico-edilitară este lungimea totală a
conductelor de distribuție a gazelor. În ultimul deceniu, perioada 2005-2015, la nivelul
municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, s-a observat că lungimea totală a
conductelor de distribuție a gazelor s-a extins foarte puțin comparativ cu lungimea totală
simplă a conductelor de canalizare sau lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei
potabile. Cele mai vizibile extinderi ale lungimii totale a conductelor de distribuție a gazelor
sunt în: Alba Iulia cu aproape jumătate (+44,8%, Odorheiu Secuiesc cu aproape o treime
(+35,0%), Sibiu cu un sfert (25,4%), iar cu o zecime mai mult Sebeș (+13,3%), Târgu Mureș
(+10,7%), Sfântu Gheorghe (+10,0%), etc. La polul opus există localități urbane unde
lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor fie nu s-a extins deloc în ultimul
deceniu (Copșa Mică) fie s-a diminuat cum este de pildă în Luduș cu mai puțin de un sfert (27,9%), Baraolt (-63%), Făgăraș (-6,1%).

Fig. 6.2.12
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Tabel 6.2.15 Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în municipiile și
orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (kilometri)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
174
216
252
Alba
Alba Iulia
90
96
102
Alba
Sebeș
41
42
42
Alba
Zlatna
412
454
431
Brașov
Brașov
82
78
77
Brașov
Făgăraș
37
39
38
Brașov
Râșnov
70
76
77
Covasna
Sfântu Gheorghe
23
24
25
Covasna
Târgu Secuiesc
16
13
15
Covasna
Baraolt
66
66
80
Harghita
Miercurea Ciuc
60
75
81
Harghita
Odorheiu Secuiesc
0
0
0
Harghita
Borsec
225
251
249
Mureș
Târgu Mureș
86
95
102
Mureș
Reghin
104
70
75
Mureș
Luduș
291
347
365
Sibiu
Sibiu
156
169
184
Sibiu
Mediaș
20
20
20
Sibiu
Copșa Mică

6.3. Aspecte privind zonele urbane funcționale la nivelul Regiunii Centru


Clarificări conceptuale privind zona urbană funcțională

Definirea zonei sau ariei urbane funcționale (ZUF sau FUA144) este foarte flexibilă și diferită
de la un stat la altul, atât ca și concept cât și în modul în care acesta a fost integrat în
legislațiile naționale. Astfel, există o varietate de definiții pentru ZUF, având în vedere
specificul țărilor.
Uniunea Europeană a sprijinit și sprijină în continuare prin diferite programe și acțiuni
domeniul zonelor urbane funcționale, amintind în acest sens: URBACT, ESPON, H2020
Research, METREX145, OECD, Interreg, EUROCITIES, etc.
 Conceptul de zone urbane funcționale în studiile și cercetările ESPON
Zonele urbane funcționale reprezintă piatra de temelie în emergența policentrismului,
permițând analizarea interacțiunilor la diverse scări (de exemplu între cel regional și
european).
144

Functional Urban Areas
METREX - The Network of European Metropolitan Regions and Areas,
http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/
145

168

O zonă urbană funcțională este constituită dintr-un centru urban și arealul proxim integrat
economic centrului (de exemplu bazinul de colectare a forței de muncă) - ESPON 1.1.1.146
(Potentials for polycentric development in Europe)
Criterii ESPON de delimitare a ZUF:
 zonele urbane funcționale cu o populație de peste 50.000 de locuitori și un centru
urban de peste 15.000 de locuitori
 zonele urbane funcționale cu o populație de peste 0,5% din totalul populației țării și
un centru urban cu peste 15.000 de locuitori
 zonele urbane funcționale mai mici au fost incluse dacă centrul urban este un nod de
transport important, centru cu funcție decizională la nivel local sau prezintă
importanță regională în turism, administrație sau industrie.
 Conceptul de zone urbane funcționale în studiile și cercetările OECD
Metodologia utilizată pentru identificarea zonelor urbane funcționale a fost aprobată în
2011 în cadrul OECD147. Aceasta este aplicată în 29 de țări148 ale OCDE fiind identificate 1179
de zone urbane de dimensiuni diferite. La nivelul OECD există o bază de date metropolitană
care include un set de indicatori și date pentru 275 de zone urbane funcționale cu o
populație de 500.000 de locuitori și mai mulți. 149
În definirea zonelor urbane funcționale150 din țările OCDE se folosesc ca indicatori:
densitatea populației pentru a identifica nucleele urbane și fluxurile de navetism, pentru a
identifica hinterlandurile a căror piață a muncii este bine integrată cu nucleele.
Metodologia151 de definire a zonelor urbane funcționale constă în parcurgerea a trei etape
principale:
 Pasul 1: Identificarea municipalităților nucleu prin date referitoare la populație
 Pasul 2: Conectarea nucleelor neconsolidate care aparțin aceleiași zone urbane
funcționale

146

ESPON 111 Potentials for polycentric development in Europe,
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.1.1_revised-full_0.pdf
147
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE), http://www.oecd.org
148
List of OECD Member countries, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-membercountries.htm
149
Aplicația WebGIS Metropolitan eXplorer, https://measuringurban.oecd.org/#
150
”Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD metropolitan database”, OECD - The Organisation
for Economic Co-operation and Development, Septembrie 2013, https://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf
151
Explicare, exemplificare pentru cei 3 pași menționați:
https://www.stata.com/meeting/spain16/slides/obaco-spain16.pdf
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 Identificarea de hinterland-uri152 urbane (considerăm important de menționat faptul
că teritoriile urbane sunt definite de toate municipalitățile cu cel puțin 15% din
rezidenții lor care lucrează într-un anumit nucleu urban.)
OCDE și Uniunea Europeană au elaborat o definiție armonizată a zonelor urbane ca ”unități
economice funcționale” (”functional economic units”)
Foarte succint, o zonă urbană funcțională (ZUF) constă într-un oraș la care se adaugă zona
de navetism153 (EU - OECD FUA)154
În afară de definițiile pentru ZUF formulate în cadrul ESPON și OECD, mai amintim câteva
relevante:
 FUA reprezintă ”un sistem de structuri administrative, de așezări și economice
complexe” (Mart Grise155l, 2017)
 FUA reprezintă ”zona ocupată de un oraș mare și zonele învecinate care reprezintă
principala piață a muncii și sursa serviciilor specializate.” (Mart Grisel, 2017)
 FUA - Nucleu urban și teritoriul înconjurător (urban și rural) care este direct
influențat de acesta

Fig. 6.3.1 Modelul FUA preluat după Obaco M. și colab., 2016156

152

”Hinterlandul” poate fi definit ca ”zona de captare a lucrătorilor” a pieței muncii din mediul urban, în afara
nucleului dens locuit. Mărimea hinterlandului, în raport cu mărimea nucleului, oferă indicații clare despre
influența orașelor asupra zonelor înconjurătoare.
153
”Zona de navetism” conține zona înconjurătoare a unui oraș în care se deplasează spre locul de muncă cel
puțin 15% din rezidenții angajați în acel oraș (aceasta face parte din definiția ariei urbane funcționale de către
UE - OCDE)
154
EUROSTAT Statistics Explained,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Functional_urban_area
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:European_cities_%E2%80%93_the_EUOECD_functional_urban_area_definition
155
Mart Grisel, ”Governance and Functional Urban Areas”, CEMAT Conference, European Urban Knowledge
Network (EUKN), București, România, 2017,
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Documents/Presentation_FUA_CEMAT_Romania_EUKN_30.05.20
17.pdf
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Zonele urbane funcționale la nivelul reședințelor de județ din Regiunea Centru

La nivelul Regiunii Centru au fost identificate zonele urbane funcționale la nivelul celor șase
reședințe de județ: Alba Iulia, Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și
Sibiu. Metodologia a avut la bază ponderea persoanelor ocupate care fac naveta în
reședința de județ. Astfel, zona urbană funcțională cuprinde acele unități administrativ teritoriale, atât urbane cât și rurale, care au o pondere a navetiștilor în reședința de județ
mai mare de 15%. Există însă și niște excepții din raționamente de coerență geospațială.
Concert, anumite enclave care au o pondere a navetiștilor mai mică de 15% au fost incluse
în zona urbană funcțională, amintim astfel: orașele Predeal (jud. Brașov), Miercurea
Nirajului (jud. Mureș) și Băile Tușnad (jud. Harghita) și comunele Band (jud. Mureș), Râu
Sadului (jud. Sibiu). În schimb, anumite exclave care au o pondere a navetiștilor mai mare de
15% dar sunt prea îndepărtate geografic au fost excluse din zona urbană funcțională,
amintind astfel comunele Bucerdea Grânoasă (jud. Alba) și Bogata (jud. Mureș).

Fig. 6.3.2 Localizarea geografică a zonelor urbane funcționale la nivelul reședințelor de județ
din Regiunea Centru (Harta: ADR Centru, Sursa datelor: Banca Mondială157, 2017)
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Obaco M., Royuela V., Vítores X (2016) ”Computing Functional Urban Areas Using a Hierarchical Travel Time
Approach: An Applied Case in Ecuador”, https://www.stata.com/meeting/spain16/slides/obaco-spain16.pdf
157
Marcel Ionescu - Heroiu și colab. (2017), Raportul ”Orașe - Magnet. Migrație și navetism în România”,
Banca Mondială, București, http://documents.worldbank.org/curated/en/448771499322731333/pdf/116400ROMANIAN-REVISED-PUBLIC-Magnet-Cities-Migration-and-Commuting-in-Romania-RO.pdf
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Analizând comparativ zonele urbane funcționale ale reședințelor de județ prin prisma
suprafețelor și populație stabile la Recensământul din 2011 observăm că există mici
diferențe la nivel regional. Astfel, din punct de vedere al extinderii teritoriale, cea mai mare
suprafață, peste un sfert, este ocupată de ZUF Sibiu (28%), urmat la mica distanță de ZUF
Brașov (25%), la popul opus, cu sub o zecime fiind ZUF Sfântu Gheorghe (7%). De asemenea,
din punct de vedere demografic, conform populației stabile la Recensământul din 2011,
peste o treime este în ZUF Brașov (36%), urmat cu aproape o cincime de ZUF Sibiu (21%) și
ZUF Târgu Mureș (20%) la polul opus, cu sub o zecime fiind ZUF Sfântu Gheorghe (6%) și ZUF
Miercurea Ciuc (8%).

Fig. 6.3.3 Privire comparativă asupra mărimii zonelor urbane funcționale la nivelul
reședințelor de județ din Regiunea Centru după suprafață (km2) și populația stabilă la
Recensământul din 2011
Din totalul populației ocupate la nivelul celor 6 zone urbane funcțioanle din Regiunea Centru
aproximativ un sfert sunt navetăști (24,7%). În profil teritorial, aspectele diferă puțin, astfel
ZUF-uri cu o ponedere a navetiștilor peste media regională sunt ZUF Târgu Mureș și ZUF
Alba Iulia cu câter 27,2%, urmat de ZUF Miercurea cu 26,3% și ZUF Brașov cu 25,2%.
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Fig. 6.3.4

Fig. 6.3.5
În afară de aspectele teritoriale, demografice și economice care vor fi prezentate mai jos,
pentru fiecare ZUF în parte, mai amintim un indicator relevant și anume indexul de
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vitalitate culturală. Vitalitatea culturală a orașelor este privită ca un potențial de exprimare
a creativității de către membrii comunității locale în viața cotidiană, prin cele mai variate
forme. Vitalitatea culturală are efect direct asupra dezvoltării orașelor.158 (Ștefania Voicu159,
Alexandru Dragomir, 2016). La nivelul Regiunii Centru cea mai mare valoare a indexului de
vitalitate culturală îl are ZUF Sibiu (0,88) urmat de ZUF Sfântu Gheorghe (0,86) și ZUF Alba
Iulia (0,57|), la polul pus fiind ZUF Brașov (0,17) (Banca Mondială, 2017)

Fig. 6.3.6
Prezentarea zonelor urbane funcționale a celor șase reședințe de județ din Regiunea
Centru la nivelul celor 3 componente principale: teritoriu, economie, demografie 160

 ZUF Alba Iulia
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Alba Iulia, zona urbană funcțională a reședinței județului Alba este formată din
13 de unități administrativ - teritoriale, concret: Alba Iulia, două orașe și 10 comune:
 peste 50%: Ciugud
158

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, ”Vitalitatea Culturală a Orașelor din România”,
http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-finalizate/2_vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania/
159
Ștefania Voicu, Alexandru Dragomir (2016), ” Vitalitatea Culturală a Orașelor din România”, Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală,
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/05/Caietele-Culturadata-Vol1-2017-Vitalitateaculturala-Ro.pdf
160
Cea mai mare parte a informațiilor și datelor statistice au fost preluate din raportul Băncii Mondiale din
2017 Orașe - Magnet. Migrație și navetism în România”, Banca Mondială, București,
http://documents.worldbank.org/curated/en/448771499322731333/pdf/116400-ROMANIAN-REVISEDPUBLIC-Magnet-Cities-Migration-and-Commuting-in-Romania-RO.pdf
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41-50%: Ighiu, Cricău
31-40%: Meteș, Sântimbru, Galda de Jos,Berghin, Stremț, Mihalț
15-30%: orașele Zlatna și Teiuș, Vințu de Jos

Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: comerț cu amănuntul,
procesarea alimentelor, construcții, echipamente electrice, administrație publică. Salariul
mediu net lunar la nivelul județului Alba era de 416 Euro, iar rata șomajului în ZUF Alba Iulia
era de 4,8%. Veniturile totale private/cifra de afaceri ale companiilor în ZUF Alba Iulia era de
1,191 milioane Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Alba Iulia avea la Recensământul din 2011 o populație
stabilă de 113.461 de persoane. Dintre aceasta, 47,9% reprezenta populația ocupată (54.331
de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era 27,2%. La nivelul ZUF
Alba Iulia 58,9% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul de 41,1% de sex feminin. În
funcție de grupa de vârstă, aproape jumătate din navetiștii din ZUF Alba Iulia sunt tineri sub
35 de ani (44,6%), o treime sunt persoane între 35-44 de ani (30,3%), iar un sfert sunt
persoane peste 45 de ani (25,1%). În funcție de ocupație, la nivelul ZUF Alba Iulia aproape
două treimi dintre navetiști sunt muncitori calificați (62,0%), urmați la mare distanță de
manageri și profesioniști (15,5%), muncitori necalificați (14,3%) și tehnicieni (7%).

 ZUF Brașov
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Brașov, zona urbană funcțională a reședinței județului Brașov este formată din
34 de unități administrativ - teritoriale, concret: Brașov, două municipii, patru orașe și 27
comune:
 peste 50%: Sânpetru, Budila
 41-50%: Cristian, Hărman, Hălchiu, Teliu
 31-40%: municipiul Săcele, orașele Ghimbav și Râșnov, Prejmer, Bod, Dobârlău,
Târlungeni, Crizbav, Dumbrăvița, Feldioara, Ormeniș
 15-30%: municipiul Codlea, orașul Zărnești, Vulcan, Măieruș, Apața, Augustin,
Fundata, Bran, Holbav, Hăghig, Moeciu, Racoș, Vama Buzăului, Vâlcele, Poiana
Mărului
 sub 15%: orașul Predeal
Precizăm faptul că ZUF Brașov se întinde nu doar pe o parte din județul omonim, ci cuprinde
puțin și din partea de sud-vestică a județului Covasna și anume comunele Hăghig, Vâlcele și
Dobârlău.
Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: comerț, construcții,
transport, automotive, construcția de utilaje și echipamente. Salariul mediu net lunar la
nivelul județului Brașov era de 444 Euro, iar rata șomajului în ZUF Brașov era de 3,8%.
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Veniturile totale private/cifra de afaceri ale companiilor în ZUF Brașov era de 8,486
milioane Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Brașov avea la Recensământul din 2011 o populație
stabilă de 455.930 de persoane. Dintre aceasta, 44,3% reprezenta populația ocupată
(202.138 de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era 25,2%. La
nivelul ZUF Brașov 62,0% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul de 38,0% de sex
feminin. În funcție de grupa de vârstă, aproape jumătate din navetiștii din ZUF Brașov sunt
tineri sub 35 de ani (45,0%), urmați de persoane între 35-44 de ani (28,4%) și persoane cu
peste 45 de ani (26,6%). În funcție de ocupație, la nivelul ZUF Brașov peste jumătate dintre
navetiști sunt muncitori calificați (56,7%), urmați cu o cincime de manageri și profesioniști
(20,0%), muncitori necalificați (13,6%) și tehnicieni (9,8%).

 ZUF Sfântu Gheorghe
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Sfântu Gheorghe, zona urbană funcțională a reședinței județului Covasna este
formată din 14 de unități administrativ - teritorial, concret din Sfântu Gheorghe iar restul
fiind toate din mediul rural:
 peste 50%: Arcuș
 41-50%: niciun UAT (nici urban nici rural)
 31-40%: Valea Crișului, Ghidfalău, Moacșa, Ilieni
 15-30%: Reci, Bodoc, Micfalău, Malnaș, Ozun, Boroșneu Mare, Bixad, Chichiș
Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: construcții, comerț,
transport, administrație publică, educație. Salariul mediu net lunar la nivelul județului
Covasna era de 348 Euro, iar rata șomajului în ZUF Sfântu Gheorghe era de 5.0 %. Veniturile
totale private/cifra de afaceri ale companiilor în ZUF Sfântu Gheorghe era de 670 milioane
Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Sfântu Gheorghe avea la Recensământul din 2011 o
populație stabilă de 84.341 de persoane. Dintre aceasta, 43,0% reprezenta populația
ocupată (36.307 de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era
17,3%. La nivelul ZUF Sfântu Gheorghe 58,7% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul
de 41,3% de sex feminin. În funcție de grupa de vârstă, aproape jumătate din navetiștii din
ZUF Sfântu Gheorghe sunt tineri sub 35 de ani (48,4%), urmați de persoane între 35-44 de
ani (27,1%) și persoane cu peste 45 de ani (24,4%). În funcție de ocupație, la nivelul ZUF
Sfântu Gheorghe peste jumătate dintre navetiști sunt muncitori calificați (59,8%), urmați cu
o cincime de manageri și profesioniști (19,9%), muncitori necalificați (12,1%) și tehnicieni
(8,2%).
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 ZUF Miercurea Ciuc
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Miercurea Ciuc, zona urbană funcțională a reședinței județului Harghita este
formată din 22 de unități administrativ - teritoriale, concret: Miercurea Ciuc, două orașe și
19 comune:
 peste 50%: Leliceni, Păuleni - Ciuc
 41-50%: Ciceu, Racu, Frumoasa
 31-40%: Siculeni, Sâncrăieni, Cârța, Sânsimion
 15-30%: orașul Bălan, Sânmărtin, Sântimbru, Mădăraș, Mihăileni, Dănești,
Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Tomești, Sândominic, Tușnad
 sub 15%: orașul Băile Tușnad
Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: comerț, construcții,
transport, administrație publică, procesarea lemnului. Salariul mediu net lunar la nivelul
județului Harghita era de 342 Euro, iar rata șomajului în ZUF Miercurea Ciuc era de 5.7 %.
Veniturile totale private/cifra de afaceri ale companiilor în ZUF Miercurea Ciuc era de 510
milioane Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Miercurea Ciuc avea la Recensământul din 2011 o
populație stabilă de 97.627 de persoane. Dintre aceasta, 43,7% reprezenta populația
ocupată (42.672 de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era
26,3%. La nivelul ZUF Miercurea Ciuc 59,5% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul
de 40,5% de sex feminin. În funcție de grupa de vârstă, aproape jumătate din navetiștii din
ZUF Miercurea Ciuc sunt tineri sub 35 de ani (47,3%), urmați cu aproape o treime de
persoane între 35-44 de ani (31,2%) și cu o cincime de persoane cu peste 45 de ani (21,5%).
În funcție de ocupație, la nivelul ZUF Miercurea Ciuc aproape două treimi dintre navetiști
sunt muncitori calificați (65,1%), urmați la mare distanță de manageri și profesioniști
(17,1%), tehnicieni (9,2%) și muncitori necalificați (8,6%).

 ZUF Târgu Mureș
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Târgu Mureș, zona urbană funcțională a reședinței județului Mureș este
formată din 31 de unități administrativ - teritoriale, concret: Târgu Mureș, două orașe și 28
comune:
 peste 50%: Cristești, Sâncraiu de Mureș, Livezeni, Sântana de Mureș, Corunca,
Sângeorgiu de Mureș
 41-50%: Pănet
 31-40%: orașul Ungheni, Ceaușu de Câmpie, Sânpaul, Gheorghe Doja, Crăciunești,
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15-30%: Ernei, Păsăreni, Gornești, Șincai, Acățari, Ogra, Glodeni, Mădăraș,
Voivodeni, Râciu, Iclănzel, Gănești, Suplac, Mica, Gălești, Vărgata
sub 15%: orașul Miercurea Nirajului, Band

Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: comerț, construcții,
sănătate, transport, administrație publică. Salariul mediu net lunar la nivelul județului Mureș
era de 410 Euro, iar rata șomajului în ZUF Târgu Mureș era de 4.7 %. Veniturile totale
private/cifra de afaceri ale companiilor în ZUF Târgu Mureș era de 4,631 milioane Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Târgu Mureș avea la Recensământul din 2011 o
populație stabilă de 251.523 de persoane. Dintre aceasta, 43,8% reprezenta populația
ocupată (110.199 de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era
27,2%. La nivelul ZUF Târgu Mureș 59,9% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul de
40,1% de sex feminin. În funcție de grupa de vârstă, aproape jumătate din navetiștii din ZUF
Târgu Mureș sunt tineri sub 35 de ani (44,2%), urmați cu aproape o treime de persoane între
35-44 de ani (30,3%) și cu un sfert de persoane cu peste 45 de ani (25,5%). În funcție de
ocupație, la nivelul ZUF Târgu Mureș aproape două treimi dintre navetiști sunt muncitori
calificați (61,1%), urmați cu o cincime de manageri și profesioniști (20,2%) și cu câte o
zecime de tehnicieni (9,6%) și muncitori necalificați (9,0%).

 ZUF Sibiu
Din punct de vedere teritorial, în funcție de ponderea persoanelor ocupate care fac naveta
în municipiul Sibiu, zona urbană funcțională a reședinței județului Sibiu este formată din 31
de unități administrativ - teritoriale, concret: Sibiu, cinci orașe și 25 comune:
 peste 50%: orașul Ocna Sibiului, Poplaca, Șelimbăr, Șura Mare, Rășinari, Cristian
 41-50%: Slimnic, Șura Mică, Roșia, Gura Râului, Orlat, Turnu Roșu
 31-40%: orașul Cisnădie, Șeica Mare, Loamneș, Vurpăr, Axente Sever, Nocrich
 15-30%: orașele Tălmaciu, Avrig și Săliște, Racovița, Alțina, Sadu, Porumbacu de Jos,
Boița, Marpod, Apoldu de Jos, Mihăileni
 sub 15%: Radu Sadului
Precizăm faptul că ZUF Sibiu se întinde nu doar pe o parte semnificativă din județul omonim,
ci cuprinde puțin și din partea de nord a județului Vâlcea și anume comunele Câineni (24%),
Boișoara (20%) și Perișani (20%). Având în vedere faptul că județul Vâlcea nu se află pe
teritoriul Regiunii Centru, în delimitarea geospațială ZUF Sibiu nu s-a luat în calcul și cele 3
comune din acest județ, însă informațiile și datele statistice aferente ZUF Sibiu fac referire la
întreaga zonă (cea din județele Sibiu și Vâlcea)
Principalele activități economice care angajează navetiști sunt: comerț, transport,
construcții, automotive, încălțăminte. Salariul mediu net lunar la nivelul județului Sibiu era
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de 475 Euro, iar rata șomajului în ZUF Sibiu era de 3,4 %. Veniturile totale private/cifra de
afaceri ale companiilor în ZUF Sibiu era de 3,677 milioane Euro.
Din punct de vedere demografic, ZUF Sibiu avea la Recensământul din 2011 o populație
stabilă de 270.064 de persoane. Dintre aceasta, 45,9% reprezenta populația ocupată
(124.109 de persoane). Ponderea navetiștilor în totalul populației ocupate era 24,7%. La
nivelul ZUF Sibiu 59,4% dintre navetiști sunt de sex masculin, iar restul de 40,6% de sex
feminin. În funcție de grupa de vârstă, jumătate din navetiștii din ZUF Sibiu sunt tineri sub
35 de ani (50,3%), urmați cu peste un sfert de persoane între 35-44 de ani (27,6%) și cu
peste o cincime de persoane cu peste 45 de ani (22,1%).
În funcție de ocupație, la nivelul ZUF Sibiu peste jumătate dintre navetiști sunt muncitori
calificați (59,8%), urmați cu aproape o cincime de manageri și profesioniști (18,1%) apoi de
muncitori necalificați (15,2%) și tehnicieni (7,0%).
 Concluzie privind ZUF
Ariile urbane funcționale atât la nivelul Regiunii Centru cât și întregii țări au un potențial
ridicat de dezvoltare și valorificare ale acestora. Este cunoscut faptul că în ultimele decenii
dezvoltarea orașelor a depășit vizibil granițele acestora, având un impact pozitiv dar și o
presiune tot mai mare asupra zonei de influență. În acest sens, dezvoltarea de politici de
dezvoltare policentrică reprezintă o oportunitate la nivelul Regiunii Centru, contribuind la
creșterea atât a coeziunii teritoriale cât și a competitivității regiunii. Dezvoltarea economică
în zonele urbane funcționale ale reședințelor de județ poate fi accelerată prin diferite
politici, acțiuni și proiecte strategice integrate cu accent pe: stimularea înființării de noi
firme, atragerea de investitori, acordarea de facilitați agenților economici, etc. În ceea ce
privește dinamica socială acesta este una aproape naturală direct influențată de piața forței
de muncă și a oportunităților de dezvoltare (social, educațional, cultural, etc.). Cu toate
aceste, ar trebui acordată o atenție mai mare dezvoltării socio-demografice la nivelul
zonelor urbane funcționale ale reședințelor de județ, ținând cont nu doar tendințele globale
și a progresului societății cât și de oportunitățile la nivel local.
Zone metropolitane
Pe teritoriul Regiunii Centru au fost delimitate două zone metropolitane având ca centre
polarizatoare municipiile Brașov și Târgu Mureș. Definirea actuală a zonelor metropolitane
au avut ca obiectiv principal asigurarea cadrului unitar pentru dezvoltarea spaţială a
teritoriului municipiile Braşov și Târgu Mureș, plecând de la premisa că acesta reprezintă,
împreună cu localităţile înconjurătoare un sistem funcţional coerent, structurat în urma unui
lung proces istoric. În acest fel s-ar putea asigura suportul spaţial pentru dezvoltările
strategice multisectoriale din aceste teritorii şi facilitarea accesului la resursele europene de
finanţare.
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a. Zona Metropolitană Brașov
Zona metropolitană Braşov reprezintă un spaţiu geografic compact fiind format din
următoarele unităţi administrativ - teritoriale: Brașov, Bod, Hălchiu, Sânpetru, Cristian,
Vulcan, Codlea, Ghimbav, Râşnov, Predeal , Săcele, Hărman, Prejmer și Tărlungeni. Format
din centrul polarizator Braşov şi 13 localităţi înconjurătoare, zona metropolitană formează
un teritoriu urban-rural cu o suprafaţă de 136101 ha şi o populaţie puțin peste 400.000 de
locuitori.

Fig. 6.3.7 Localizarea geografică a Zonei Metropolitane Brașov
Braşovul, prin potenţial şi tradiţie, accede la tendinţele dezvoltării urbane europene, prin
politici publice de dezvoltare spaţială care să ţină cont de interesele complexe ale întregului
teritoriu înconjurător.
Prezenţa unui mare centru urban, alături de două municipii şi trei oraşe de mici dimensiuni
oferă condiţii pentru o dezvoltare economică echilibrată a zonei metropolitane. Un rol
important în procesul de dezvoltare economică îl au comunităţile rurale pe teritoriul cărora
se găsesc majoritatea resurselor naturale. Îmbinarea armonioasă a avantajelor pe care le
oferă mediul urban şi mediul rural pun bazele unei microregiuni de dezvoltare cu impact la
nivel regional şi naţional.
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b. Zona Metropolitană Târgu Mureș
Zona Metropolitană Târgu Mureș este o microregiune cu o evoluție dinamică, înființat cu
scopul principal de a asigura dezvoltarea social-economică a zonei. Zona metropolitană este
formată din municipiul Târgu Mureș, orașul Ungheni și 12 comune: Acăţari, Ceuaşu de
Câmpie, Corunca, Crăciuneşti, Cristeşti, Ernei, Gheorghe Doja, Livezeni, Pănet, Sâncraiu de
Mureş, Sângeorgiu de Mureş şi Sânpaul. Populația totală a zonei metropolitane depășește
puțin 200.000 de locuitori (fiind aproape jumătate din cea a Zonei Metropolitane Brașov).

Fig. 6.3.8 Localizarea geografică a Zonei Metropolitane Târgu Mureș
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Prin diversitatea și complexitate funcțiilor sale, municipiul Târgu Mureș este centrul
administrativ al județului Mureș și un important centru cultural, industrial și servicii
(financiar, comercial, etc.) cu grad ridicat de polarizare a zonei metropolitane delimitate.
Acest fapt poate crea și facilita o serie de direcții integrate de dezvoltare durabilă a zonei.
Principalele direcții de dezvoltare pentru Zona Metropolitană Târgu Mureș sunt: creșterea
competitivității economice, protejarea grupurilor vulnerabile cu accent pe necesități și
drepturile acestora conform legii, protejarea ecosistemelor și a mediului înconjurător,
reducerea consumului de energie, al nivelului de poluare și managementul deșeurilor.
Atingerea acestor obiective nu poate fi realizată decât prin participarea tuturor factorilor de
acțiune la nivel local, regional și național, prin cooperare și parteneriate între grupurile de
interes sociale și economice și instituțiile publice.

6.4. Aspecte socio-demografice ale rețelei urbane din Regiunea Centru
Au fost selectate 18 municipii și orașe din Regiunea Centru, câte 3 din fiecare județ,
criteriile de selecție fiind: primele 2 orașe din județ după mărimea demografică + un oraș
vulnerabil din punct de vedere economic și social.
Acest subcapitol are la bază prelucrarea și analiza datelor statistice pentru cei mai relevanți
indicatori în domeniul socio-demografic și pentru care există date la Institutul Național de
Statistică. Astfel, s-a optat pentru indicatori care oferă informații utile privind: populația
după domiciliu, populația pe categorii majore de vârstă (populația tânără (0-14 ani),
populația adultă (15-64 ani), populația vârstnică (65 de ai și peste), sporul natural, migrația
internă, structura populației după participarea la viața economică, structura populației după
nivelul de educație, învățământul (numărul de elevi și studenți), sănătatea (Numărul de
medici și personal mediu sanitar). Ca perioadă de timp, pentru cei mai mulți indicatori s-a
optat ultimul deceniu, 2005-2015 (date statistice aferente anilor 2005, 2010 și 2015), iar
pentru cei care nu au existat date anuale s-au folosit datele de la Recensământul din 2011.
În ultimul deceniu, perioada 2005-2015 evoluția populației totale după domiciliu la 1
ianuarie la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru a înregistrat
decalaje vizibile, cele mai mari rate de descreștere fiind în Zlatna cu -7,9%, Făgăraș cu -7,5%,
Mediaș cu -6,7%, Baraolt cu -5,3%, etc. la polul opus, rate de creștere ridicate înregistrânduse în: Copșa Mică cu +6,7%, Râșnov cu +6,4%, Sebeș cu +3,7%, Alba Iulia cu +3,4%, iar
aproape o stagnare în Sibiu cu +0,7%. În 2015 comparativ cu 5 ani în urmă, anul 2010, s-au
înregistrat tendințe de creștere și descreștere similare, doar valorile fiind mai mici, de pildă
cele mai mari rate de descreștere au fost de -4,6% în Făgăraș și -4,1% în Zlatna, iar cele mai
mari rate de creștere au fost de =2,3% în Râșnov, +1,6% în Alba Iulia și +1,2% în Copșa Mică.
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Fig. 6.4.1
Tabel 6.4.1 Populația totală după domiciliu la 1 ianuarie în municipiile și orașele de studiu
din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Alba
Alba
Alba
Brașov
Brașov
Brașov
Covasna
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Alba Iulia
Sebeș
Zlatna
Brașov
Făgăraș
Râșnov
Baraolt
Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Borsec
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Luduș
Reghin
Târgu Mureș
Copșa Mică
Mediaș
Sibiu

2005

2010

2015

71571
31390
8747
301026
43690
16469
9950
67759
21341
2906
43807
39639
18325
39127
158674
5707
63375
168565

72792
32287
8399
294409
42325
17121
9783
66929
21011
2839
43089
39331
18105
38831
154566
6017
61054
168930

73979
32538
8057
291363
40393
17523
9420
65395
20440
2766
42359
38788
17655
38419
151129
6087
59121
169820
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Un alt indicator foarte util în analiza socio-demografică a celor 18 municipii și orașe de
studiu din Regiunea Centru, este populația după domiciliu la 1 ianuarie pe categorii majore
de vârstă, concret populația tânără (0-14 ani), populația adultă (15-64 ani), populația
vârstnică (65 de ai și peste) timp de un deceniu, perioada 2005-2015.
În 2015 comparativ cu un deceniu în urmă, anul 2005, rate de creștere a populației tinere
după domiciliu la 1 ianuarie cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani s-a înregistrat doar în Sibiu
(+8,4%), Râșnov (+7,9%), Brașov (+5,5%), Alba Iulia (+3,6%), iar o stagnare s-a observat în
Copșa Mică (+0,5%). În restul localităților urbane de studiu s-au înregistrat rate de
descreștere a populație tinere, de la foarte mici, de pildă, Odorheiu Secuiesc cu -0,5% la
foarte ridicate, cu peste un sfert mai puțin (Zlatna cu -28,1%), sau cu o cincime mai puțin
(Mediaș cu -20,1%). Valori ridicate ale ratei de descreștere a populației tinere s-a înregistrat
în ultimul deceniu și în Baraolt cu -15,3%, Borsec cu -13,8% sau Luduș cu -9,8%.

Fig. 6.4.2
Tabel 6.4.2 Populația tânără după domiciliu (0-14 ani) în municipiile și orașele de studiu din
Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
9903
9777
10260
Alba
Alba Iulia
5562
5468
5433
Alba
Sebeș
1318
1087
942
Alba
Zlatna
32703
31817
34486
Brașov
Brașov
6301
6193
5954
Brașov
Făgăraș
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Brașov
Covasna
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Râșnov
Baraolt
Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Borsec
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Luduș
Reghin
Târgu Mureș
Copșa Mică
Mediaș
Sibiu

2525
1627
9507
2941
426
6539
5737
2712
5849
21094
1154
9377
20985

2606
1527
9428
2886
389
6337
5673
2610
5676
20293
1235
8230
21160

2724
1378
9299
2757
367
6104
5710
2446
5762
20082
1160
7493
22758

Comparativ cu populația tânără, populația adultă după domiciliu la 1 ianuarie cu vârste
cuprinse între 15 și 64 ani a avut o evoluție similară doar că valorile statistice au fost mult
mai mici. La nivelul celor 18 localități urbane de studiu din regiune rate de creștere ale
populației adulte în ultimul deceniu au fost doar în Copșa Mică (+7,3%), Râșnov (+2,9%) și
Sebeș (+2,3%). La polul opus, cele mai mari rate de descreștere a populație adulte, cu mai
puțin de o zecime în ultimul deceniu au fost în Făgăraș (-11,8%), Târgu Mureș (-10,1%) și
Miercurea Ciuc (-9,2%). În anul 2015 comparativ cu 5 ani în urmă, anul 2010, la nivelul
tuturor localităților urbane de studiu, cu excepția orașului Copșa Mică (+1,4%) s-au
înregistrat rate de descreștere a populație adulte, cele mai mari valori, peste -5% cu un
maxim de -7,7% fiind în Făgăraș, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și
Miercurea Ciuc.
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Fig. 6.4.3
Tabel 6.4.3 Populația adultă după domiciliu (15-64 ani) în municipiile și orașele de studiu
din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
55535
56250
55339
Alba
Alba Iulia
22670
23376
23199
Alba
Sebeș
5965
5839
5701
Alba
Zlatna
231585
223152
212822
Brașov
Brașov
32948
31490
29064
Brașov
Făgăraș
12465
12834
12826
Brașov
Râșnov
6920
6790
6589
Covasna
Baraolt
52352
50384
47748
Covasna
Sfântu Gheorghe
16191
15542
14834
Covasna
Târgu Secuiesc
2002
1959
1923
Harghita
Borsec
33648
32213
30567
Harghita
Miercurea Ciuc
29828
28791
27280
Harghita
Odorheiu Secuiesc
13209
12907
12379
Mureș
Luduș
29166
28605
27563
Mureș
Reghin
119467
113583
107345
Mureș
Târgu Mureș
4100
4339
4401
Sibiu
Copșa Mică
46469
44810
42638
Sibiu
Mediaș
126486
124827
121323
Sibiu
Sibiu
În ceea ce privește populația vârstnică după domiciliu la 1 ianuarie de 65 de ani și peste, în
ultimul deceniu, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru s-au
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înregistrat decalaje vizibile. Există localități urbane unde, timp de un deceniu, perioada
2005-2015, populația vârstnică aproape că s-a dublat (Miercurea Ciuc cu +57,1%, Odorheiu
Secuiesc cu +42,3%, Sfântu Gheorghe cu +41,%) sau a crescut cu o aproape o treime (Alba
Iulia cu +36,6%, Râșnov cu 33,4%, Târgu Mureș cu +30,9%). La polul opus, există două
localități urbane de studiu unde s-a înregistrat o rată de descreștere în Zlatna cu -3,4% și
Borsec cu -0,4%. În urmă cu 5 ani, în 2015 comparativ cu 2010 la nivelul localităților urbane
de studiu cea mai mare rată de creștere a populației vârstnice, cu aproape un sfert mai
mult, s-a înregistra în Miercurea Ciuc cu +25,3% și Alba Iulia cu +23,9%, urmate cu aproape o
cincime mai puțin de Odorheiu secuiesc cu -19,1% și Copșa Mică cu -18,7%, la polul opus,
rate de descreștere fiind în Zlatna cu -4,0%, Borsec cu -3,1% și Baraolt cu -0,9%.

Fig. 6.4.4
Tabel 6.4.4 Populația vârstnică după domiciliu (65 de ani și peste) în municipiile și orașele
de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
6133
6765
8380
Alba
Alba Iulia
3158
3443
3906
Alba
Sebeș
1464
1473
1414
Alba
Zlatna
36738
39440
44055
Brașov
Brașov
4441
4642
5375
Brașov
Făgăraș
1479
1681
1973
Brașov
Râșnov
1403
1466
1453
Covasna
Baraolt
5900
7117
8348
Covasna
Sfântu Gheorghe
2209
2583
2849
Covasna
Târgu Secuiesc
478
491
476
Harghita
Borsec
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Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Luduș
Reghin
Târgu Mureș
Copșa Mică
Mediaș
Sibiu

3620
4074
2404
4112
18113
453
7529
21094

4539
4867
2588
4550
20690
443
8014
22943

5688
5798
2830
5094
23702
526
8990
25739

Un alt indicator important în analiza socio-demografică este sporul natural calculat prin
diferența dintre natalitate și mortalitate și exprimat prin numărul de persoane. Indicator
derivat, rata sporului natural161, a înregistrat valori pozitive (deși acestea sunt foarte mici) în
anul 2015, la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, doar în: Alba
Iulia (+1,3‰), Râșnov (+0,6‰), Miercurea Ciuc (+0,4‰, Sibiu (+0,1‰) și Sebeș (+0,1‰), iar
la polul opus, cu valori negative foarte mari de peste -4‰ în Zlatna (-6,2‰), Borsec (-5,4‰)
și Mediaș (-4,2‰). În urmă cu 5 ani, în anul 2010, cele mai mari valori ale ratei sporului
natural s-a înregistrat în: Sebeș (+3,8‰), Râșnov (+3,5‰), Copșa Mică (+3,0‰), Miercurea
Ciuc și Odorheiu Secuiesc (2,8‰), iar cele mai mici valori negative în Zlatna (-7,4‰), Baraolt
(-3,4‰), Borsec (-2,8‰); Mediaș (-2,5‰) și Luduș (-2,2‰). În urmă cu un deceniu, în anul
2005, cele mai mari valori ale ratei sporului natural s-a înregistrat în: Zlatna (+4,6‰),
Miercurea Ciuc (+4,2‰), Odorheiu Secuiesc (+3,8‰), Sfântu Gheorghe (+3,2‰) și Sebeș
(+3,1‰), iar cele mai mici valori negative au fost în: Borsec (-5,8‰), Baraolt (-2,8‰) și
Mediaș (-2,1‰).

Fig. 6.4.5
161

Rata sporului natural este calculată prin raportul dintre sporul natural și populația totală după domiciliu la
1000 de locuitori (‰)
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Tabel 6.4.5 Rata sporului natural în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în
anii 2005, 2010 și 2015 (‰)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
Alba
Alba Iulia
2.7
2.1
1.3
Alba
Sebeș
3.1
3.8
0.1
Alba
Zlatna
4.6
-7.4
-6.2
Brașov
Brașov
-1.2
-0.2
-1.7
Brașov
Făgăraș
0.2
-0.8
-1.2
Brașov
Râșnov
2.3
3.5
0.6
Covasna
Baraolt
-2.8
-3.4
-2.9
Covasna
Sfântu Gheorghe
3.2
1.6
-1.3
Covasna
Târgu Secuiesc
2.1
1.3
-2.4
Harghita
Borsec
-5.8
-2.8
-5.4
Harghita
Miercurea Ciuc
4.2
2.8
0.4
Harghita
Odorheiu Secuiesc
3.8
2.8
-0.9
Mureș
Luduș
-1.1
-2.2
-1.5
Mureș
Reghin
2.6
0.2
-1.5
Mureș
Târgu Mureș
-0.4
-0.1
-1.7
Sibiu
Copșa Mică
1.6
3.0
-1.1
Sibiu
Mediaș
-2.1
-2.5
-4.2
Sibiu
Sibiu
-0.1
0.5
0.1

Fig. 6.4.6
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Tabel 6.4.6 Sporul natural în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii
2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
7
-35
-48
Brașov
Făgăraș
40
-62
-50
Alba
Zlatna
45
27
-49
Covasna
Târgu Secuiesc
9
18
-7
Sibiu
Copșa Mică
-25
91
16
Sibiu
Sibiu
103
6
-59
Mureș
Reghin
217
109
-82
Covasna
Sfântu Gheorghe
149
109
-36
Harghita
Odorheiu Secuiesc
97
122
3
Alba
Sebeș
184
121
15
Harghita
Miercurea Ciuc
38
60
10
Brașov
Râșnov
190
150
94
Alba
Alba Iulia
-17
-8
-15
Harghita
Borsec
-28
-33
-27
Covasna
Baraolt
-21
-40
-27
Mureș
Luduș
-370
-59
-494
Brașov
Brașov
-132
-152
-248
Sibiu
Mediaș
-68
-9
-251
Mureș
Târgu Mureș
Un alt indicator relevant în analiza socio-demografică este soldul migrației interne, calculat
prin diferența dintre stabiliri cu domiciliu și plecări cu domiciliu (inclusiv migrația externă),
fiind exprimat prin numărul de persoane. Indicator derivat, rata migrației interne162, a
înregistrat valori pozitive la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru
doar în 3 localități urbane: Râșnov (+9,9‰), Borsec (+7,5‰) și Alba Iulia (+2,4‰), valori de
0‰ au fost în Sibiu și Sebeș, iar restul au avut valori negative, cele mai scăzute, sub -5‰
fiind în Făgăraș (-9,8‰), Miercurea Ciuc (-6,1‰), Târgu secuiesc (-5,5‰), Mediaș (-5,1‰). În
urmă cu 5 ani, în anul 2010, cele mai mari valori ale ratei migrației interne s-a înregistrat în:
Copșa Mică (+5,2 ‰), Alba Iulia (+2,8‰), Sibiu (+2,2‰) și Râșnov (+2,1‰), iar cele mai mici
valori negative în: Făgăraș (-12,3‰), Miercurea Ciuc (-5,8‰), Târgu Mureș și Sfântu
Gheorghe (-5,3‰). În urmă cu un deceniu, în anul 2005, cele mai mari valori ale ratei
migrației interne s-a înregistrat în: Copșa Mică (+7,7‰), Sebeș (+2,8‰) și Râșnov (+2,7‰),
iar cele mai mici valori negative au fost în: Mediaș (-6,4‰), Târgu Mureș (-6,2‰) și
Odorheiu Secuiesc (-5,3‰).

162 162

Rata migrației interne este calculată prin raportul dintre soldul migrației interne și populația totală după
domiciliu la 1000 de locuitori (‰)
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Fig. 6.4.7
Tabel 6.4.7 Rata migrației interne în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în
anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
Alba
Alba Iulia
-0,1
2,8
2,4
Alba
Sebeș
2,8
-0,3
0,0
Alba
Zlatna
-0,6
1,4
-4,3
Brașov
Brașov
-4,1
-3,3
-0,3
Brașov
Făgăraș
-4,9
-12,3
-9,8
Brașov
Râșnov
2,7
2,1
9,9
Covasna
Baraolt
-0,7
-3,9
-3,1
Covasna
Sfântu Gheorghe
-4,1
-5,3
-3,3
Covasna
Târgu Secuiesc
-4,8
-2,8
-5,5
Harghita
Borsec
0,7
0,7
7,6
Harghita
Miercurea Ciuc
-3,7
-5,8
-6,1
Harghita
Odorheiu Secuiesc
-5,3
-4,8
-4,4
Mureș
Luduș
-2,6
-3,3
-1,9
Mureș
Reghin
-0,9
-2,7
-3,3
Mureș
Târgu Mureș
-6,2
-5,3
-4,4
Sibiu
Copșa Mică
7,7
5,2
-2,5
Sibiu
Mediaș
-6,4
-4,9
-5,1
Sibiu
Sibiu
-2,6
2,2
0,0

191

Fig. 6.4.8
Tabel 6.4.8 Soldul migrației interne în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru
în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
-7
206
174
Alba
Alba Iulia
88
-11
-1
Alba
Sebeș
-5
12
-35
Alba
Zlatna
-1246
-962
-76
Brașov
Brașov
-213
-520
-397
Brașov
Făgăraș
44
36
173
Brașov
Râșnov
-277
-354
-219
Covasna
Sfântu Gheorghe
-102
-59
-113
Covasna
Târgu Secuiesc
-7
-38
-29
Covasna
Baraolt
-211
-187
-172
Harghita
Odorheiu Secuiesc
-160
-252
-258
Harghita
Miercurea Ciuc
2
2
21
Harghita
Borsec
-979
-820
-662
Mureș
Târgu Mureș
-48
-60
-33
Mureș
Luduș
-34
-103
-127
Mureș
Reghin
44
31
-15
Sibiu
Copșa Mică
-435
378
-7
Sibiu
Sibiu
-407
-297
-304
Sibiu
Mediaș

O altă secțiune foarte importantă în analiza socio-demografică la nivelul mediului urban din
Regiunea Centru se referă la populația după participarea la viața economică.
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La nivelul întregului mediu urban din Regiunea Centru, rata de activitate a populației în
vârstă de muncă a crescut ușor în ultimul deceniu, de la 62,8% în 2005 la 63,9% în 2010,
ajungând în 2015 la 65,5%.
De asemenea, la nivelul întregului mediu urban din Regiunea Centru, rata de ocupare a
populației în vârstă de muncă a avut o evoluție oscilantă în ultimul deceniu, fiind de 57,6%
în 2005, scăzând ușor în 2010 la 56,7% apoi înregistrând o creștere de 61,3% în 2015.
La nivelul României, în anul 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de
ani) a fost de 61,4%, aproape egală cu cea la nivelul Regiunii Centru și în creștere față de
anul anterior cu 0,4 puncte procentuale. Menționăm faptul că ținta națională stabilită în
contextul Strategiei Europa 2020 a fost de 70%163 pentru rata de ocupare a populației în
vârstă de muncă de 20-64 de ani.
În ceea ce privește structura populației după participarea la viața economică la nivelul
municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru cele mai recente date statistice sunt
de la Recensământul din 2011.
Astfel, analizând comparativ ponderea populației active și pondere populației inactive, din
cele 18 localități urbane de studiu din regiune doar 3 au ponderi ale populației active peste
50%, aceste fiind: Odorheiu Secuiesc (51,2%), Alba Iulia și Borsec (50,7%), la polul opus, cu
doar o treime fiind Copșa Mică cu 34,8%.

163

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2015r.pdf
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Fig. 6.4.9
În ceea ce privește structura populației active pe cele două componente (populația ocupată
și șomerii), s-au folosit datele statistice de la Recensământul din 2011, fiind cele mai
recente. La nivelul celor 18 municipii și orașe de studiu din Regiunea Centru, cele mai mari
ponderi ale populație ocupate în totalul populației active au fost în: Sibiu (94,5%), Borsec
(94,3%), Târgu Mureș (93,4%), Târgu Secuiesc (93,3%), Odorheiu Secuiesc (93,2%), iar în
localitățile urbane menționate anterior s-au înregistrat și cele mai mici ponderi ale
șomerilor, sub 7%, valoarea cea mai mică fiind de 5,5% în Sibiu. La polul opus cele mai mari
ponderi ale șomerilor cu valori de peste 10% au fost în Baraolt (10,9), Râșnov (11,2%), Zlatna
(11,2%), Luduș (11,5%), Făgăraș (12,6%), iar cea mai mare valoare de 15,8% în Copșa Mică.
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Fig. 6.4.10
Tabel 6.4.9 Distribuția populației după participarea la viața economică în municipiile și
orașele de studiu din Regiunea Centru la Recensământul din 2011 (Număr persoane)
Populația
Populația Populația
Populația
Județul
Municipiu/Oraș
totală
Șomerii
activă
ocupată
inactivă
stabilă
63536
32242
29840
2402
31294
Alba
Alba Iulia
27019
12155
11215
940
14864
Alba
Sebeș
7490
3543
3145
398
3947
Alba
Zlatna
253200
123370
113613
9757
129830
Brașov
Brașov
30714
12598
11010
1588
18116
Brașov
Făgăraș
15022
6813
6048
765
8209
Brașov
Râșnov
56006
27464
25402
2062
28542
Covasna Sfântu Gheorghe
18491
8899
8303
596
9592
Covasna Târgu Secuiesc
8672
3754
3345
409
4918
Covasna Baraolt
38966
18861
17422
1439
20105
Harghita Miercurea Ciuc
34257
17537
16348
1189
16720
Harghita Odorheiu Secuiesc
2585
1311
1236
75
1274
Harghita Borsec
134290
63158
58993
4165
71132
Mureș
Târgu Mureș
33281
14560
13411
1149
18721
Mureș
Reghin
195

Județul
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

Populația
totală
stabilă
15328
147245
47204
5404

Populația
activă

Populația
ocupată

Șomerii

Populația
inactivă

6416
72507
20549
1881

5678
68491
18666
1584

738
4016
1883
297

8912
74738
26655
3523

În ceea ce privește structura populației după nivelul de educație există legătură între
aceasta și nivelul de dezvoltare locală, în special din punct de vedere social și economic.
Pentru a reprezenta structura populației după nivelul de educație la nivelul municipiilor și
orașelor de studiu din Regiunea Centru s-au folosit datele statistice de la Recensământul din
2011, acestea fiind cele mai recente la nivel de municipiu/oraș . Cele mai mari ponderă ale
populației cu studii superioare s-au înregistrat în cele 6 reședințe de județ din regiune pe
primele 3 locuri, cu peste un sfert, fiind: Sibiu (28,0%), Alba Iulia (27,9%) și Brașov (26,5%), la
polul opus, localități urbane care au o pondere a populației cu studii superioare sub 10%
fiind: Borsec (9,3%), Zlatna (8,3%), Baraolt (7,9%) și Copșa Mică (3,4%).
În ultimele două decenii s-a înregistrat o scădere vizibilă privind atractivitatea nivelului de
învățământ postliceal și de maiștri în rândul elevilor. Cu toate acestea, există o fracțiune,
chiar dacă destul de mică, a persoanelor care au absolvit nivelul de învățământ postliceal și
de maiștri. În acest sens, cele mai mari valori, de aproximativ 7%, au fost în Făgăraș și Târgu
Mureș, urmate de Mediaș, Sibiu, Miercurea Ciuc, Odorheiu secuiesc și Reghin cu valori
cuprinse între 5% și 7%, iar la polul opus, cu valori sub 4% fiind în Baraolt, Sebeș, Borsec,
Zlatna, iar Copșa Mică a avut cea mai mică pondere de 2,4%.
În structura populației după nivelul de educație, la nivelul tuturor municipiilor și orașelor de
studiu din Regiunea Centru nivelul secundar (liceal, profesional și de ucenici, gimnazial) a
reprezentat mai mult de jumătate, cea mai mică pondere de 59,1% fiind în Alba Iulia, iar
ponderi pese trei sferturi fiind în Borsec (77,6%) și Copșa Mică (77,3%).
În ceea ce privește ponderea populației care a absolvit doar nivelul de învățământ primar
există câteva localități urbane de studiu din regiune care au înregistrat valori de peste 10%
(Copșa Mică, Baraolt, Luduș, Sebeș), cea mai mare fiind de 15,1% în Zlatna, iar la opul opus,
cu valori sub 5% fiind în Brașov (5,1%) și Sibiu (5,3%).
Din nefericire, încă mai există în Regiunea Centru și implicit în România localități urbane cu
populație care nu a absolvit nicio formă de învățământ, chiar dacă ponderea e mică. La
nivelul localităților urbane de studiu din Regiunea Centru cele mai mari valori ale populației
considerată fără școală absolvită sunt în Zlatna (3,4%), Copșa Mică (3,0%), Baraolt (2,8%),
iar la polul opus, cele mai mici valori, sub 1,5% sunt în Alba Iulia (1,4%), Sibiu (1,0%) și
Brașov (0,9%).
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Fig. 6.4.11
Tabel 6.4.10 Structura populației după nivelul de educație în municipiile și orașele de studiu
din Regiunea Centru la Recensământul din 2011 (Număr persoane)
Secundar
Total (Liceal,
Populația
Postliceal
Fără
Profesional
Județul Municipiu/Oraș
stabilă Superior
și de
Primar
școală
și de
de 10 ani
maiștri
absolvită
ucenici,
și peste
Gimnazial)
57170
15938
2771
33780
3855
826
Alba
Alba Iulia
23698
3807
837
16110
2395
549
Alba
Sebeș
6901
571
234
4820
1039
237
Alba
Zlatna
232911
61660
11509
145712
11887
2143
Brașov
Brașov
27283
4875
1928
17587
2251
642
Brașov
Făgăraș
13245
1978
543
9540
895
289
Brașov
Râșnov
Sfântu
50023
9659
2210
33621
3218
1315
Covasna Gheorghe
16676
2314
790
12214
1060
298
Covasna Târgu Secuiesc
7770
610
289
5768
885
218
Covasna Baraolt
34925
8190
1983
22104
2100
548
Harghita Miercurea Ciuc
Odorheiu
30577
4919
1594
21539
1994
531
Harghita Secuiesc
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Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

2352
121894
29645
13825
133870
42855
4636

218
30167
4250
1730
37427
6890
156

81
8514
1497
614
7664
2729
112

1825
73890
20320
9711
80316
28391
3582
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7373
2903
1529
7090
3974
646

36
1950
675
241
1373
871
140

O altă secțiune important în analiza socio-demografică este analiza situației din învățământ
prin prisma indicatorilor referitori la numărul total de elevi înscriși în învățământul
preuniversitar și numărul total de studenți înscriși atât în învățământul public cât și privat.
Analizând evoluția numărului total de elevi înscriși în învățământul preuniversitar în
ultimul deceniu, în 2015 comparativ cu 2005, se observă o scădere a acestuia în toate
localitățile urbane de studiu din regiune, înregistrându-se doar valori negative. Cele mai
mari scăderi ale ratei de creștere a numărului total de elevi înscriși în învățământul
preuniversitar a fost cu o treime mai mic în Zlatna (-33,6%) urmat cu peste un sfert mai mic
în Copșa Mică și Mediaș (-29%) și apoi cu peste o cincime mai mic în Baraolt, Târgu Secuiesc
și Borsec. Dacă analizăm situația în ultimii 5 ani, în 2015 comparativ cu 2010 există câteva
localități urbane de studiu din regiune unde s-au înregistrat valori pozitive, cu creșteri ale
numărului total de elevi înscriși în învățământul preuniversitar de la 1% la 5,2% în Odorheiu
Secuiesc, Brașov, Sibiu, Luduș și Râșnov, la polul pus fiind scăderi cu peste un sfert în Copșa
Mică (-29,8%) sau cu mai puțin de -15% în Baraolt (-17,7%) și Zlatna (-22,4%).

Fig. 6.4.12
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Tabel 6.4.11 Numărul total de elevi înscriși în învățământul preuniversitar în municipiile și
orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (Număr persoane)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
12350
11070
10730
Alba
Alba Iulia
5043
4691
4528
Alba
Sebeș
1062
908
705
Alba
Zlatna
36262
29623
30728
Brașov
Brașov
6798
5633
5472
Brașov
Făgăraș
2113
1963
1983
Brașov
Râșnov
1647
1549
1275
Covasna
Baraolt
10844
9427
8717
Covasna
Sfântu Gheorghe
5069
4544
3943
Covasna
Târgu Secuiesc
278
231
222
Harghita
Borsec
9339
8237
8045
Harghita
Miercurea Ciuc
7595
6340
6667
Harghita
Odorheiu Secuiesc
2597
2308
2340
Mureș
Luduș
6613
6463
6246
Mureș
Reghin
25894
24101
23959
Mureș
Târgu Mureș
1174
1163
824
Sibiu
Copșa Mică
9506
7781
6718
Sibiu
Mediaș
24477
21755
22192
Sibiu
Sibiu
La nivelul Regiunii Centru există câteva universități cu tradiție cum este Universitatea
Transilvania din Brașov (înființată în 1948), Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș (fondată în 1945), Universitatea de Arte din Târgu Mureș (fondată în 1946),
Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș (fondată în 1960). Există și universități
înființate în perioada postdecembristă și care au cunoscut o extindere și dezvoltare vizibilă,
amintind astfel Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (fondată în 1990) și Universitatea ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia (fondată în 1991). Universitățile amintite sunt acreditate și
sunt considerate universități de stat. Pe lângă acestea, mai există universități acreditate, dar
particulare, care au extensii în regiune, amintind de pildă, Universitatea Sapientia. Este
important de menționat faptul că universitățile nu deservesc doar o singură localitate, ci o
zonă mult mai extinsă teritorial. De pildă, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș, Universitatea Transilvania din Brașov, etc. la numite specializări sunt studenți înscriși
din toate regiunile țării. Statistic, cel mai mare număr de studenți a fost în 2015 în localitățile
urbane: Brașov (peste 20.000 studenți înscriși), Sibiu (peste 16.000 studenți înscriși), Târgu
Mureș (peste 11.000 studenți înscriși), Alba Iulia (sub 5.000 studenți înscriși), sub 1.000
studenți înscriși în Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, iar sub 100 studenți
înscriși în Târgu Secuiesc.
Analizând numărul total de studenți înscriși (învățământul public și privat) în 2015
comparativ cu 5 ani în urmă, anul 2010, se observă o situație atipică în orașele universitare,
de exemplu în Brașov numărul studenților înscriși a scăzut cu jumătate (-53,5%, de la 45.992
studenți înscriși în 2010 la 21.366 studenți înscriși în 2015), iar în Sibiu cu un sfert (-25,5%,
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de la 22.077 studenți înscriși în 2010 la 16.448 studenți înscriși în 2015), în timp ce Alba Iulia
este singurul oraș de studiu din regiune unde s-a înregistrat o rată de creștere de +1,5% (de
la 4.645 studenți înscriși în 2010 la 4.713 studenți înscriși în 2015). Scăderea numărului de
studenți înscriși în Brașov cu jumătate mai puțin în 2015 față de 2010 este dată de faptul că
unele facultăți particulare din Brașov și-au restrâns activitatea sau au desființat filiale, în
timp ce la Universitatea Transilvania (învățământ public) s-au înregistrat evoluții fără
salturi/decalaje vizibile. O situație similară este și în Sibiu, unde scăderea numărului de
studenți înscriși provine din învățământul universitar privat, în timp ce la Universitatea
”Lucian Blaga” nu s-au înregistrat decalaje privind rata de creștere a numărului total de
studenți înscriși. Dacă ne raportăm în urmă cu un deceniu, în 2015 față de 2005, cea mai
mare rată de descreștere a numărului total de studenți înscriși (învățământul public și
privat) din Regiunea Centru, cu mai puțin de jumătate a fost în Sfântu Gheorghe (-59,4%), iar
cu aproximativ o treime mai puțin în Târgu Secuiesc (-37,5%), Miercurea Ciuc (-33,5%),
Brașov (33,5%), iar cu peste un sfert mai puțin în Sibiu (-27,1%) și Alba Iulia (-26,2%), la
polul opus cu rată de creștere de 1,5 ori mai mult în Odorheiu Secuiesc (+146,9%).
Interesant că în Târgu Mureș, în 2015 față de în urmă cu un deceniu s-a înregistrat o scădere
insesizabilă de -0,7% de la 11.641 studenți înscriși în 2005 la 11.563 studenți înscriși în 2015.

Fig. 6.4.13
Tabel 6.4.12 Numărul total de studenți înscriși în învățământul preuniversitar public și privat
în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (Număr
persoane)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
6383
4645
4713
Alba
Alba Iulia
32109
45992
21366
Brașov
Brașov
200

Județul
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Mureș
Sibiu

Municipiu/Oraș
Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Târgu Mureș
Sibiu

2005
840
72
1195
81
11641
22569

2010
860
144
940
358
11705
22077

2015
341
45
795
200
11563
16448

Un alt aspect important în analiza socio-demografică este analiza evoluției personalului din
sănătate, atât în ceea ce privește numărul de medici cât și numărul personalului mediu
sanitar, în ambele situații atât în proprietate publică cât și privată. Menționăm faptul că în
cele 18 municipii și orașe de studiu din Regiunea Centru s-a renunțat la următoarele
localități urbane din raționamente de lipsă de date statistice, existând doar date parțiale
ceea ce nu permitea o analiză obiectivă: Zlatna, Râșnov, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,
Borsec și Copșa Mică. Astfel, la nivelul celor 12 localități urbane de studiu în ultimul deceniu,
în 2015 față de 2005, s-a înregistrat scăderi foarte mari ale numărului total de medici,
aproape cu o treime mai puțin (în Mediaș cu -31,0%) sau cu peste un sfert mai puțin (în
Reghin cu -28,3%), la polul opus cu creșteri de peste o treime în Luduș (+36,4%) sau Târgu
Mureș (+38,7%) sau creșteri cu aproape jumătate în Sibiu (+42,2%) sau Brașov (+49,1%) dar
și creșteri foarte mari, de peste două treimi în Târgu Secuiesc (+69,0%).

Fig. 6.4.14
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Tabel 6.4.13 Numărul total de medici (proprietate publică și privată) în municipiile și orașele
de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (Număr persoane)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
279
277
296
Alba
Alba Iulia
73
58
71
Alba
Sebeș
850
942
1267
Brașov
Brașov
86
89
88
Brașov
Făgăraș
21
18
20
Covasna
Baraolt
173
182
203
Covasna
Sfântu Gheorghe
42
56
71
Covasna
Târgu Secuiesc
44
45
60
Mureș
Luduș
106
95
76
Mureș
Reghin
1284
1555
1781
Mureș
Târgu Mureș
126
110
87
Sibiu
Mediaș
694
786
987
Sibiu
Sibiu
În ceea ce privește numărul personalului mediu sanitar (proprietate publică și privată), din
cele 18 municipii și orașe de studiu din Regiunea Centru s-a renunțat la următoarele
localități urbane din raționamente de lipsă de date statistice, existând doar date parțiale
ceea ce nu permitea o analiză obiectivă: Zlatna, Râșnov și Copșa Mică. Astfel, la nivelul celor
15 localități urbane de studiu din regiune, în ultimul deceniu, în 2015 față de 2005, creșteri
ridicate ale numărului personalului mediu sanitar (proprietate publică și privată) a fost cu o
treime mai mult în Baraolt (+39,7%) sau cu peste un sfert (Sibiu cu +28,3%, Odorheiu
Secuiesc cu +27,8%). De pildă, statistic, în Borsec s-a înregistrat o creștere a personalului
mediu sanitar cu jumătate mai mult în ultimul deceniu (+50,0%),însă considerăm mai puțin
relevant întrucât în realitate a fost o creștere numerică foarte mică de la 6 persoane în 2005
la 9 persoane în 2015.
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Fig. 6.4.15
Tabel 6.4.14 Numărul personalului mediu sanitar (proprietate publică și privată) în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015 (Număr
persoane)
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
922
994
968
Alba
Alba Iulia
219
217
205
Alba
Sebeș
2407
1857
2074
Brașov
Brașov
252
206
230
Brașov
Făgăraș
63
53
88
Covasna
Baraolt
549
595
663
Covasna
Sfântu Gheorghe
187
185
196
Covasna
Târgu Secuiesc
6
5
9
Harghita
Borsec
175
179
202
Harghita
Miercurea Ciuc
396
450
506
Harghita
Odorheiu Secuiesc
184
179
139
Mureș
Luduș
240
235
246
Mureș
Reghin
2768
2645
2841
Mureș
Târgu Mureș
338
384
296
Sibiu
Mediaș
1602
2171
2056
Sibiu
Sibiu
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6.5. Aspecte economice ale rețelei urbane din Regiunea Centru. Categorii
funcționale de orașe

În cadrul acestui subcapitol au fost analizate datele statistice disponibile pentru cele 18
municipii și orașe din Regiunea Centru, câte 3 din fiecare județ, criteriile de selecție fiind:
primele 2 orașe din județ după mărimea demografică + un oraș vulnerabil din punct de
vedere economic și social.
Un indicator important în analiza economică la nivel orașelor este numărul întreprinderilor
active care a înregistrat o evoluție predictibilă în 2015 comparativ cu 2010, existând în
rândul localităților urbane de studiu o majoritate privind rata de descreștere, cele mai mari
valori, cuprinse între -10% și -27% fiind în: Copșa Mică (-27,0%), Baraolt (-22,1%), Borsec (20,3%), Târgu Secuiesc (-12,7%), Sfântu Gheorghe (-12,5%) și Miercurea Ciuc (-11,8%). În
același timp au existat localități urbane care au înregistrat rate de creștere, valori pozitive
cuprinse până la aproximativ 8%, amintind: Zlatna (+7,3%), Râșnov (6,4%), Sebeș (+1,4%),
Luduș (0,8%) și Alba Iulia (+0,2%). Statistic, în anul 2015, municipiul Brașov a înregistrat
peste 11 mii de firme active, Sibiu și Târgu Mureș peste 5 mii de firme active, iar peste o mie
de firme active au fost în: Alba Iulia (aproape 3 mii), Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc,
Odorheiu Secuiesc, Mediaș și Reghin.

Fig. 6.5.1
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Tabel 6.5.1 Numărul întreprinderilor active în municipiile și orașele de studiu din Regiunea
Centru în anii 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2010
2015
Alba
Alba Iulia
2883
2890
Alba
Sebeș
945
958
Alba
Zlatna
82
88
Brașov
Brașov
11411
11354
Brașov
Făgăraș
918
833
Brașov
Râșnov
420
447
Covasna
Sfântu Gheorghe
2001
1750
Covasna
Târgu Secuiesc
496
433
Covasna
Baraolt
172
134
Harghita
Miercurea Ciuc
1952
1722
Harghita
Odorheiu Secuiesc
1552
1431
Harghita
Borsec
64
51
Mureș
Târgu Mureș
5874
5578
Mureș
Reghin
1124
1087
Mureș
Luduș
365
368
Sibiu
Sibiu
6475
6253
Sibiu
Mediaș
1183
1099
Sibiu
Copșa Mică
37
27
Un indicator derivat din cel anterior, densitatea întreprinderilor active (Întreprinderi/ 1000
de locuitori) a înregistrat în anul 2015, la nivelul localităților urbane de studiu din regiune,
valori foarte ridicate de 40,8 ‰ în Miercurea Ciuc, iar valori cuprinse între 25.0‰ și 40,0‰
în: Alba Iulia, Brașov, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș, Sibiu, Sebeș, Reghin, Sfântu
Gheorghe și Râșnov, la polul opus fiind Copșa Mică cu mai puțin de 5‰. O situație similară a
fost și în urmă cu 5 ani, în anul 2010.

Fig. 6.5.2
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Tabel 6.5.2 Densitatea întreprinderilor active (Întreprinderi/ 1000 de locuitori) în municipiile
și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2010
2015
39,5
39
Alba
Alba Iulia
29,2
29,5
Alba
Sebeș
9,8
10,9
Alba
Zlatna
38,8
39
Brașov
Brașov
21,7
20,7
Brașov
Făgăraș
24,5
25,5
Brașov
Râșnov
29,9
26,8
Covasna
Sfântu Gheorghe
23,6
21,3
Covasna
Târgu Secuiesc
17,7
14,3
Covasna
Baraolt
45,3
40,8
Harghita
Miercurea Ciuc
39,5
37
Harghita
Odorheiu Secuiesc
22,6
18,4
Harghita
Borsec
38,1
37
Mureș
Târgu Mureș
28,9
28,4
Mureș
Reghin
20,2
20,9
Mureș
Luduș
38,3
36,8
Sibiu
Sibiu
19,4
18,7
Sibiu
Mediaș
6,1
4,4
Sibiu
Copșa Mică

În ceea ce privește capacitatea antreprenorială (Întreprinderi nou create/1000 locuitori) la
nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, cu excepția Zlatnei pentru
care nu sunt date valide, s-a observat câteva aspecte interesante. În 2015 cea mai mare
valoare statistică a capacității antreprenoriale, a fost maxim de 8‰ (în Alba Iulia de 7,59‰),
urmate de cele între 6‰ și 7‰ în Sibiu, Sebeș și Brașov, la polul pus cu valori de sub 3‰
fiind Baraolt, Mediaș, Borsec și Copșa Mică. Dacă analizăm capacitatea antreprenorială în
urmă cu 5 ani, în 2010, observăm că există localități urbane de studiu cu valori statistice de
peste 10‰ în Miercurea Ciuc (12,45‰) și Alba Iulia (10,09‰), sau peste 8‰ (Sibiu, 8,25‰),
valori ce nu erau în 2015, iar la polul opus cu valori sub 3‰ fiind doar un singur oraș (Copșa
Mică, 1,66‰).
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Fig. 6.5.3
Analizând evoluția capacității antreprenoriale (Întreprinderi nou create/1000 locuitori) în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în 2015 față de 2010 s-au observat
valori pozitive doar în 4 localități urbane: Râșnov (+1,4‰), Luduș (+0,5‰), Sebeș (+0,4‰) și
Făgăraș (+0,3‰), la polul opus cea mai mare valoare negativă fiind în Miercurea Ciuc (7,1‰), urmată la mare distanță de Sfântu Gheorghe (-2,6‰) și Alba Iulia (-2,5‰).

Fig. 6.5.4
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Tabel 6.5.3 Capacitatea antreprenorială (Întreprinderi nou create/1000 locuitori) în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2010 și 2015
Evoluția în
Județul
Municipiu/Oraș
2010
2015
2015 față de
2010
Alba
Alba Iulia
10,09
7,59
-2,5
Alba
Sebeș
6,15
6,52
0,4
Brașov
Brașov
6,19
6,13
-0,1
Brașov
Făgăraș
4,01
4,35
0,3
Brașov
Râșnov
3,61
5,02
1,4
Covasna
Sfântu Gheorghe
6,41
3,82
-2,6
Covasna
Târgu Secuiesc
5,15
4,62
-0,5
Covasna
Baraolt
4,52
2,87
-1,7
Harghita
Miercurea Ciuc
12,45
5,35
-7,1
Harghita
Odorheiu Secuiesc
5,49
5,25
-0,2
Harghita
Borsec
3,17
2,17
-1,0
Mureș
Târgu Mureș
6,72
5,57
-1,2
Mureș
Reghin
7,03
5,96
-1,1
Mureș
Luduș
4,04
4,49
0,5
Sibiu
Sibiu
8,25
6,72
-1,5
Sibiu
Mediaș
4,28
2,84
-1,4
Sibiu
Copșa Mică
1,66
1,64
0,0

În perioada 2005-2015, evoluția numărului mediu de salariați la nivelul municipiilor și
orașelor de studiu din Regiunea Centru a înregistrat particularități vizibile, existând rate de
creștere foarte mari, cum de pildă este în Borsec de +60,4%, dar și valori cuprinse între o
zecime și un sfert: Râșnov (+21,3%), Miercurea Ciuc (+18,5%), Sibiu (+17,3%), Sfântu
Gheorghe (+14,5%), Copșa Mică (+12,4%) și Sebeș (+11,8%). La polul opus, tot în aceeași
perioadă există localități urbane cu rate de descreștere foarte mari, cu mai puțin de
jumătate (Baraolt cu -51,7%) sau o treime (Zlatna cu -30,3%), dar și cu valori negative
cuprinse între -1% și -17% (Reghin, Târgu Secuiesc, Făgăraș, Brașov, Odorheiu Secuiesc,
Luduș).

208

Fig. 6.5.5
Tabel 6.5.4 Numărul mediu de salariați în municipiile și orașele de studiu din Regiunea
Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
29334
30089
30529
Alba
Alba Iulia
10647
10444
11903
Alba
Sebeș
1727
1002
1203
Alba
Zlatna
109942
97874
101518
Brașov
Brașov
6721
6458
6023
Brașov
Făgăraș
1785
1811
2165
Brașov
Râșnov
23765
22622
27205
Covasna
Sfântu Gheorghe
9722
7182
8522
Covasna
Târgu Secuiesc
3000
1695
1449
Covasna
Baraolt
15513
18689
18384
Harghita
Miercurea Ciuc
14324
14020
14082
Harghita
Odorheiu Secuiesc
1003
1475
1609
Harghita
Borsec
55143
55172
59796
Mureș
Târgu Mureș
12764
10742
10671
Mureș
Reghin
3165
3243
3126
Mureș
Luduș
65057
67330
76282
Sibiu
Sibiu
17054
17157
18022
Sibiu
Mediaș
684
822
769
Sibiu
Copșa Mică
În ceea ce privește numărul total de șomeri înregistrați la finalul anului, valorile
înregistrate în 2015 comparativ cu 5 ani în urmă au fost într-o scădere evidentă, evoluție
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predictibilă ținând cont de faptul că se depășise criza economică din perioada 2009-2010. În
2015 comparativ cu 2010, cea mai mare rată de descreștere a numărului de șomeri
înregistrați la nivelul localităților urbane de studiu din regiune a fost, cu peste -80% în
Brașov și Târgui Mureș, cu valori cuprinse între -60% și -70% în Sebeș, Sibiu, Miercurea Ciuc,
Râșnov, Alba Iulia, Baraolt, iar la polul opus cu o scădere de doar -2,9% în Copșa Mică și o
creștere de +4,5% în Borsec.

Fig. 6.5.6
Tabel 6.5.5 Numărul total de șomeri înregistrați la finalul anului în municipiile și orașele de
studiu din Regiunea Centru în anii 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2010
2015
2017
801
Alba
Alba Iulia
1008
317
Alba
Sebeș
455
231
Alba
Zlatna
5319
881
Brașov
Brașov
936
529
Brașov
Făgăraș
620
234
Brașov
Râșnov
1542
640
Covasna
Sfântu Gheorghe
455
199
Covasna
Târgu Secuiesc
422
168
Covasna
Baraolt
1289
474
Harghita
Miercurea Ciuc
1133
589
Harghita
Odorheiu Secuiesc
22
23
Harghita
Borsec
3082
586
Mureș
Târgu Mureș
1038
478
Mureș
Reghin
720
319
Mureș
Luduș
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Sibiu
Sibiu
Sibiu

2422
1196
137

Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

797
610
133

Indicator derivat din cel anterior, ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii iulie în
totalul resurselor de muncă a înregistrat în anul 2010, an în plină criză economică, la nivelul
localităților urbane de studiu din regiune, valori foarte ridicate, de peste 8% în Zlatna și
Baraolt, valori de peste 5% în Luduș, Sebeș și Râșnov, la polul opus, sub 3% în Mediaș, Sibiu
și Borsec. Cinci ani mai târziu, în la mijlocul anului 2015, definit de o situație economică mult
mai pozitivă, ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă a înregistrat cele mai mari
valori în scădere dar diferite de la un oraș la altul (ușor peste 5% doar în Zlatna și Luduș,
valori peste 3% în Copșa Mică și Baraolt, iar la polul opus cu valori sub 1% în Sibiu și Brașov).

Fig. 6.5.7
Tabel 6.5.6 Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii iulie în totalul resurselor de
muncă în municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru (%)
Județul
Alba
Alba
Alba
Brașov
Brașov
Brașov
Covasna

Municipiu/Oraș
Alba Iulia
Sebeș
Zlatna
Brașov
Făgăraș
Râșnov
Sfântu Gheorghe

Iulie 2010
4,5
5,2
8,9
3,2
3,2
5,5
4,4
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Iulie 2015
1,5
1,7
5,3
0,6
2,3
2,2
2,1

Județul
Covasna
Covasna
Harghita
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Târgu Secuiesc
Baraolt
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș
Copșa Mică

Iulie 2010
3,7
8,5
4,3
3,7
0,9
3,2
4,1
5,1
2,7
2,8
3,6

Iulie 2015
1,9
3,7
2
2,3
1,5
1,1
2,8
5,2
0,7
1,8
3,6

Un domeniu economic care prezintă un interes ridicat este turismul. În studiul acestuia s-a
optat pentru analiza și interpretarea datelor pentru 3 indicatori statistici cu o relevanță
ridicată: indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, capacitatea
de cazare turistică existentă și numărul de sosiri ale turiștilor. Menționăm faptul că la nivelul
celor 18 localități urbane de studiu din Regiunea Centru, există două orașe pentru care nu
dispun de unități de primire turistică, acestea fiind Zlatna și Copșa Mică.
Unul dinte cei mai relevanți indicatori statistici în domeniul turismului este indicele de
utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (%) care a înregistrat valori destul
de diferite în anii 2005, 2010 și 2015 la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea
Centru. În anul 2015, doar Mediaș a înregistrat pentru acest indicator statistic valori de
peste 40%, iar peste 30% în Sebeș, Târgu Mureș și Sibiu, iar peste un sfert (peste 25%) în
Brașov, Alba Iulia și Făgăraș, iar la polul opus, cu mai puțin de 15% Borsec, Reghin și Râșnov.
În urmă cu 5 ani, în anul 2010, la nivelul localităților urbane de studiu din regiune nu au
existat valori mai mari de 30%, cea mai mare valoare înregistrându-se în Târgu Mureș
(28,9%), urmat de Mediaș (25,6%), Miercurea Ciuc (24,8%), Brașov (24,7%) și Sibiu (21,7%),
la polul opus cu valori sub 10% fiind Borsec (8,7%) și Luduș (0%). De asemenea, în urmă cu
un deceniu, în anul 2005, au existat doar două municipii cu valori de peste 40%, în Sebeș și
Alba Iulia, iar localități urbane care au înregistrat valori peste 30% au fost Odorheiu
Secuiesc, Târgu Mureș, Sibiu și Mediaș, la polul opus sub 10% fiind Râșnov și Luduș.
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Fig. 6.5.8
Tabel 6.5.7 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică in funcţiune (%) în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru în anii 2005, 2010 și 2015
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
41,2
19,3
28,6
Alba
Alba Iulia
42,4
19,1
37,1
Alba
Sebeș
28,5
24,7
29,4
Brașov
Brașov
19,9
13,4
26,7
Brașov
Făgăraș
8,6
16,0
10,6
Brașov
Râșnov
22,4
18,6
23,1
Covasna
Sfântu Gheorghe
19,7
14,8
17,6
Covasna
Târgu Secuiesc
20,6
12,2
15,6
Covasna
Baraolt
21,6
24,8
23,8
Harghita
Miercurea Ciuc
31,2
16,0
19,5
Harghita
Odorheiu Secuiesc
16,0
8,7
13,7
Harghita
Borsec
31,9
28,9
35,8
Mureș
Târgu Mureș
22,1
14,2
11,1
Mureș
Reghin
7,9
0,0
24,4
Mureș
Luduș
35,3
21,7
35,0
Sibiu
Sibiu
39,4
25,6
40,9
Sibiu
Mediaș
Un indicator cantitativ utilizat frecvent în domeniul turismului este capacitatea de cazare
turistică existentă exprimată prin numărul de locuri de cazare. În anul 2015, comparativ cu
un deceniu în urmă, anul 2005, au existat la nivelul municipiilor și orașelor de studiu din
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Regiunea Centru, localități urbane în care numărul de locuri de cazare a crescut de peste 8
ori (Râșnov), peste 6 ori (Târgu Secuiesc), peste 4 ori (Luduș și Sebeș), aproape 3 ori
(Borsec), peste 2 ori (Reghin și Alba Iulia), peste 1,5 ori (Sibiu) sau aproape s-a dublat
(Făgăraș, Târgu Mureș), la polul opus fiind cele cu o rată de creștere sub 10% (Baraolt,
Miercurea Ciuc) sau deloc, 0% (Sfântu Gheorghe). În anul 2015 comparativ cu 5 ani în urmă,
anul 2010, există doar o localitate urbană în care rata de creștere a capacității de cazare
turistică existentă a fost de peste 400%, aceasta fiind Râșnov, iar peste 100% au fost în
Reghin, Sebeș, Târgu Mureș și Borsec.

Fig. 6.5.9
Tabel 6.5.8 Capacitatea de cazare turistică existentă: Numărul de locuri de cazare în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
379
616
1186
Alba
Alba Iulia
74
151
414
Alba
Sebeș
5466
7405
9982
Brașov
Brașov
91
135
191
Brașov
Făgăraș
153
279
1436
Brașov
Râșnov
482
438
482
Covasna
Sfântu Gheorghe
40
261
295
Covasna
Târgu Secuiesc
45
41
48
Covasna
Baraolt
1053
1113
1098
Harghita
Miercurea Ciuc
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Județul
Harghita
Harghita
Mureș
Mureș
Mureș
Sibiu
Sibiu

Municipiu/Oraș
Odorheiu Secuiesc
Borsec
Târgu Mureș
Reghin
Luduș
Sibiu
Mediaș

2005
337
163
1322
84
20
2091
394

2010
303
322
1034
110
0
3144
505

2015
531
649
2606
303
114
5562
673

În ceea ce privește numărul total de sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică la
nivelul municipiilor și orașelor de studiu din Regiunea Centru, în 2015 comparativ cu un
deceniu în urmă, anul 2005, au existat localități urbane în care acesta a crescut de aproape
10 ori (Râșnov și Borsec), peste 7 ori (Sebeș), peste 3 ori (Târgu Secuiesc), peste 2ori
(Făgăraș), peste 1,5 ori (Târgu Mureș, Luduș), aproape s-a dublat (Sibiu, Brașov, Reghin), la
polul opus cu creșteri de sub 10% fiind Mediaș, iar Sfântu Gheorghe aproape deloc (0,1%) și
Baraolt a înregistrat o scădere de -14,6%.v De asemenea, în 2015 comparativ cu 5 ani în
urmă, anul 2010, numărul total de sosiri ale turiștilor a înregistrat creșteri maxim de 3 ori în
Borsec și de 2 ori în Alba Iulia, Odorheiu Secuiesc, Sebeș, Târgu Mureș, la opul opus, cu o
rată de creștere sub 20% fiind doar Miercurea Ciuc.

Fig. 6..5.10
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Tabel 6.5.9 Numărul total de sosiri (Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică) în
municipiile și orașele de studiu din Regiunea Centru
Județul
Municipiu/Oraș
2005
2010
2015
34309
17232
62634
Alba
Alba Iulia
3153
8252
26470
Alba
Sebeș
230516
251188
514365
Brașov
Brașov
2903
3596
9585
Brașov
Făgăraș
1791
7866
19388
Brașov
Râșnov
16765
12566
16785
Covasna
Sfântu Gheorghe
1571
5726
6968
Covasna
Târgu Secuiesc
1020
440
871
Covasna
Baraolt
26102
36897
42171
Harghita
Miercurea Ciuc
11982
4947
16890
Harghita
Odorheiu Secuiesc
459
1208
4990
Harghita
Borsec
70439
56529
180797
Mureș
Târgu Mureș
2787
3465
5766
Mureș
Reghin
563
0
1492
Mureș
Luduș
138225
155244
320664
Sibiu
Sibiu
35236
28924
36407
Sibiu
Mediaș
Această secțiune se bazează în totalitate pe răspunsurile oferite de toate primăriile de
municipii și orașe din Regiunea Centru la întrebările din chestionar164 privind dezvoltarea
economică. În tabelele de mai jos au fost centralizate toate răspunsurile oferite de către
reprezentanții autorităților publice locale, iar informațiile prezentate în continuare reflectă
strict opiniile și punctele de vedere ale respondenților la chestionar.
Astfel, cele mai relevante informații au fost sintetizate, accentul fiind pe oferirea unui
răspuns la 3 întrebări de interes:
 Care sunt principalele domenii economice care au înregistrat cea mai mare creștere
economică în ultimul deceniu la nivelul mediului urban din Regiunea Centru?
 Care sunt principalele domenii economice din mediul urban din Regiunea Centru
care dețin un potențial ridicat de dezvoltare în contextul în care ar exista investitori,
dezvoltatori sau diferite oportunități?
 Care sunt cele mai importante soluții, acțiuni, măsuri prin care primăria a sprijinit în
mod concret dezvoltarea economică pe plan local a mediului urban din Regiunea
Centru?

164

În anul 2017 au fost trimise celor 57 de primării de municipii și orașe din Regiunea Centru un chestionar
privind mai multe aspecte în contextul dezvoltării urbane la nivel local, obținându-se o rată de răspuns de
100%.
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Principalele domenii economice care au înregistrat cea mai mare creștere economică în
ultimul deceniu la nivelul mediului urban din Regiunea Centru
Comerțul este unul dintre domeniile economice care a înregistrat cea mai mare creștere în:
Ocna Mureș, Zărnești, Baraolt, Predeal, Codlea, Cugir, Aiud, Săcele, Sângeorgiu de Pădure,
Cisnădie, Gheorgheni, Baia de Arieș, Luduș, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Teiuș, Cristuru
Secuiesc, Miercurea Nirajului, Miercurea Sibiului, Ghimbav, Reghin, Sebeș, Agnita. În plus,
micii comercianți au înregistrat o dezvoltare în special în Bălan. Adiacent, serviciile s-au
dezvoltat foarte mult în: Alba Iulia (în special imobiliare), Zărnești, Sfântu Gheorghe,
Covasna, Cugir, Aiud, Borsec, Făgăraș, Cisnădie, Copșa Mică, Toplița, Ghimbav, Agnita,
Predeal (servicii publice și de turism). Un tip de servicii care a înregistrat o dezvoltare rapidă
pe plan global este tehnologia Informației și comunicațiilor care la nivel regional s-a
dezvoltat vizibil la Miercurea Ciuc (IT). De asemenea, turismul a cunoscut cea mai mare
dezvoltare în: Alba Iulia, Zărnești, Victoria, Predeal, Întorsura Buzăului, Covasna, Vlăhița,
Câmpeni, Săcele, Borsec, Făgăraș, Brașov, Sovata, Săliște, Gheorgheni, Baia de Arieș, Ocna
Sibiului, Rupea, Toplița, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, Avrig, Râșnov.
În urmă cu două decenii și jumătate industria a fost domeniul economic care a înregistrat
cel mai vizibil regres atât la nivel regional cât și național ca urmare a politicilor și proiectelor
de restructurare economică prin care majoritatea unităților industriale au fost desființate,
închise sau în cel mai bun caz redusă capacitatea de funcționare. În timp, implicarea activă a
mediului de afaceri a facilitat dezvoltarea unor sectoare industriale. Astfel, există la nivelul
Regiunii Centru o serie de centre urbane în care industria ocupă unul din primele 3 locuri în
sectoarele economice la nivel local care a înregistrat cea mai mare dezvoltare.
Industria a cunoscut o perioadă de dezvoltare în: Zărnești, Vlăhița, Săcele, Blaj, Brașov,
Cisnădie, Copșa Mică, Ghimbav, Miercurea Ciuc, etc. Nișe, sectoare sau ramuri industriale cu
cel mai mare grad de dezvoltare sunt date de activități economice precum: extracția de
gaze naturale (Sărmașu, Mediaș), exploatarea resurselor minerale: Abrud (Cu la Roșia
Poieni), exploatarea și prelucrarea lemnului (Baraolt, Întorsura Buzăului, Sărmașu,
Câmpeni, Bălan, Odorheiu Secuiesc, Sângeorgiu de Pădure, Toplița, Reghin, Sebeș,
Târnăveni), industria de prelucrare a lemnului și mobilă: Zlatna, Gheorgheni, Dumbrăveni
(tâmplărie), Cristuru Secuiesc. Amintim și industria alimentară (Ocna Mureș (producție
panificație), Iernut, Blaj (preparate din carne), Sovata (industria laptelui), Luduș (fabricarea
zaharului), Târgu Mureș, Sebeș, Borsec (îmbutelierea apei minerale)), industria hotelieră și
de servicii alimentare de la Sibiu, industria farmaceutică de la Târgu Mureș, industria
textilă și/sau de confecții (Baraolt, Victoria, Sighișoara, Sibiu, Miercurea Sibiului, Târgu
Secuiesc, Târnăveni), industria marochinăriei de la Săliște, industria chimică (Victoria,
Zlatna, Târgu Mureș), industria automotive de la Sibiu, industria construcțiilor de mașini de
la Târnăveni, industria de componente și subansamble auto (Sfântu Gheorghe, Abrud,
Luduș (producția de sisteme și cablaje auto), Sighișoara (industria conexă construcției de
automobile), Sebeș, Târnăveni), industria de confecții metalice și constructoare de mașini
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de la Avrig, industria metalurgică și construcții metalice de la Mediaș, industria
materialelor de construcții: (Sighișoara, Târnăveni), industria ușoară (Odorheiu Secuiesc,
Ungheni), industria tipografică de la Odorheiu Secuiesc.
În plus, producția a crescut în orașe precum: Codlea, Făgăraș, Tălmaciu, Ocna Sibiului, Teiuș,
etc. De pildă, în Codlea, cea mai mare creștere a producției s-a înregistrat în producția de
sisteme de cabluri, componente electrice și electronice pentru mașini de lux; producția de
ornamente din lemn pentru mașini de lux; producția de lămpi electrice și echipamente
pentru iluminat. În plus, amintim activitățile economice din domeniile tehnic și mecanic de
la Cugir, valorificarea și dezvoltarea parcurilor industriale de la Ungheni.
Un alt sector cu creștere economică îl reprezintă construcțiile cu cea mai mare creștere în:
Ocna Mureș, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe, Brașov, Sângeorgiu de Pădure
(Construcţiile civile), Sovata, Cisnădie, Tălmaciu, Miercurea Nirajului (piața de construcții),
Toplița, Alba Iulia, Râșnov. De asemenea, amintim și transportul în: Săliște, Teiuș, Cristuru
Secuiesc (transporturi rutiere), Toplița, Sebeș, Ocna Mureș (transportul de mărfuri și
persoane), Iernut (transport prin conducte)
O pondere mai redusă în ramurile economice, comparativ cu mediul rural, o reprezintă
agricultura și silvicultura. Cu toate acestea, agricultura a înregistrat o dezvoltare vizibilă în:
Iernut, Covasna, Abrud, Codlea, Sărmașu, Vlăhița, Zlatna, Blaj, Cisnădie, Baia de Arieș, Ocna
Sibiului, Miercurea Nirajului, Miercurea Sibiului, Târgu Secuiesc, Agnita, Avrig, Râșnov,
Rupea, Toplița. Adiacent, silvicultura s-a dezvoltat în Tălmaciu (exploatare silvică) și Râșnov.
Un alt domeniu specific mediului rural, meșteșugurile, a contribuit la dezvoltarea economică
a orașului Rupea. Mici afaceri personale sau de familie din diferite domenii s-au dezvoltat
mai mult în orașele mici în special în Bălan.
Principalele domenii economice din mediul urban din Regiunea Centru care dețin un
potențial ridicat de dezvoltare în contextul în care ar exista investitori, dezvoltatori sau
diferite oportunități
Domeniul economic care deține cel mai ridicat potențial de dezvoltare din Regiunea Centru
este turismul, în special în: Alba Iulia, Iernut, Zărnești, Baraolt, Victoria, Predeal, Întorsura
Buzăului, Sfântu Gheorghe, Covasna (în special turismul balnear), Abrud, Codlea, Vlăhița,
Aiud, Câmpeni, Săcele, Borsec (în special activități conexe turismului), Zlatna, Făgăraș, Blaj,
Brașov, Sângeorgiu de Pădure, Sovata, Cisnădie, Săliște, Gheorgheni, Baia de Arieș, Mediaș,
Ocna Sibiului, Sighișoara, Sibiu, Rupea (turism și agroturism), Cristuru Secuiesc (în special
turismul balenar), Miercurea Sibiului, Toplița (potențial deosebit de dezvoltare a turismului
montan, de agrement și a sporturilor de iarnă), Ghimbav (agrement), Reghin, Târgu
Secuiesc, Agnita, Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, Târnăveni, Râșnov.
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Un potențial ridicat de dezvoltare îl are industria în special în: Iernut, Zărnești, Victoria,
Codlea, Vlăhița, Săcele, Blaj Brașov, Cisnădie, Copșa Mică, Ghimbav, Râșnov, etc. Pe tipuri de
industrii, cele care dețin un potențial semnificativ de dezvoltare sunt: industria extractivă
sau de exploatare a resurselor minerale (Abrud, Zlatna, Bălan (conform ultimelor
prospecțiuni geologice, în cazul în care s-ar redeschide exploatarea de cupru din localitate,
zăcămintele existente ar mai putea acoperi încă minim 30 de ani de exploatare), Făgăraș,
Baia de Arieș), industria metalurgică de la Făgăraș, industria de prelucrare a lemnului și/sau
de producție a mobilei (Întorsura Buzăului, Cugir, Câmpeni, Făgăraș, Odorheiu Secuiesc,
Gheorgheni, Tălmaciu, Dumbrăveni (tâmplărie), Reghin, Avrig (prelucrarea lemnului brut),
Târgu Mureș, Sebeș), industrie ușoară (Sfântu Gheorghe (în special asamblări), Odorheiu
Secuiesc, Ungheni, Cristuru Secuiesc (fabricarea încălțăminte)), industria textilă (Cugir,
Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș, Avrig), industria alimentară (Bălan (prelucrarea fructelor
de pădure, plantelor medicinale, ciupercilor de pădure, etc. prelucrare, uscare, procesare,
etc.), Săliște (în special industria lactatelor), Sighișoara, Târgu Secuiesc (procesarea
produselor agricole), Miercurea Ciuc (prelucrarea produselor agricole)), industria de
prelucrare a metalelor şi construcţii de maşini (Târgu Mureș, Târnăveni (construcții de
mașini)), industria metalurgică și construcții (Mediaș, Cristuru Secuiesc), industria
componentelor auto (Sebeș, Târnăveni), industria construcțiilor metalice în Făgăraș,
industria tipografică în Odorheiu Secuiesc sau industriile creative în Sibiu.
Un potențial ridicat de dezvoltare îl are și producția de orice fel și dezvoltarea de centre
logistice și parcuri industriale, cum ar fi de pildă la: Ocna Mureș (Parcul Industrial Ocna
Mureș, având în vedere echidistanța orașului de Alba Iulia, Cluj Napoca, Sibiu și Târgu
Mureș)), Aiud (producție), Bălan (punerea în funcțiune a parcului industrial din zona de nord
a orașului pentru diferite tipuri de investiții economice), Luduș, Ocna Sibiului (activități
productive - industrie), Teiuș, Avrig (Producția de jucării de lemn), etc. De asemenea, ar
trebui să fie încurajată și mica industrie, care la rândul său are un potențial de dezvoltare cu
precădere în: Rupea, Toplița (diversificarea economiei prin atragerea de mici producători,
având în vedere existența unui grad mare de dezvoltare al industriei ușoare la nivel local),
etc. Un potențial de dezvoltare îl au și activitățile economice care au un profil tehnologic
(Cugir) sau sunt specifice meșteșugurilor tradiționale (Săliște). De asemenea, construcțiile se
vor putea dezvolta în viitor destul de vizibil în special în: Odorheiu Secuiesc, Sovata,
Dumbrăveni, Alba Iulia, etc.
La nivel de regiune în ultimul timp s-a dezvoltat destul de mult sectorul serviciilor,
comerțului, transportului, etc. cu toate acestea ele având în continuare un potențial
semnificativ de valorificare și dezvoltare. Comerțul are deține un potențial ridicat în: Iernut,
Predeal, Sărmașu, Săcele, Luduș, Ghimbav, Reghin, Sebeș. De asemenea, serviciile au un
potențial foarte mare de dezvoltare în: Covasna, Sărmașu, Borsec, Zlatna, Brașov, Ungheni,
Copșa Mică, Sighișoara, Rupea, Tălmaciu, Ghimbav, Agnita, etc. Există o serie de tipuri de
servicii care au un potențial ridicat de dezvoltare putând să contribuie la creșterea
219

economică locală: servicii medicale (Ocna Mureș, Sângeorgiu de Pădure), servicii turistice
(Toplița, Predeal (în special sporturi de iarnă)), servicii publice (Aiud), cultură (Cisnădie),
tehnologia Informației - IT (Gheorgheni, Sibiu, Sebeș, Miercurea Ciuc), imobiliare (Blaj,
Miercurea Nirajului, Miercurea Sibiului, Alba Iulia), logistică (Sfântu Gheorghe, Teiuș
(depozitare logistică)). Amintim și transporturile care pot cunoaște o dezvoltare vizibilă în
special în Teiuș și Sebeș.
Având în vedere tendința de extindere teritorială tot mai accentuată la nivelul mediului
urban din regiune, se anticipează că agricultura și silvicultura vor contribui în viitor cu o
pondere ridicată la economia locală. Cel mai mare potențial de dezvoltare a agriculturii este
în: Ocna Mureș, Iernut, Zărnești, Baraolt, Întorsura Buzăului, Abrud, Codlea, Sărmașu,
Vlăhița, Făgăraș, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Sovata, Baia de Arieș (în special ferme
individuale), Copșa Mică, Luduș, Ocna Sibiului, Miercurea Nirajului (în special agricol și
floricultură), Miercurea Sibiului, Agnita, Râșnov. De asemenea, cel mai mare potențial de
dezvoltare a silviculturii ar putea fi în: Baraolt, Făgăraș, Tălmaciu (industria silvică), Râșnov,
etc.
Soluții, acțiuni, măsuri prin care primăria a sprijinit în mod concret dezvoltarea economică
pe plan local și nu numai a mediului urban din Regiunea Centru








Investiții în infrastructura de transport prin: extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și
modernizarea acesteia (Iernut, Zărnești, Covasna, Câmpeni, Săcele, Zlatna, Făgăraș,
Sângeorgiu de Pădure, Ocna Mureș, Sebeș, Miercurea Ciuc, Târnăveni, Avrig,
Râșnov), construcție drum ocolitor (Întorsura Buzăului (zona Camping)),
modernizarea și extinderea transportului public (Făgăraș), construirea de drumuri de
acces la unități industriale (Sighișoara), amenajare parcări, trotuare și spații verzi
(zona centru din Întorsura Buzăului, Râșnov (amenajare parcare în centrul istoric)
Investiții în infrastructura tehnico-edilitară în perspectiva creșterii atractivității zonei
prin: reabilitarea, dezvoltarea infrastructurii de utilități publice (Covasna, Zlatna,
Bălan, Ocna Sibiului, Târnăveni), extinderea si modernizarea rețelelor tehnicoedilitare (Săcele, Făgăraș, Sebeș), proiecte de investiții importante pentru
infrastructura publică (Toplița), implementarea unui sistem modern de salubrizare
(Zlatna), etc., valorificarea energiilor verzi și promovarea eficienței energetice
(Făgăraș), protecția mediului (Blaj)
Investiții în infrastructura de învățământ și sprijinirea activităților educaționale:
Învățământul tehnic preuniversitar (Bălan, Sebeș, etc.), școli profesionale în sistem
dual (Brașov), alte tipuri de unități de învățământ (Apoldul de Sus din cadrul orașului
Miercurea Sibiului - construcția integrală a unei școli)
Asigurarea și dezvoltarea altor tipuri de infrastructuri necesare pentru atragerea
investitorilor: Sibiu, Codlea (dezvoltarea infrastructurii în zonele cu potențial
economic), Ocna Mureș, Cugir (reabilitarea infrastructurii de sănătate), Blaj, Brașov,
Cisnădie, Teiuș, Agnita (atragere fonduri europene în acest sens), Miercurea Sibiului
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(modernizarea si dotarea casei de cultură a orașului, realizarea unor locuri in care se
pot desfășura activități sportive), etc.
Facilitați fiscale pentru investitori importanți din punct de vedere financiar și a
capacitații de a crea noi locuri de muncă: Ocna Mureș, Sfântu Gheorghe (posibilitate
de recuperare a unei părți din taxele pentru companiile înregistrate în Sfântu
Gheorghe), Aiud, Brașov, Ungheni (scutirea de taxe către bugetul local pe o perioadă
de 5 ani a societăților care își desfășoară activitatea în Parcul Industrial), Sovata,
Gheorgheni, Copșa Mică (nivel decent de impozitare), Sibiu (predictibilitatea fiscală
locală), Ghimbav (reducerea taxelor si impozitelor locale), Alba Iulia, etc.
Investiții în dezvoltarea turismului: construire, amenajare pârtie de schi (Întorsura
Buzăului, Covasna), Construire Centru de agrement și SPA (Predeal), crearea uni
Centru Wellness-Spa în oraș cu apă termală termală și cu un potențial mare de
atragere a turiștilor în stațiune (Băile Tușnad, această investiție a fost realizat în
mare parte prin program guvernamental și cu cofinanțare locală și județeană, iar
Centrul Wellness este administrat de o firmă cu capital social total din bugetul local
al orașului), Centru Național de Informare și Promovare a Turismului (Predeal,
Sângeorgiu de Pădure, Râșnov (agenda culturală bogată), participare la târguri și
expoziții, organizare de evenimente locale,sezoniere/anuale (Predeal), investiții în
reabilitarea de cetăți (Cetatea Făgărașului, Cetatea Alba Carolina, Cetatea
Râșnovului, etc.), facilitarea accesului în cetatea istorică (în Cetatea Râșnov este
ascensor pe plan inclinat), investiții în baze sportive prin atragere de fonduri
europene (Râșnov), investiții în domeniul cultural (Sibiu, Râșnov, etc.,), înființare
centru de informare turistică (Zlatna), promovare turism feroviar (Zlatna), etc. În
plus, se acordă o atenție deosebită pentru promovarea orașului și creșterea
vizibilității internaționale: Alba Iulia, Râșnov, Cugir (în special înfrățirea cu orașe la
nivel internațional precum Wasserburg am Inn - Germania, Casalborgone - Italia,
Melliha - Malta si Vecpiebalgas - Letonia), Zărnești, etc.
O atenție s-a acordat atât sprijinirii producătorilor locali (Odorheiu Secuiesc
(Înființarea Centrului Produselor Locale - Food Hub - hală agroalimentară pentru
producători locali), Avrig (Asistenta pentru micii producători locali), cât și promovării
și comercializării produselor locale tradiționale (Făgăraș)
Oportunități de valorificare de terenuri și imobile de către potențiali investitori sau
dezvoltatori prin: acordare de teren gratuit investitorilor (Alba Iulia), concesionarea
de terenuri (Covasna (pentru înființarea de facilități de cazare și tratament), Borsec
(pentru pensiuni), Ghimbav, etc.), punerea la dispoziția investitorilor în vederea
dezvoltării afacerilor de terenuri la preț atractiv (Baia de Arieș, Ocna Sibiului
(acordarea prin licitație a unor terenuri in concesiune în vederea construirii de
pensiuni turistice în proximitatea incintei Lacurilor Naturale), Teiuș (în vederea
amenajării zonelor industriale), valorificare de terenuri aflate în proprietatea
primăriei (Baraolt), ecologizarea de terenuri din zone industriale cu posibilități de
racordare la toate utilitățile (Zlatna), valorificarea economică a siturilor industriale
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abandonate/terenuri degradate: Făgăraș (reactivarea suprafeţelor economice
abandonate în urma fostelor exploatări industriale, platforma industrială din
Municipiul Făgăraș), concesionari, închirieri, vânzări de imobile din patrimoniul
privat (Aiud), asigurare și dezvoltare zona de locuințe (Ghimbav, Zărnești), etc.
Dezvoltarea și valorificarea domeniului industrial prin: creare situri industriale
(Târgu Secuiesc (două situri industriale )), existența și disponibilitatea punerii la
dispoziția investitorilor de platforme industriale dotate cu infrastructură necesară
(Baraolt), existența de parcuri industriale (Sfântu Gheorghe (Parc industrial realizat
cu finanțare prin POR, Axa 4), Cugir, Săcele (sprijinirea finanțării parcului industrial),
Reghin), sprijinirea, facilitarea construirii de parcuri industriale: Ungheni (cedarea
către Consiliul Județean Mureș în vederea construirii Parcului Industrial)
Sprijinirea de către administrația publică locală a mediului de afaceri și a
potențialilor investitori și dezvoltatori prin: întâlniri cu agenți economici în special
pentru identificarea necesitaților de dezvoltare (Săliște, Sighișoara, etc.), sesiuni de
informare, consultanță pentru mediul economi în special privind absorbția de
fonduri nerambursabile (Copșa Mică), informare, consultare potențiali beneficiari
(Sărmașu, Miercurea Sibiului (punere la dispoziția investitorilor a informațiilor cu
privire la ocuparea forței de munca), misiuni economice: Sebeș (primirea de misiuni
economice interne si internaționale care au vizitat municipiul Sebeș), acțiuni de
lobby, încheiere, dezvoltarea și valorificarea de parteneriate (Aiud, Gheorgheni
(parteneriate cu asociația întreprinzătorilor din municipiu), Luduș (prin acțiuni de
lobby, eforturi intense și susținute, a fost convins un investitor să deschidă un punct
de lucru cu activitatea de producție, angajând aproximativ 1.000 de persoane),
Reghin, Târnăveni, Ocna Sibiului (parteneriat cu factori de decizie, exemplu cu
consiliul județean), colaborarea, consultarea permanentă cu mediul de afaceri local
(Predeal), măsuri privind sprijinirea mediului de afaceri local (Făgăraș), creare
incubator de afaceri (Târgu Secuiesc), participare în clustere (Săcele - participarea in
clusterul ETREC165), promovarea investițiilor majore: Predeal (în domeniile:
infrastructura publică de transport (inclusiv modernizarea infrastructurii stradale),
rețele de utilități (îmbunătățirea accesibilității în zona turistică Cioplea - Clăbuce),
impulsionarea și sprijinirea investițiilor în domeniul rețelelor de iluminat public și
distribuția de gaz )
Depunerea/accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă (în special ale
Uniunii Europene) (Alba Iulia, Covasna), scrierea și implementarea de proiecte prin
Schema de Ajutor de Minimis (Victoria (acordarea facilitaților fiscale la plata
impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice în vederea atragerii de investiții
și susținerii dezvoltării durabile), Miercurea Nirajului (atragerea de investiţii şi
crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului), etc.), crearea unui birou de
proiecte (Bălan - crearea unui birou de proiecte care oferă consultanță tuturor celor

http://www.etrec.ro/acasa/
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interesați în desfășurarea unei activități productive, economice, sociale sau de
mediu), proiecte de investiţii destinate mediului privat: Toplița (reabilitări termice
ale blocurilor de locuinţe, construirea de locuinţe sociale, lucrări de extindere reţele
de apă şi canalizare, modernizare spaţii culturale, instituţii publice şi unităţi sanitare),
Sprijinirea unor asociații (Alba Iulia - sprijinirea dezvoltarea unei asociații în
domeniul turismului), creșterea atractivității orașului pentru investitori și rezidenți
(Făgăraș), implicarea comunității în deciziile privind dezvoltarea orașului prin
dezbateri publice (Iernut), crearea Zonei de Dezvoltare Economică în Alba Iulia
Implicarea administrației publice locale în reducerea birocrației pentru mediul de
afaceri: emiterea în timp util a documentelor/actelor necesare desfășurării
activităților (Sărmașu, Dumbrăveni), transparența administrației publice locale în
luarea deciziilor și colaborarea cu mediul de afaceri (Sibiu), HCL pentru aprobarea
Schemelor de Ajutor de Minimis (Codlea), etc.
Planificarea strategică: Rupea (prin PUG-ul recent aprobat s-a extins intravilanul
localității pentru a facilita accesul potențialilor investitori), Cristuru Secuiesc (în PUG
se prevede construirea unui drum de centură care să ocolească orașul, se propune
înființarea unei zone industriale care să aducă un impuls economiei locale), Ghimbav
(strategia de dezvoltare locală, realizare documentații de amenajare urbanistică a
teritoriului), Miercurea Ciuc (elaborare strategii)
Există și restricții în ceea ce privește susținerea dezvoltării mediului economic,
precum: cadrul legislativ care nu permite acordarea de facilități potențialilor
dezvoltatori în anumite orașe (de exemplu în Abrud, cu toate că există o bună
colaborare cu dezvoltatorii care au ales să vină în zonă)
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Capitolul 7 Tendințe privind dezvoltarea rețelei urbane din Regiunea Centru
7.1. Tendințe și provocări în dezvoltarea rețelei urbane la nivelul Regiunii Centru
Această secțiune se bazează în totalitate pe răspunsurile oferite de toate primăriile de
municipii și orașe din Regiunea Centru la întrebările din chestionar166 privind identificarea
principalelor resurse/puncte forte pe care se poate sprijini dezvoltarea în viitor a localităților
urbane și a principalelor dezavantaje/obstacole/provocări ale municipiului/orașului în
procesul de dezvoltare urbană durabilă. În tabelele de mai jos au fost centralizate toate
răspunsurile oferite de către reprezentanții autorităților publice locale, iar informațiile
prezentate în continuare reflectă strict opiniile și punctele de vedere ale respondenților la
chestionar.
Tabel 7.1.1 Principalele resurse, puncte forte, atuuri pe care se poate sprijini

dezvoltarea în viitor a rețelei urbane din Regiunea Centru
Domeniul

Dezvoltare
teritorială/Accesibilitate/
Conectivitate

Principalele aspecte
 Poziția geostrategică/ Atractivitate geografică/
Localizare geografică favorabilă: Codlea, Făgăraș
(locație favorabilă la mijlocul distanței între două
centre urbane mari și în dezvoltare: Brașov și Sibiu),
Târgu Mureș, Teiuș, Târnăveni, Aiud, Săcele (în
imediata vecinătate a municipiului Brașov), Cisnădie
(situare favorizantă în zona periurbană a Municipiului
Sibiu), Luduș (poziția privilegiată),
Târgu Mureș
(situare de-a lungul culoarului natural oferit de valea
Mureșului de-a lungul căruia s-au format căile de
comunicație, rutiere şi feroviare favorizând legăturile
spre Reghin, Sovata, Borsec și respectiv spre Alba Iulia),
Avrig (poziționare geografică cu legături de
comunicații), Zărnești (cadrul natural deosebit),
Victoria, Tălmaciu (poziția regională - nod de legătură
transregional), Târgu Mureș (existența zonei
periurbane formată din 15 unități administrativ teritoriale), Sebeș (poziționarea la intersecția axelor
rutiere și feroviare), Întorsura Buzăului (conectivitate
națională și International pentru afaceri, turism și
logistică), Copșa Mică (amplasare lângă căi de
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În anul 2017 au fost trimise celor 57 de primării de municipii și orașe din Regiunea Centru un chestionar
privind mai multe aspecte în contextul dezvoltării urbane la nivel local, obținându-se o rată de răspuns de
100%.
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comunicații importante), Iernut (poziția geografica
favorabila),
Poziţionarea ca important punct de legătură între
regiuni geografice: Toplița (important punct de
legătură între Transilvania, Moldova şi Muntenia cu
potenţial economic important)
Proximitatea cu orașe importante: Ghimbav
(vecinătatea cu Brașov)
Distanța redusă față de capitala României sau față de
alte centre urbane importante din țară: Predeal
(București, Brașov, Constanța, Iași, Cluj Napoca, etc.)
Proximitate și conectivitate cu piețele (zonele
comerciale) din diferite orașe: Întorsura Buzăului (cu
piețele din Brașov, Sfântu Gheorghe,Covasna)
Grad ridicat de accesibilitate internațională, națională
si regională: Sibiu (aeroport internațional, legătura cu
autostrada A1, culoarul IV paneuropean rutier si
feroviar)
Accesibilitate ridicată prin intermediul căilor rutiere/
Poziţionarea ca important nod rutier: Toplița, Predeal
(acces ușor prin DN1, DN73 A), Teiuș, Victoria, Aiud
(acces la DN1), Luduș (drumul european E60
traversând localitatea), Avrig (poziționare la drumul
european E68), Miercurea Nirajului, Băile Tușnad (prin
E578), Iernut (amplasat pe o axa europeană de
transport E60)
Tranzitarea de autostradă: Miercurea Sibiului
(tranzitarea în nordul UAT-ului a autostrăzii A1 care
face legătura cu vama Nădlac, precum și cu sudul țării)
Construirea autostrăzii (în viitor acces la autostradă):
Ungheni, Luduș (realizarea autostrăzii pe teritoriul
UAT, în apropierea zonei industriale), Ghimbav, Teiuș,
Aiud
Existență aeroport: Ungheni (Aeroportul Transilvania),
Sibiu (Aeroportul Internațional Sibiu)
Distanța relativ mică față de aeroporturile
internaționale din Cluj Napoca, Sibiu, Târgu Mureș:
Ocna Mureș
Construirea aeroportului: Ghimbav (Construirea
Aeroportului International Brașov-Ghimbav)
Accesibilitate ridicată prin intermediul căilor ferate:
Predeal (magistrala 300), Teiuș (nod feroviar), Victoria,
Aiud, Avrig, Băile Tușnad
Proximitatea magistralelor feroviare, a unor gări din
localități învecinate: Ocna Mureș (gara din localitatea
aparținătoare Războieni-Cetate)
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Resurse naturale
(Potențial geografic)

 Resursele naturale: Ocna Mureș (resurse naturale
inepuizabile pentru funcționarea Băilor Sărate de la
Ocna Mureș), Covasna (factori terapeutici), Sărmașu
(gaz metan, argilă, nămol sapropelic, energie
regenerabilă), Abrud (resurse minerale din zonă),
Vlăhița, Câmpeni (lemn), Borsec (apă minerală), Zlatna
(piatră, resurse minerale auro-argentifere), Bălan
(existența zăcământului cuprifer/ neferoase (aur,
argint), existența resurselor lemn, fructe de
pădure/ciuperci), Sângeorgiu de Pădure (spaţii întinse
de păduri şi păşuni), Sovata (factori terapeutici,
rezervația naturala Lacul Ursu și arboretele de pe
sărături, lacurile sărate heliotermele, resurse naturale
(stânci de sare, apa sărata, nămol sapropelic), cadru
natural valoros și climat terapeutic), Săliște
(diversitatea resurselor naturale), Gheorgheni (Lacul
Roşu aparţine de Municipiul Gheorgheni, resursele
naturale: fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale,
peisajul), Baia de Arieș (resurse minerale, pășuni și
fânețe), Târgu Mureș (energia solară, biomasă
zăcăminte de gaz metan, zăcămintele de sare),
Tălmaciu (resurse naturale, silvice în primul rând) Ocna
Sibiului (arii naturale protejate, factori terapeutici,
Stațiunea Balneoclimaterică Ocna Sibiului cu Lacurile
sărate si lacurile cu nămol, păduri, terase, heleșteie
pentru pescuit), Miercurea Nirajului (resurse naturale,
spaţii întinse de păduri şi păşuni, climă şi tipuri de sol
favorabile diversificării activităţilor agricole), Toplița
(peisaj geografic bogat și atractiv cu reţea hidrografică
cu resurse de apă geotermală şi izvoare minerale, fond
forestier bogat care conduc la un potenţial turistic
deosebit), Miercurea Ciuc (resurse naturale favorabile
turismului), Băile Tușnad (potențial natural pentru
turism deosebit (Lacul Sfânta Ana, Tinovul Mohos,
Rezervația Naturală Stânca Șoimilor, izvoare de apă
minerală, mofete, trasee montane), Târnăveni
(varietatea formelor de relief, resurse naturale bogate,
peisagistică atractivă, potențial agricol deosebit având
la bază soluri cu fertilitate bună pentru plante de
cultură și plante tehnice), Râșnov (mediul natural),
Zărnești (resurse naturale și peisagistice de excepție),
Săcele (cadrul natural deosebit), Gheorgheni
(resurse/materii prime suficiente pentru industria
locală, de exemplu prelucrarea lemnului (construirea
de căsuţe din lemn, producerea de scaune - iar
produsele finite se vând pe piaţa externă, de exemplu
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Turism/Cultură/Sport/
Agrement/Tradiții/
Obiceiuri

în Finlanda, Austria sau Germania), Cugir (energie
regenerabilă), Iernut (teren disponibil pentru atragerea
investirilor),
Sighișoara
(patrimoniu
natural
reprezentat de pădure, Târnava Mare, situri ”Natura
2000” și ”Biodiversitate”), Întorsura Buzăului (cadrul
natural)
 Majoritatea localităților urbane menționate la
secțiunea ”Resursele naturale” care se remarcă prin
cadrul natural deosebit prezintă un potențial ridicat
de valorificare turistică
 Potențial turistic: Predeal (existența de trasee
turistice, Zărnești (poziționarea geografică a orașului
într-o zonă extrem de populară în rândul turiștilor),
Aiud, Săcele (condiții pentru practicarea turismului
cultural-istoric și agroturism), Cisnădie (potenţial
turistic semnificativ în Cisnădie, Cisnădioara şi
împrejurimi),
Gheorgheni,
Miercurea
Sibiului
(potențial turistic, existența unui patrimoniu cultural
diversificat), Predeal (existența unor obiective
turistice naturale atractive precum cascada Tamina,
Canionul Șapte Scări, Cheile Râșnoavei), Reghin,
Sebeș, Alba Iulia, Râșnov. Avrig (zonă turistică în plină
dezvoltare), Cristuru Secuiesc (dezvoltare turismului
prin valorificarea băilor de apă sărată), Borsec
(posibilitatea extinderii zonei turistice), Zlatna (zonă
cu potenţial turistic ridicat, nevalorificat, de exemplu
rezervaţiile naturale, Cheile Feneşului), Blaj (potențial
de valorificare turistică), Baraolt (situarea în
proximitatea Brașovului, oraș care atrage un număr
important de turiști), Rupea (număr mare de
resurse/obiective turistice neexploatate), Întorsura
Buzăului (masa critică de bunuri/active turistice și de
recreere), Ocna Mureș (factori de mediu favorabili
dezvoltării turismului balnear), Săliște (stare bună a
conservării naturii)
 Patrimoniu istoric și cultural deosebit/ Patrimoniu
construit: Sibiu, Blaj, Abrud, Întorsura Buzăului, Aiud,
Săcele (patrimoniu cultural-istoric bogat și inedit,
prezenta monumentelor istorice), Miercurea Ciuc
(existența unor monumente istorice), Baraolt
(existența unor elemente unice din punct de vedere
cultural: Muzeul Depresiunii Baraolt), Iernut
(existența unor obiective incluse în patrimoniul
cultural național al României), Câmpeni (existența
unor obiective turistice atractive), Odorheiu Secuiesc,
Ocna Sibiului (patrimoniu arhitectural deosebit,
monumente istorice de valoare națională: clădirea
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Pavilionului Băilor), Rupea (Cetatea Rupea monument recent restaurat și repus în circuitul
turistic, Biserica evanghelică din centrul orașului,
Muzeul etnografic), Teiuș (bisericile de pe raza
localității)
 Sit aflat in patrimoniul UNESCO: Sighișoara (cetatea
Sighișoara reprezintă principala resursă)
 Obiceiuri și tradiții bine păstrate, conservate și
promovate: Săliște, Ocna Sibiului (continuarea
tradițiilor), Sovata,
 Gastronomie tradițională: Miercurea Nirajului (reţete
tradiţionale precum prepararea pâinii de casă,
produse agroalimentare specifice regiunii)
 Oportunitatea înfiinţării unor muzee, centre
multifuncţionale pentru desfășurarea de ateliere
pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale şi a
istoriei oraşului: Sângeorgiu de Mureș
 Zonă de agrement: Ghimbav, Miercurea Nirajului
(Suprafaţă verde îngrijită, parc amenajat), Zlatna
(existenţa unui centru de agrement), Teiuș (avantajul
parcurilor existente)
 Evenimente culturale si artistice: Râșnov,
 Turism de iarnă și sportiv: Predeal (existența
potențialului și dotări pentru turismul de iarnă și
sportiv: numărul ridicat de pârtii de schi cu grade
variate de dificultate, majoritatea fiind dotate cu
zăpada artificială, teleschi sau telescaun, existenta
iluminatului nocturn pe pârtii), Râșnov (competiții
sportive), Bălan (posibilitatea de practicare a
sporturilor extreme), Târgu Secuiesc (infrastructura
sportivă dezvoltată), Zlatna (existenţa terenuri de
sport și bază sportivă),
 Capacitate optimă de primire turistică/ Capacitate de
primire turistică dezvoltată și diversificată: Băile
Tușnad (existența spațiilor de cazare în hoteluri și
pensiuni, aproximativ 2000 de locuri de cazare în
total, având în vedere dimensiunea demografică a
orașului. În plus, sunt posibilități de investiții, mai
multe vile sau clădiri învechite și puse la vânzare),
Sovata (rețea hotelieră diversificată), Predeal
(numărul ridicat de unități de primire turistică cu
funcțiuni de cazare turistică, precum și diversitatea
structurilor de cazare: hoteluri, moteluri, vile, cabane,
pensiuni, cu oferta variată de 2-5 stele)
 Identitate coerenta și puternică la nivel de zonă
geografică: Făgăraș (la nivel de Țara Făgărașului)
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Economie

 Tendință de creștere și dezvoltare economică în
ultimii ani: Sibiu (dezvoltare economică stabilă), Sfântu
Gheorghe (în special în domeniile: turism, cultură,
sport), Luduș,
 Număr ridicat de întreprinderi active: Predeal
(raportul ridicat de întreprinderi active la 1000
locuitori, 60,4 %), Întorsura Buzăului (companii/micro
întreprinderi și întreprinderi mici active în diverse
sectoare economice cheie),
 Prezența în zonă a unor întreprinderi puternice:
Codlea, Târgu Secuiesc (existența mai multor societăți
comerciale cu număr mare de angajați), Făgăraș
(prezența unor firme cu capital străin și implicare
activă în activități conexe precum cele de formare a
forței de muncă)
 Industria: Sebeș, Blaj, Mediaș (industria gazului
metan), Cugir (profil economic preponderent industrial
cu tradiție, diversificarea activităților industriale),
Sighișoara (industria textilă, industria ceramică,
industria alimentară, industria prelucrării metalelor),
Avrig (platforma industrială în localitatea Mârșa
aparținătoare de orașul Avrig), Reghin (industria de
prelucrare a lemnului), Cristuru Secuiesc (metalurgie,
prelucrarea lemnului (mobilă), industria alimentară
prin prelucrarea laptelui, viticultură),
 Potențial de exploatare și valorificare a resurselor:
Zlatna (potenţial pentru exploatarea materialelor de
construcţii (cariere de piatră), resurse minerale auroargentifere), Bălan (existența zăcământului cuprifer și a
resurselor neferoase (aur, argint etc.), existența
resurselor de lemn, fructe de pădure/ciuperci))
 Agricultura: Covasna, Abrud (potențial agricol),
Sărmașu (procesare producție agricolă), Vlăhița
(posibilitatea practicării agriculturii ecologice;),
Câmpeni (creșterea animalelor), Blaj, Agnita
(microferme), Miercurea Sibiului (potențial ridicat,
constituie un domeniu pe care se poate sprijini
dezvoltarea viitoare a orașului, existând 6097 ha de
teren agricol), Cristuru Secuiesc (fermă de pui, fermă
de ciuperci),
 Comerț: Sighișoara, Reghin,
 Turism: Sighișoara, Agnita (agroturism), Rupea
(numeroși crescători de animale sunt interesați să
investească în agroturism),
 Construcții: Sighișoara,
 Sectorul IT dezvoltat: Miercurea Ciuc,
 Investitori majori: Iernut (Romgaz, Lidl), Miercurea
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Forța de muncă

Demografie

Sibiului (investitori străini, privați),
 Spirit antreprenorial dezvoltat: Abrud, Gheorgheni
(spirit antreprenorial ridicat şi diversificat, fabrica de
sarmale, găluşte cu prune etc. unice sau printre
puţinele la nivel naţional)
 Existența de parcuri industriale: Victoria (Parcul
Industrial Victoria), Ungheni, Mediaș, Târgu Secuiesc
 Teren disponibil pentru investiții: Zlatna (suprafeţe de
teren dezafectate, ecologizate aflate în zona industrială
a oraşului cu posibilitate de racordare la toate
utilităţile tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaz metan,
energie electrică, telefonie), aparţinând UAT Oraş
Zlatna)
 Existenta economiei diversificate: Odorheiu Secuiesc
 Atractivitatea zonei pentru turişti, care pot genera
locuri de muncă: Sângeorgiu de Pădure,
 Creșterea numărului de vizitatori și a cifrei de afaceri
din domeniul turismului: Făgăraș (dezvoltare recentă
susținută a turismului, manifestată prin creșterea
numărului de vizitatori și a cifrei de afaceri din
domeniu)
 Colaborarea eficientă cu mediul de afaceri local: Târgu
Secuiesc
 Forță de muncă pregătită, calificată, specializată:
Abrud, Codlea, Baia de Arieș, Luduș, Covasna (turism,
alimentație publică), Avrig (mecanică - forță de muncă
specializată prin liceul cu specific mecanic din Mârșa),
Ocna Mureș, Zlatna (forţa de muncă calificată capabilă
să facă faţă reorientării profesionale), Mediaș (există o
rețea de școlarizare foarte bună care va produce
personal bine calificat)
 Forță de muncă disponibilă: Aiud, Bălan, Cisnădie,
Gheorgheni, Miercurea Sibiului
 Rata șomajului scăzută: Miercurea Ciuc
 Trenduri demografice puțin mai favorabile decât la
nivel național: Sfântu Gheorghe
 Resursa umană: Sărmașu, Cugir, Sebeș
 Pondere ridicata a populației cu studii superioare:
Sibiu (ponderea populației cu studii superioare peste
media națională), Miercurea Ciuc,
 Diversitate etnică: Gheorgheni,
 Calitatea vieții ridicată: Sibiu
 Pondere mică a populației din zone dezavantajate:
Târgu Mureș (primul loc din punct de vedere al
populației situate în zone nedezavantajate)
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Mediul înconjurător

Administrație publică/
Parteneriate/Asociații/
Networking/
Atitudinea cetățenilor

167
168

Creșterea eficienței energetice: Alba Iulia
Implementarea
de
proiecte de
energie
regenerabila/verde: Odorheiu Secuiesc,
 Îmbunătățirea sectorului de reciclare și
managementul deșeurilor: Întorsura Buzăului
 Mediu curat/Mediu ambient: Sfântu Gheorghe
(lipsa industriei poluante), Săliște (poluare foarte
redusă sau inexistentă), Vlăhița (inexistenţa de
agenţi economici cu potenţial major de poluare),
Borsec, Bălan (diversitatea, calitatea bună a
aerului, poluare scăzută), Blaj (mediu curat și
sănătos pentru comunitate),
 Implicarea în menținerea echilibrului ecologic,
reducerea emisiilor de CO2: Cugir
 Experiența în atragerea fondurilor nerambursabile, în
special europene și în implementarea proiectelor la
nivel de administrație publică): Alba Iulia (atragerea
fondurilor nerambursabile), Sfântu Gheorghe, Bălan,
Ocna Sibiului,
 Deschiderea administrației locale pentru colaborarea
cu actorii economici locali: Baraolt
 Structura administrativă profesionistă: Întorsura
Buzăului
 Facilități fiscale din partea administrației pentru
dezvoltarea mediului economic: Victoria (taxe și
impozite locale mici)
 Deschidere către parteneriate si colaborării: Săliște
 Asociații
de
dezvoltare
167
interregionale/microregionale/
GAL-uri /
ADI168
uri /Zone Metropolitane: Predeal (există câteva
asociații de dezvoltare intracomunitară la nivelul
județului Brașov care pot implementa proiecte și în
Predeal: Asociația Metropolitană Brașov, Asociația de
Dezvoltare Durabilă Brașov), Iernut (membru în mai
multe asociații de dezvoltare interregionale), Zărnești
(apartenența la Zona Metropolitană Brașov), Codlea
(apartenența la Zona Metropolitană Brașov respectiv
Polul de Creștere Brașov)
 Asociații de sprijinire a mediului de afaceri: Predeal
(Asociația Întreprinzătorilor 2003 Predeal și Asociația
Patronală Clăbucet Predeal)
 Grad ridicat de toleranță, nivel scăzut de conflicte
sociale: Băile Tășnad,
 Existența multor ONG-uri active: Bălan (asociații de

GAL - Grup de Acțiune Locală
ADI - Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
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Infrastructura de transport

tineret, asistență socială, de mediu și sportive),
Gheorgheni (reţea socială de sănătate, număr mare de
ONG-uri în domeniul social care acoperă aproape toate
segmentele: persoane cu dizabilităţi, copii cu handicap
locomotor etc.)
 Consolidarea inițiativelor civice și a angajamentului
comunității: Făgăraș,
 Atitudinea oamenilor, flexibili la modificările macroeconomice: Gheorgheni (minimul necesar traiului nu
este afectat de modificările macro-economice,
majoritatea familiilor au propria cultură agricolă)
 Dorința populației și administrației locale pentru
renașterea economică a orașului: Ocna Mureș
 Infrastructură de transport adecvată, reabilitată,
modernizată: Borsec (infrastructură reabilitată),
Sângeorgiu de Pădure (traversarea oraşului de rute
de transport rutier), Blaj (inclusiv dezvoltarea
infrastructurii în viitor), Ocna Mureș (refacerea și
modernizarea infrastructurilor de utilități precum
și diversificarea lor)
 Demararea unor proiecte de dezvoltare a
infrastructurii rutiere: Miercurea Nirajului,
Sângeorgiu de Pădure, Zărnești,
 Viitorul aeroport de la Brașov în beneficiul și altor
orașe: Sfântu Gheorghe
 Existența drumului asfaltat care asigură accesul
între localitățile componente orașului: Cisnădioara
(care asigură accesul în satul component
Cisnădioara), Victoria (existența infrastructurii de
drumuri pe întreg oraș și localitățile aparținătoare)
 Pondere ridicată a tramei stradale modernizată
sau asfaltată: Iernut (80% din trama stradala în
interiorul orașului Iernut este modernizată,
asfaltată)
 Dezvoltarea mobilității urbane: Alba Iulia,


Infrastructura tehnicoedilitară


Infrastructură tehnico-edilitară adecvată: Baia de
Arieș, Copșa Mică, Băile Tușnad, Victoria (existența
infrastructurii tehnico-edilitare pe întreg oraș și
localitățile aparținătoare), Predeal (gradul ridicat
de conectare la rețelele de utilități: apă-canal,
iluminat, televiziune și telefonie), Râșnov,
Infrastructură
tehnico-edilitară
reabilitată,
dezvoltată: Borsec, Vlăhița (sisteme extinse de apă
şi canalizare), Târgu Secuiesc (sistemul de
alimentare cu apă și canalizare reabilitat)
232





Sănătate

Educație





Demararea unor proiecte de reabilitare a
infrastructurii
tehnico-edilitare:
Zărnești,
Sângeorgiu de Pădure, Miercurea Nirajului
 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în
viitor: Blaj,
 Eficientizarea
sistemului
centralizat
de
termoficare: Odorheiu Secuiesc,
 Reabilitare termica a clădirilor din domeniul
public: Odorheiu Secuiesc
 Rețea de acces la internet la nivel local bine
dezvoltată: Baraolt
 Conceptul de SMART City: Alba Iulia (existența de
proiecte cu accent pe conceptul de SMART City)
Existența unui spital orășenesc care deservește zona
înconjurătoare: Baraolt (zona depresiunii Baraolt)
Existența infrastructurii de sănătate: Victoria
Servicii medicale de calitate: Blaj
Existența
învățământului
și
infrastructurii
educaționale: Victoria (infrastructura educațională
tehnică și teoretică), Întorsura Buzăului (facilități
educaționale), Codlea (învățământ capabil să se
adapteze la nevoile de specializare impuse de piața
muncii), Cugir (calitatea sistemului educațional), Zlatna
în special învățământul liceal și profesional), Blaj, Baia
de Arieș (cadre didactice calificate), Cristuru Secuiesc
(licee, școală profesională, școli generale)

Tabel 7.1.2 Principalele dezavantaje, obstacole, provocări ale rețelei urbane din

Regiunea Centru în procesul de dezvoltare urbană durabilă

Domeniul

Dezavantaje teritoriale

Principalele aspecte
 Proximitatea unor centre urbane care atrag o mare
parte din investiții și forță de muncă, dezavantajând
alte orașe: Sfântu Gheorghe (proximitatea municipiului
Brașov, care atrage majoritatea investițiilor, respectiv o
bună parte a forței de muncă)
 Poziţionarea mai puţin avantajoasă a oraşului:
Miercurea Nirajului, Agnita,
 Constrângeri teritoriale de dezvoltare: Sibiu, Toplița
(posibilităţi de dezvoltare îngreunate de relieful muntos
şi condiţiile climatice), Târgu Mureș (posibilitatea redusă
de extindere a orașului pe orizontală datorată lipsei de
teren în proprietate, în plus, cursului râului Mureș
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Infrastructura de transport









îngreunează circulația urbană)
Utilizarea precară a terenurilor: Tălmaciu
Grad de urbanizare redus a zonelor periurbane: Sovata,
Antropizare reliefului şi diminuarea spaţiilor verzi prin
dezvoltarea sectorului imobiliar: Miercurea Nirajului
Lipsa terenurilor în proprietatea administrației locale pe
care ar putea să le pună la dispoziția investitorilor: Bălan
(în special lipsa extravilanului), Ghimbav, Avrig,
Resurse reduse ale solului: Toplița
Suprafaţă agricolă şi silvică insuficient valorificate:
Vlăhița, Săcele (procent redus de utilizare a terenurilor
agricole),
Distanța mare față de principalele elemente ale
infrastructurii de transport (autostradă, căi ferate
principale, căi aeriene): Sărmașu
Lipsă acces transport: Bălan (nu există o cale bună de
acces spre orașul Gheorghieni – orașul este izolat din
punct de vedere geografic)
Valorificare redusă a resurselor existente: Târgu Mureș
(energia solară, biomasă, etc.)
Lipsa unei autostrăzi în apropiere: Râșnov, Cristuru
Secuiesc, Brașov, Codlea,
Lipsa unui aeroport în apropiere: Râșnov, Predeal,
Covasna,
Nefinalizarea construcției aeroportului Internațional
Brașov-Ghimbav
Lipsa unui nod rutier cu autostrada: Miercurea Sibiului
(lipsa de nod rutier cu autostrada A1 pe teritoriul UAT)
Lipsa unei centuri ocolitoare a orașului: Cristuru
Secuiesc, Zlatna (există centură de ocolire a orașului dar
nu este funcţională din cauza statutului juridic), Odorheiu
Secuiesc, Codlea, Iernut, Sighișoara (întârzierea realizării
centurii ocolitoare), Târgu Secuiesc
Lipsa accesului la cale ferată: Borsec, Baia de Arieș,
Transportul public insuficient dezvoltat: Cugir
Intensificarea traficului auto/Trafic de tranzit intens
inclusiv în centrul orașului: Cristuru Secuiesc, Iernut,
Codlea, Târnăveni (Existenţa unui trafic greu care
traversează municipiul pe traseul DN 14A Iernut Mediaș), Reghin (circulaţie de interes regional prin
centrul oraşului)
Lipsa unei conectivități adecvate între drumurile
naționale/județene și zonele industriale și de
dezvoltare: Reghin (se generează concentrări de trafic pe
arterele principale ale orașului)
Conexiune rutieră și feroviară slabă în anumite părți:
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Infrastructura tehnicoedilitară

Sibiu (spre sud)
Lipsa unor legături facile cu aeroporturile din zonă:
Sighișoara
Lipsa unui racord la drumuri europene și autostrăzi:
Cugir (lipsa unui racord la Autostrada Coridorului 4
European(Arad, Sebeș, Sibiu),
Lipsa transport public local: Predeal
Infrastructură rutieră degradată: Câmpeni, Gheorgheni
Parcări insuficiente: Alba Iulia (în special pentru turiștii
care vin în Cetatea Alba Carolina),
Insuficienta rețelei pistelor de biciclete: Odorheiu
Secuiesc
Infrastructura de transport insuficientă, deficitară,
subdimensionată,
improprie, nemodernizată sau
modernizată parțial sau cu carențe de calitate: Baraolt,
Covasna, Abrud (infrastructura rutieră - DN 74 și DN75, în
stare necorespunzătoare), Zlatna (starea precară a
drumului naţional DN 74), Baia de Arieș (stare avansată
de degradare a drumurilor de acces spre Baia de Arieș,
DN75, DN74), Săliște, Sebeș, Bălan, Agnita, Miercurea
Ciuc,
Străzile secundare ale orașului cu diverse probleme, fie
neasfaltate, fie de slabă calitate: Zărnești, Sovata, Târgu
Secuiesc (rețea stradală nereabilitată și lipsa străzilor
pietonale)
Deficienţe de conectivitate şi de stare a reţelei rutiere
interne oraşului: Reghin (inclusiv a mediului de locuit
nesatisfăcător, vulnerabilitatea rețelei rutiere în zona
industrială vest în raport cu zona urbană centrală), Târgu
Mureș (calea ferată care traversează orașul îngreunează
circulația urbană)
Infrastructura
rutieră
subdimensionată:
Sfântu
Gheorghe
Parc auto în creștere: Sfântu Gheorghe
Sistem de transport intraregional deficitar: Codlea,
Lipsă piste de bicicliști: Iernut, Târgu Secuiesc,
Dependenta transportului individual de carburanții
tradiționali (fosili)- Poluarea mediului: Reghin,
Grad insuficient de acoperire cu rețele de utilități
publice la nivelul orașului și localităților aparținătoare:
Zărnești (existența rețelelor de utilități doar în anumite
zone ale orașului ), Făgăraș (cuprinderea parțială cu
servicii publice de bază: alimentare cu apă, canalizare,
iluminat public), Iernut (rețelele de apă și canalizare
deservesc aproximativ 50% dintre locuitori, iar în satele
aparținătoare lipsesc în mare parte), Târnăveni
235













Aspecte socio-demografice









Sănătate



(infrastructură slab dezvoltată în zona satelor
aparținătoare),
Infrastructură tehnico-edilitară subdimensionată,
deficitară, degradată, nemodernizată sau modernizată
parțial: Câmpeni, Bălan, Covasna, Sărmașu, Săliște,
Codlea (necesitatea reabilitării întregii rețele de apă și
canalizare), Ungheni
Lipsa utilităților publice (în special a reţelei de
alimentare cu apă potabilă si a rețelei de canalizare în
diferite localități aparținătoare): Odorheiu Secuiesc,
Gheorgheni, Cisnădie (în Cisnădioara este prevăzut a se
realiza în viitorul apropiat), Miercurea Sibiului,
Miercurea Nirajului (existența rețelelor de utilități doar
în oraș și nu în localitățile aparținătoare)
Lipsa în anumite zone a rețelelor de gaz metan:
Miercurea Sibiului, Borsec
Utilizarea redusă a mijloacelor de creștere a eficienței
energetice a clădirilor: Codlea
Trend demografic negativ, scăderea natalității și
depopularea zonei: Iernut, Baia de Arieș,
Declinul
demografic,
îmbătrânirea
populaţiei
comunităţii: Întorsura Buzăului, Sărmașu, (creșterea
populației peste 60 de ani), Făgăraș (declin demografic
pronunțat), Sângeorgiu de Pădure, Cisnădie Săliște, Baia
de Arieș, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Târnăveni, Cristuru
Secuiesc (îmbătrânirea și scăderea numerică a
populației cu o însemnată cotă a celor social
dezavantajați)
Spor natural negativ: Baraolt, Victoria, Sărmașu
Scăderea numerică a populaţiei stabile: Sângeorgiu de
Pădure, Miercurea Ciuc,
Prezenţa unor categorii sociale aflate în risc de
excluziune socială: Întorsura Buzăului
Rata mare a populației sărace, marginalizate: Sfântu
Gheorghe (dintre care majoritatea de etnie romă)
Creșterea raportului de dependență față de fondurile
sociale: Sărmașu
Accesibilitate redusă pentru persoanele cu dizabilități:
Alba Iulia,
Un nivel modest privind calitatea vieții: Tălmaciu
Lipsa accesului la infrastructură socială cu componentă
rezidențială: Cugir,
Infrastructură socială neadecvată raportată la
potenţialul orașului: Întorsura Buzăului
Lipsa unui spital în oraș: Ocna Mureș (inexistența unui
act medical de tip spitalicesc în condițiile desființării în
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Educație

CDI (Cercetare - Dezvoltare
- Inovare)

2011 a spitalului orășenesc, aspect care a afectat și
localitățile învecinate, cu un total al populației afectate
de aproximativ 30.000 locuitori), Zlatna (inclusiv lipsa
unui sistem medical eficient și un număr scăzut de
medici raportat la numărul de locuitori)
 Lipsa unui centru de permanentă în domeniul
sănătății: Miercurea Sibiului,
 Infrastructură medicală nemodernizată: Târgu
Secuiesc,
 Serviciile medicale nesatisfăcătoare la nivelul orașului:
Cristuru Secuiesc (spitalul funcționează cu o singură
secție ca filială a spitalului municipal din Odorheiu
Secuiesc)
 Lipsa unei instituții de învățământ liceal (implică o
infrastructură educațională incompletă): Ghimbav,
 Număr mic de școli profesionale: Brașov (comparativ cu
cererea în domeniu)
 Rețeaua învățământului profesional și tehnic insuficient
dezvoltată: Sebeș,
 Infrastructura educațională necorespunzătoare: Târgu
Secuiesc,
 Nivel scăzut de instruire a populației: Târnăveni,
 Nivel redus de pregătire în instituțiile de învățământ din
oraș: Copșa Mică,
 Activități
de
cercetare/dezvoltare/inovare
slab
dezvoltate la nivel local: Săcele,
 Lipsa desăvârşită a inovaţiei în domeniul agricol sau a
valorificării cunoştinţelor moderne în acest domeniu:
Sângeorgiu de Pădure
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Forță de muncă

Economie

 Dependența forței de muncă de anumite sectoare: Sibiu
(de sectorul industriei prelucrătoare)
 Lipsa unei piețe a muncii diversificate și dinamice
(oferta redusă pe piața muncii), locuri de muncă
insuficiente Alba Iulia, Iernut, Târnăveni, Băile Tușnad,
 Forță de muncă insuficientă: Teiuș (forță de muncă tot
mai puțină), Tălmaciu, Sebeș,
 Migrarea forței de muncă: Baia de Arieș, Ocna Sibiului,
Întorsura Buzăului, Sărmașu, Făgăraș, Sângeorgiu de
Pădure, Cisnădie Săliște, Dumbrăveni, , Târnăveni,
 Migrarea forței de muncă, inclusiv a celei înalt calificate
(în special exportul de forță de muncă și inteligență în
străinătate): Iernut, Victoria Covasna, Cugir, Sovata,
Toplița, Băile Tușnad, Ocna Mureș, Avrig (migrarea
personalului calificat spre multinaționalele din orașul
Sibiu)
 Migrarea tinerilor spre destinații interne/internaționale/
Exodul de populație în țările Uniunii Europene: Sfântu
Gheorghe, Cisnădie, Sighișoara,
 Oportunități limitate de dezvoltare profesională și
locuri de muncă: Făgăraș,
 Lipsa forței de muncă specializată: Ghimbav
 Lipsa forței de muncă calificată/necalificată: Sfântu
Gheorghe, Râșnov,
 Forța de muncă slab calificată: Baraolt, Predeal (ofertă
de muncă sezonieră)
 Necesitatea reconversiei profesionale: Aiud,
 Lipsa unor instituții în zonă (publice sau private) pentru
calificarea tinerilor în meserii cerute pe piața muncii
locală: Ocna Sibiului
 Scăderea numărului de potențiali angajați cu studii
medii: Brașov,
 Lipsa de profesioniști în diferite domenii: Odorheiu
Secuiesc
 Declinul economic/ Declinul industriei/ Restructurarea
industrială/ Instabilitate economică (provocată în
special de închiderea unor fabrici, uzine, unități
industriale reprezentative la nivel de oraș și zonal): Ocna
Mureș (Uzina de Produse Sodice Ocna Mureş - UPSOM),
Copșa Mică (declin industrial), Aiud, Săcele (reducerea
constanta a cifrei de afaceri realizata de sectorul
industrial),
Râșnov
(lipsa
industriei),
Abrud
(restructurarea mineritului), Băile Tușnad (instabilitate
economică)
 Reducerea capacităților de producție a principalelor
agenți economici: Avrig (Fabrica de Sticlă și UMM Mârșa)
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Turism

 Diversitatea redusa a activităților industriale: Săcele,
Victoria (nefuncționalitatea parcului industrial)
 Atractivitate redusă pentru potențiali investitori, în
special externi/ Lipsa investitorilor strategici: Alba Iulia,
Agnita, Bălan, Dumbrăveni, Întorsura Buzăului
(investitorii au un interes scăzut pentru demararea de noi
afaceri), Abrud (lipsa investitorilor), Aiud (investiții
reduse), Cristuru Secuiesc (Investiții străine foarte
modeste în economia locală)
 Productivitate agricolă redusă, suprafețe agricole
neutilizate: Miercurea Sibiului, Zlatna (lipsa unui sistem
de colectare şi valorificare a produselor agricole), Copșa
Mică (sprijin redus al agriculturii în ansamblul activităților
economice)
 Potențial de dezvoltare insuficient valorificat la nivelul
mediului de afaceri, în special în sectorul IMM-urilor:
Târnăveni (slaba capitalizare a întreprinderilor, în special
a IMM-urilor), Aiud (unități productive in număr mic),
Zlatna (insuficienta dezvoltare a IMM-urilor), Sângeorgiu
de Pădure (numărul mic de întreprinderi în domeniul
producţiei), Gheorgheni (lipsa structurilor de sprijinire a
afacerilor, de pildă incubator de afaceri), Predeal
(profitabilitate redusă a mediului de afaceri în anumite
perioade din an, în special în extrasezon turistic), Cristuru
Secuiesc (reflectat în salarii mici)
 Dezvoltarea economică inegală a localităților
componente: Sărmașu, Sovata,
 Veniturile orașului sunt sub limita de subzistență: Bălan,
 Interesul scăzut al agenților economici in accesarea
fondurilor europene: Iernut
 Lipsa proiectelor de investiții atât cu capital privat cât și
cu finanțare din fonduri structurale: Victoria
 Surse financiare insuficiente de dezvoltare a
infrastructurii locale şi regionale: Întorsura Buzăului,
Tălmaciu
 Lipsa resurselor financiare: Agnita, Borsec,
 Lipsa diversității locurilor de muncă, posibilități reduse
de angajare (lipsa locurilor de muncă): Predeal, Câmpeni,
Bălan , Dumbrăveni
 Potenţial turistic insuficient exploatat: Toplița, Cisnădie
(insuficienta exploatare a potențialului agroturistic),
Sibiu (segmentul turismului montan sau de agrement nu
capitalizează potențialul natural existent)
 Insuficienta valorificare și dezvoltare a serviciilor
turistice la nivelul orașului: Zărnești, Odorheiu Secuiesc
(insuficienta valorificare a Băilor Szejke), Săliște (oferta
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Cultură/Sport/Agrement







de servicii turistice slab dezvoltata), Ocna Sibiului
(standarde şi diversificare scăzute ale serviciilor de
turism şi alimentaţie publică existente), Borsec (lipsa
activităților conexe turismului), Alba Iulia (calitatea
redusă a serviciilor turistice), Băile Tușnad (lipsa
diversității serviciilor turistice), Săliște (nivel redus de
colaborare intre agenții de turism )
Slaba dezvoltare, diversificare privind forme de turism:
Predeal (slaba dezvoltare a altor forme de turism în afara
turismului pentru practicarea sporturilor de iarnă, al
turismului de drumeție sau al celui balnear precum și
gama limitată de petrecere a timpului liber in sezonul
estival), Gheorgheni (în special în Stațiunea Lacu Roșu)
(imposibilitatea dezvoltării turismului datorita lipsei
utilităților)
Promovare insuficientă a resurselor turistice ale
orașului: Zărnești
Caracterul sezonier al activităților de turism/ Lipsa
turiștilor în extrasezon: Covasna, Ocna Sibiului (pentru
turismul balnear), Băile Tușnad,
Lipsa investițiilor în turism: Borsec (lipsa bazei de
tratament balnear), Cugir (lipsa infrastructurii pentru
zonele cu potențial turistic), Vlăhița (lipsa conexiunilor cu
circuitul turistic intern și extern), Săcele (infrastructura
de agrement si petrecere a timpului liber deficitară)
Ponderea scăzuta a turiștilor străini din totalul celor
sosiți in stațiune: Predeal
Lipsa programelor zonale de dezvoltare turistică: Ocna
Sibiului (stațiunea balneoclimaterica este încadrată ca
stațiune de interes local, lipsesc programe zonale de
dezvoltare turistică în care sa fie inclusă și Ocna Sibiului)
Infrastructură și activități culturale și de petrecere a
timpului liber insuficiente, ceea ce contribuie la o
atractivitate scăzută pentru potențiali rezidenți: Făgăraș,
: Miercurea Nirajului (lipsa unor amenajări de petrecere
a timpului liber)
Lipsa unor evenimente culturale de mare aventură:
Brașov
Lipsa facilităților de agrement: Covasna
Valorificarea insuficientă a spatiilor verzi din oraș:
Miercurea Ciuc
Monumente istorice nereabilitate: Târgu Secuiesc,
Identificare și promovare insuficientă a activităților
recreative ce pot fi practicate în zonă: Cisnădie,
Lipsa unor programe culturale și a implicării populației
în procesul de conservare și protejare a patrimoniului
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Mediul înconjurător






Administrație publică





cultural și natural existent: Sighișoara
Aspect deplorabil în urma unor activități economice:
Ocna Mureș (existența câmpului de sonde în mijlocul
orașului Ocna Mureș evidențiind o zonă cu aspect
deplorabil și neutilizată în vreun scop anume, proprietar
fiind Salina Ocna Mureș)
Degradarea arhitecturii urbane care face orașul
neatractiv pentru turiști și investitori: Baraolt
Poluarea istorică a terenurilor: Zlatna, Copșa Mică,
Creşterea gradului de poluare atmosferică prin
intensificarea traficului rutier: Întorsura Buzăului,
Capacitatea insuficientă de gestionare a deșeurilor:
Codlea,
Colectarea neselectivă a deșeurilor, în vederea
reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării: Iernut
Existența unor zone de protecție sanitară, a
infrastructurii sau a unităților cu risc tehnologic: Târgu
Mureș
Resurse financiare la nivel local insuficiente: Victoria
(pentru susţinerea/promovarea unor investiţii), Luduș
(resursele financiare minime existente la bugetul local),
Zlatna (lipsa fondurilor din bugetul local necesare
realizării unor investiţii vitale), Luduș (sprijinul redus de
la bugetul de stat pentru proiecte de dezvoltare),
Miercurea Nirajului (lipsa fondurilor pentru investiții în
special cele pentru reabilitare şi restaurare a
monumentelor istorice sau a obiectivelor arhitecturale
de interes turistic), Sângeorgiu de Pădure (insuficienţa
fondurilor alocate pentru instituţiile culturale şi
investiţiile în acest domeniu), Băile Tușnad (lipsa
resurselor financiare pentru investițiile necesare)
Lipsa alocărilor bugetare la nivel național: Sibiu (pentru
dezvoltarea infrastructurii medicale)
Investițiile reduse la nivel de zonă periurbană: Târgu
Mureș,
Dificultăți în accesarea de finanțări nerambursabile:
Miercurea Ciuc (capacitate limitata de atragere fonduri),
Rupea (provocări în identificarea și accesarea surselor de
finanțare), Luduș (imposibilitatea accesării finanțărilor
nerambursabile europene pe diferite proiecte, în special
pentru infrastructura sau agrement), Zărnești (numărul
mic de proiecte finanțate prin fonduri structurale),
Toplița (dificultăţi în accesarea fondurilor europene la
nivelul mediului de afaceri privat), Sebeș (întârzieri
legate de finanțarea proiectelor de dezvoltare propuse),
Ocna Sibiului (accesare cu dificultate a fondurilor
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Altele





europene), Ungheni (imposibilitatea de a accesa fonduri
europene)
Capacitate administrativă redusă: Baraolt (o serie de
servicii publice de interes au fost relocate în alte orașe,
de pildă registrul comerțului, judecătorie), Tălmaciu
(calitatea serviciilor publice),
Legislație în permanentă schimbare/ Legislație
stufoasă: Cisnădie, Mediaș, Ocna Sibiului
Statutul de stațiune balneoclimaterica pierdut: Ocna
Mureș
Promovare insuficientă: Miercurea Ciuc,
Număr redus de organizaţii civile: Miercurea Nirajului
Inexistenta/ Insuficienta unor forme avansate de
promovare a produselor și serviciilor locale: Vlăhița,
Interes scăzut al populației pentru sprijinirea și
dezvoltarea sectorului de asistență socială: Sebeș,
Număr scăzut de asociații și fundații active: Copșa Mică,

7.2. Direcții de dezvoltare ale centrelor urbane din Regiunea Centru la orizontul
anului 2030
Această secțiune are la bază contribuția celor 57 de primării de municipii și orașe din
Regiunea Centru. Acestea au împărtășit principalele direcții de dezvoltare urbană, atât prin
răspunsurile la chestionar, cât și prin indicarea propriilor strategii de dezvoltare. În
general, în cadrul documentelor strategice de planificare a dezvoltării urbane la nivel local
s-au formulat principalele direcții de dezvoltare care la rândul lor contribuie la atingerea
viziunii pe termen mediu. Acestea au un caracter orientativ și facilitează canalizarea
eforturilor comunității spre atingerea obiectivelor majore stabilite. Astfel, administrațiile
publice locale își identifică și propun un set de politici de dezvoltare, care ulterior sunt puse
în practică prin proiecte, acțiuni și măsuri concrete. În urma răspunsurilor tuturor primăriilor
s-a încercat conturarea unor direcții de dezvoltare urbane comune, grupate în următoarele
nouă domenii majore:









Dezvoltare durabilă integrată, dezvoltare teritorială
Atractivitate
Economie
Turism și cultură
Educație și pregătirea forței de muncă
Incluziune socială și calitatea vieții
Infrastructura de transport și tehnico-edilitară
Administrație publică
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Mediu înconjurător și energie

Direcțiile de dezvoltare comune la nivelul rețelei urbane din Regiunea Centru vizează atât
dezvoltarea durabilă integrată (din punct de vedere economic, social, teritorial și de mediu),
cât și îmbunătățirea relaționării orașelor într-un context teritorial mai extins și răspunsul la
provocările regionale, naționale sau globale.
Amintim faptul că stabilirea unei viziuni, a misiunii și a obiectivelor strategice pentru
dezvoltarea urbană în următorul deceniu constituie un prim pas pentru asigurarea unei
administrații locale eficiente care să genereze dezvoltare durabilă.
Tabel 7.2.1 Principalele direcții de dezvoltare ale rețelei urbane din Regiunea Centru

în următorul deceniu
Domeniul

Direcții de dezvoltare






Dezvoltare durabilă
integrată în special
dezvoltare teritorială










Întărirea rolului de pol de dezvoltare urbană în cazul
orașelor mari
Valorificarea avantajelor oferite de poziția
geostrategică
Dezvoltare urbană sustenabilă prin dezvoltarea
integrată a unui sistem complex din punct de vedere
teritorial, economic, social, educațional, sanitar, al
mobilității urbane, incluziunii sociale, combaterii
sărăciei, al protecției mediului, al dezvoltării și
valorificării de parteneriate puternice între
administrația locală, cetățeni, mediul economic și
societatea civilă,
Dezvoltarea unei relații funcționale și de susținere a
localităților și teritoriilor învecinate
Consolidarea rolului în rețeaua regională de
localități care la rândul său facilitează conectarea
economico-socială pe importante axe de transport
sau zone geografice (de exemplu axa Sibiu-Brașov,
etc.)
Dezvoltarea zonelor periurbane, inclusiv prin
proiecte cu finanțare europeană, contribuind astfel
la reducerea decalajelor dintre aşezările rurale şi
orașul propriu-zis
Implementarea principiilor urbanismului inteligent
(cu accent pe găsirea unor soluţii de raţionalizare a
spaţiului public destinat dezvoltării economice și
cetăţenilor oraşului)
Creșterea conectivității orașelor
Valorificarea rațională și eficientă a resurselor
naturale și alte resurse locale, inclusiv prin
implementarea
de
proiecte
cu
finanțare
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Atractivitate







Economie

nerambursabile
Amenajare teritorială echilibrată și creșterea
gradului de previzibilitate al dezvoltării și evoluției
municipiului/orașului (o mai mare responsabilitate
privind elaborarea și implementarea PUG - urilor)
Pentru locuitori:
 Creșterea atractivității orașelor pentru locuit
și muncit
 Modernizarea
spațiului
urban
prin
îmbunătățirea condițiilor existente, crearea
unui mediu urban orientat către locuitori
 Grad ridicat de atractivitate prin diversificarea
posibilităților de petrecere a timpului liber
Pentru investitori și economie
 Creșterea atractivității orașelor pentru
investiții
economice
(menținerea
investitorilor existenți şi atragerea de noi
investitori)
 Creșterea atractivității economice prin
dezvoltarea de parteneriate strategice la nivel
micro-regional și regional
 Creșterea calității capitalului uman în vederea
sporirii atractivități în rândul mediului de
afaceri
Sprijinirea orașelor pentru a deveni vectori ai
competitivității la nivel regional și local prin
dezvoltarea activităților economice cu valoare
adăugată mare
Creștere economică bazată pe:
 Eficiență̆, stabilitate, echilibru, sustenabilitate
 Diversificarea activităților economice
 Dezvoltarea unui mediu de afaceri flexibil
(reprezentativ şi bine structurat, cu
reglementări legislative care stimulează
dezvoltarea, în beneficiul ambelor sectoare
public şi privat)
 Stimularea, sprijinirea și consolidarea
economiei locale (în special în cadrul
structurilor asociative profesionale şi
sectoriale o mai bună reprezentare a
intereselor specifice domeniilor în care
activează)
 Accelerarea modernizării tehnologice
 Atragerea de noi investitori în vederea
dezvoltării zonelor industriale
 Valorificarea și dezvoltarea unor domenii
economice cu potențial ridicat de creștere
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Turism și cultură





Educație și pregătirea
forței de muncă

Incluziune socială și
calitatea vieții





 Valorificarea parteneriatelor public – privat
Sprijinirea antreprenoriatului local prin:
 Crearea de centre antreprenoriale
 Susținerea afacerilor antreprenorilor locali,
 Crearea unui climat favorabil antreprenorilor
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor,
inclusiv a clusterelor, încurajarea transferului
tehnologic şi a cercetării aplicative, amenajarea sau
dezvoltarea de parcuri industriale
Încurajarea și stimularea cercetării și inovării
Creșterea atractivității turistice prin:
 Dezvoltarea, extinderea, diversificarea și
modernizarea infrastructurii turistice (în
special
infrastructura
de
agrement,
infrastructura turistică specifică stațiunilor
balneoclimaterice, etc.)
 Extinderea și diversificarea serviciilor în
turism
 Promovarea turistică la nivel intern și
internațional
 O mai bună valorificare a resurselor
balneoclimaterice
Dezvoltarea orașelor prin transformarea acestora în
poli culturali de importanță europeană (orașele
mari), sau centre culturale de importanță regională și
microregională (în special prin promovarea culturii,
conservarea/restaurarea/valorificarea patrimoniului,
valorificarea istoriei, ocrotirea, și păstrarea valorilor
tradiţionale)
Dezvoltarea,
reabilitarea,
amenajarea,
diversificarea, extinderea infrastructurii de educație
(în special prin înființarea de școli profesionale
pentru calificarea tinerilor în meserii cerute pe piața
forței de muncă actuală)
Adaptarea formării profesionale la nevoile pieţei
muncii prin:
 parteneriate cu instituțiile de învățământ și
agenți economici
 Educaţie de înaltă calitate pentru adulţi
 Reconversia forței de muncă în zone
industriale
 Dezvoltarea cunoștințelor în domeniul
antreprenorial
Promovarea incluziunii sociale și combaterea
sărăciei prin:
 O mai bună susținere a persoanelor
aparţinând grupurilor vulnerabile (de ex. prin
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Infrastructura cu accent
pe cea de transport și
tehnico-edilitară








Administrație publică



furnizarea de servicii sociale, medicale, socioprofesionale sau de formare socioprofesionale adecvate nevoilor specifice în
vederea integrării socio-profesionale)
 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă
socială (de ex. prin introducerea de noi
instrumente, proceduri, prin dezvoltare
infrastructurală şi prin îmbunătăţirea nivelului
de competenţe al profesioniştilor din sistem)
 Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie prin implementarea de măsuri
active de sprijinire a acestora
Dezvoltarea comunităților prin:
 Creșterea gradului de participare a
locuitorilor la viaţa publică a comunităţii
 Creșterea rolului dialogului social
Extinderea,
dezvoltarea,
diversificarea
și
modernizarea infrastructurii, în special infrastructura
de:
 transport (drumuri de acces, străzi urbane,
trasee pentru biciclete și pietoni, locuri de
parcare amenajate, spații verzi, sistemul de
transport public)
 tehnico-edilitară (dezvoltarea și extinderea
rețelelor de canalizare și alimentare cu apă)
 socială (dezvoltarea infrastructurii de
asistență socială și protecție socială)
 sănătate (dezvoltarea infrastructurii de
sănătate,
realizarea de
centre
de
permanență de servicii medicale în orașele
mici, asigurarea de servicii de calitate în
domeniul sănătății)
Dezvoltarea integrată a sistemului de transport
public la nivel local
Extinderea și modernizarea fondului de locuințe (
Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat
public
Dezvoltarea și asigurarea de servicii publice de
calitate
Guvernanță locală participativă
Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţii
publice locale
(modernizarea și informatizarea
serviciilor specifice, pregătirea şi perfecţionarea
funcţionarilor în special pentru gestionarea
fondurilor europene şi implementarea conceptelor
moderne, de pildă ”e-guvernare”, etc.)
Optimizarea bugetelor locale, asigurarea resurselor
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Mediu înconjurător și
energie

pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltare
 Reducerea poluării prin:
 Managementul
deșeurilor
(în
special
implementarea de sisteme integrate de
colectare și gestionare a deșeurilor)
 Extinderea și modernizarea sistemului de
canalizare și epurare a apelor uzate menajare
 Reducerea emisiilor de CO2 prin:
 Utilizarea surselor alternative de energie
 Creșterea eficienței energetice
 Conservarea și protejarea resurselor naturale și
biodiversitatea
 Extinderea suprafețelor cu spații verzi
 Valorificarea resurselor locale din punct de vedere
economic în armonie cu mediul înconjurător
 Adaptarea și punerea în practică a conceptelor
internaționale de tip ”orașe verzi”

7.3. Concluzii și recomandări în perspectiva atingerea viziunii de dezvoltare a
rețelei urbane din Regiunea Centru
Dezvoltarea urbană reprezintă în prezent un domeniu de mare interes în egală măsura
pentru decidenții politici și pentru locuitorii orașelor, iar punerea în practică a politicilor de
dezvoltare sustenabilă constituie prioritatea zero pentru administrațiile majorității orașelor.
Zonele urbane ale Europei dețin aproximativ două treimi din populația Uniunii Europene și
generează până la 85% din PIB-ul Europei, activităţile economice ale oraşelor şi regiunilor
Europei fiind strâns conectate. Pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urbană a fost
plasată în centrul politicii de coeziune. Cel puțin 50 % din resursele FEDR pentru această
perioadă vor fi investite în zonele urbane.
Prin acest studiu s-a încercat o abordare complexă a dezvoltării urbane la nivelul Regiunii
Centru, rămânând însă departe de una exhaustivă. Într-o succesiune logică, au fost tratate
următoarele aspecte:


Abordări privind principalele politici, documente strategice și programe de
finanțare la nivelul Uniunii Europene și României privind dezvoltarea urbană

Există la nivelul Uniunii Europene un număr impresionant de documente strategice,
platforme suport, politici, programe, proiecte și acțiuni care sunt direcționate spre un scop
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comun: dezvoltarea urbană durabilă. Printre cele mai importante documente strategice ce
vizează dezvoltarea urbană amintim: agende urbane, agende teritoriale, rapoarte, charte
privind dezvoltarea durabilă, strategii, etc. De asemenea, dintre cele mai cunoscute
platforme, rețele, asociații, acțiuni și inițiative urbane la nivel european amintim: EUKN;
Energy Cities, Eurocities, CEMR, ICLEI, JPI Urban Europe, RFSC, ELANET, etc. Punctual,
menționăm Rețeaua de dezvoltare urbană (The Urban Development Network) care este
alcătuită din peste 500 de orașe / zone urbane din Uniunea Europeană responsabile de
implementarea acțiunilor integrate bazate pe strategiile de dezvoltare urbană durabilă
finanțate de FEDER în perioada 2014-2020.169La nivelul Uniunii Europene se încurajează și
sprijină, mai ales financiar, cooperarea și schimbul de experiență între orașe. Nu în ultimul
rând, dar poate cel mai de interes, amintim câteva dintre programele de finanțare a
dezvoltării urbane la nivelul Uniunii Europene:European Regional Development Fund (ERDF),
URBACT, EFSI - European Fund for Strategic Investments, Urban Innovative Actions – UIA,
IUC - International Urban Cooperation, ESPON 2020, Interreg Europe, etc.
Documentele strategice și politicile de dezvoltare urbană la nivelul României sunt abordate
în mod special în: Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035
(Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni), Planul de
Amenajare a Teritoriului National – PATN (în mod particular Secțiunea IV ”Rețeaua de
localități”), Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și
completările ulterioare. De mare utilitate este și Raportul Băncii Mondiale”Orașe
Competitive - Remodelarea geografiei economice a României” (document elaborat în 2013
dar de mare actualitate și în prezent). La nivel național principalul program de finanțare a
dezvoltării urbane este Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) căruia i
s-a acordat în cadrul studiului o atenție sporită. Există și programe care finanțează anumite
aspectele la nivel urban, cum ar fi: Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 20142020, Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Programul Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2020.


Clarificări conceptuale privind dezvoltarea policentrică

Apărut ca un concept empiric în anii 1930 dezvoltarea policentrică a fost abordată la nivelul
politicilor europene de dezvoltare în 1994, o dată cu adoptarea principiilor de la Leipzig
privind procesul ESDP170, iar în România în urmă cu un deceniu, prin HG 998/2008, prin care
au fost declarate ca poli de creștere171 7municipii, iar ca poli de dezvoltare

169

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/

170

ESDP - European Spatial Development Perspective (Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială)

171

Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara
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urbană17213municipii. Astfel, se poate observa faptul că dezvoltarea teritorială policentrică
are la bază orașe ca motoare economice cu rol polarizator de dimensiune regională,
națională și internațională.
Conceptul de dezvoltare policentrică marchează o schimbare în paradigma privind structura
dezvoltării economice și spațiale a unui teritoriu. Acestuia i s-a acordat o atenție deosebită
fiind alocate finanțări importante privind studii și cercetări științifice aplicate în domeniu, în
special în cadrul programului ESPON - The European Observation Network for Territorial
Development and Cohesion”
În esență, prin dezvoltare policentrică se dorește o dezvoltare regională mai echilibrată, o
mai vizibilă reducerea disparităților regionale, o mai mare creștere a competitivității
europene, consolidarea integrării regiunilor europene în economia globală și evident o
dezvoltarea durabilă. În plus, dezvoltarea policentrică presupune o triplă abordare:
instituțională, teritorială și financiară. Cu toate acestea, conceptul de dezvoltare policentrică
este abordat mai mult teoretic, conceptual, la nivel de politici de dezvoltare, existând mai
puține proiecte cu caracter aplicativ, unde efectiv să se poată observa modul cum a fost
implementat conceptul de dezvoltare policentrică, ce beneficii concrete a adus, care a fost
impactul acestuia în abordarea sistemică a dezvoltării teritoriale.


Clarificări conceptuale privind ,”orașul” și noțiunile asociate, dezvoltare urbană
durabilă

În ciuda recunoașterii sale intuitive de către majoritatea experților, orașul rămâne unul
dintre conceptele dificil de definit. Astfel, există în literatura de specialitate, în special în
tratate, un număr impresionant de definiții, o selecție a acestora fiind prezentate în studiul
de față. Există o ezitare în formularea unei definiții comune privind orașul, acest lucru
datorindu-se atât dinamicii extraordinare a orașului de la o etapă la alta, cât și deosebirilor
existente de la o țară la alta, de la un continent la altul. Astfel, toate definițiile date orașului
până în prezent nu au reușit să întrunească unanimitatea.
Literatura științifică este foarte bogată în ceea ce privește abordarea urbanului, de pildă
literatura geografică s-a îndreptat spre cercetarea criteriilor, categoriilor, caracteristicilor,
funcțiilor, componentelor, etc. a orașelor. În plus, există o serie de noțiuni asociate, derivate
sau conexe celui de ”oraș”, printre care amintim: localitate urbană, sistem urban, structură
urbană, centre urbane, poli de dezvoltare urbană, conurbație, metropolă, megalopolis, etc.
Există mai multe abordări ale conceptului de dezvoltare urbană, însă printre cele mai
relevante sunt cele care pun accent pe dezvoltarea într-o manieră integrată, cuprinzătoare,
holistică. Există un număr foarte mare defactori ce influențează sustenabilitate dezvoltării
urbane, printre care amintim: modul de utilizare a terenurilor, progresul tehnologiei, nivelul
de educație, evoluția societății, rețele de transport și accesibilitate, caracteristici privind
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Arad, Baia Mare, Brăila, Bacău, Deva, Galați, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Târgu Mureș, Sibiu, Satu Mare
și Suceava.
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consumul de energie, etc. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că noi forțe au un impact
semnificativ în dezvoltarea orașelor în general: noi forțe economice, noile tehnologii, noile
forme de guvernare, noile restricții ecologice, noile tendinţe de evoluţie a societăţii.


Abordări moderneale conceptului de oraș inteligent

Printre cele mai populare concepte internațioanle privind orașul inteligent sunt: ”Smart
City”, ”Digital City”, ”Future City”, ”Intelligent City”. Acestea au la bază dezvoltarea rapidă
și utilizarea pe scară largă a noilor tehnologii și a proceselor de inovare, car la rândul lor sunt
factori cheie în realizarea competitivității orașelor. Cu toate acestea orașele viitorului au
nevoie de o planificare, proiectare mai bună, mai inteligentă, mai durabilă și mai sigură.
Un aspect care nu trebuie omis este faptul că tendințele de dezvoltare urbană inteligentă au
ca factori catalizatori tehnologiile care au înregistrat în ultimii ani un remarcabil progres.
La nivelul Regiunii Centru, câteva orașe (Alba Iulia, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, etc.) au a pus
accentul pe cunoașterea, valorificarea și adaptarea la particularitățile locale a conceptului
internațional ”SMART City”, conturând și o vziune de dezvoltare alături de dezvoltarea
urbană durabilă în următorul deceniu.


Gradul de dezvoltare a rețelei urbane din Regiunea Centru, cu accent pe:
 Caracteristicile generale privind rețeaua urbană din Regiunea Centru

S-a pus accentul pe o scurtă descriere geografică a rețelei urbane din regiune, tipologia
orașelor din regiune după Regula ”rang-mărime”, elemente de accesibilitate și conectivitate,
Indicele de funcționalitate urbană.
În vederea evidențierii celor mai importante aspecte din punct de vedere teritorial, sociodemografic și economic la nivelul rețelei urbane din Regiunea Centru s-a pus accent pe
analiza și interpretarea datelor unui set de indicatori pentru care s-au utilizat datele de la
Institutul Național de Statistică pentru 18 orașe din regiune selectate (câte 3 orașe din
fiecare județ) pe următoarele criterii: primele 2 orașe din județ după mărimea demografică,
iar un oraș vulnerabil din punct de vedere economic și social din fiecare județ. În plus,
pentru a surprinde cât mai bine realitatea din teritoriu(cu accent pe dezvoltarea teritorială și
infrastructura) s-a aplicat un chestionar întregii rețelei urbane din regiune, iar răspunsurile
primite de la cele 57 de primării de municipii și orașe a permis aprofundarea analizei.


Principalele aspecte teritoriale

În ceea ce privește observarea nivelului sau gradului de dezvoltare teritorială și a
infrastructurii la nivel rețelei urbane s-au valorificat răspunsurile primăriilor la chestionar.
Astfel, pentru conturarea unei imagini cu privire la componenta teritorială au fost abordate
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prin chestionar peste30 de aspecte punctuale173, observându-se pentru foarte multe dintre
acestea un nivel de dezvoltare ”mediu” și ”mare”.
Există la nivelul rețelei urbane diferențe vizibile privind utilizarea terenurilor, accesibilitatea
și echiparea teritoriului. Astfel la polul superior găsim orașe care și-au extins foarte mult
suprafața intravilană (unele chiar și-au dublat-o), suprafața spațiilor verzi, lungimea
străzilor orășenești, în special cele modernizate, iar la polul opus avem orașe care în ultimul
deceniu au înregistrat extinderi foarte mici nu au înregistrat modificări. De asemenea, la
nivelul orașelor din Regiunea Centru s-a observat o accelerare a construcției de locuințe
după perioada de criză economică (2009-2011) și o extindere a infrastructurii tehnicoedilitară în ultimul deceniu. Cu toate acestea, o problemă încă nesoluționată o constituie
gradul insuficient de dotări tehnico-edilitare în noile cartiere rezidențiale.


Principalele aspecte socio-demografice

Evoluția populației totale după domiciliu a fost diferențiată, înregistrându-se creșteri în cazul
unor orașe,stagnări în cazul altora sau chiar scăderi de populație, neputându-se evidenția o
tipologie clară a acestor centre urbane. (ex. orașe mici cu mari probleme socio-economice
au înregistrat rate de creștere a populației totale după domiciliu). În majoritatea localităților
urbane s-au observat rate de descreștere ale populației tinere (0-14 ani) și adulte (15-64 de
ani) și mari rate de creștere a populației vârstnice (65 de ani și peste). Indicator
reprezentativ pentru mișcarea naturală a populație, rata sporului natural a înregistrat în
2015 valori puternic negative în majoritatea centrelor urbane din regiune în comparație rata
înregistrată cu un deceniu în urmă. O situație similară se întâlnește și în cazul migrației
interne (fără a fi totuși generală). În ce privește situația forței de muncă și a ocupării, se
remarcă în ultimul deceniu o creștere ușoară la nivelul mediului urban din regiune a ratei de
activitate și a ratei de ocupare a populației în vârstă de muncă și o evoluție descendentă a
șomajului (cu excepția perioadei 2009-2011).


Principalele aspecte economice

Este de necontestat faptul că dezvoltarea economică a Regiunii Centru se datorează într-o
măsură covârșitoare activității economice a orașelor. Chiar dacă evoluția economică la
nivelul rețelei urbane nu a fost unitară și orașele au avut propriile dinamici în ultimii ani,
majoritatea localităților urbane au înregistrat creșteri semnificative în perioada 2010-2015.
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Cele peste 30 de aspecte punctuale abordate prin chestionar au vizat: calitatea drumurilor și străzilor
(inclusiv rețeaua pietonală, șanțuri, podețe), transporturi (în special accesibilitate și conectivitate), calitatea
infrastructurii tehnico-edilitare (alimentarea cu apă potabilă, canalizare și ape uzate, alimentare cu energie
electrică, iluminat public, alimentare cu gaz metan), salubrizare, amenajare spații publice (locuri de joacă
pentru copii, parcuri și grădini publice, zone de agrement, ștranduri, terenuri de sport), păstrarea identității
culturale și arhitectonice, infrastructura și serviciile din domeniile: învățământ, sănătate, social, asistență
socială, cultural, economie și mediul de afaceri, turism.
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Astfel, evoluția numărului mediu de salariați în cazul majorității orașelor analizate a fost
pozitivă în timp ce numărul de șomeri a înregistrat, cu câteva excepții, o scădere vizibilă.
Constatăm, totuși, diminuarea în ultimii 5 ani, în cele mai multe dintre orașele analizate, a
numărului de întreprinderi active și a capacității antreprenoriale, pusă în evidență de
numărul de întreprinderi nou create la 1000 de locuitori, această tendință scoțând în
evidență fragilitatea și volatilitatea sectorului IMM-urilor. Un domeniu economic în care s-a
observat o evoluție pozitivă în toate orașele studiate este turismul, indicatorii analizați
(capacitatea de cazare și numărul sosirilor) înregistrând creșteri spectaculoase în perioada
2005-2015.
 Zonele urbane funcționale (ZUF)
Un alt aspect abordat în cadrul studiului este cel al delimitării teritoriale a zonelor urbane
funcționale la nivelul celor 6 reședințe de județ, în acest scop realizându-se o hartă. S-a
pornit de la metodologia consacrată în care un ZUF este format dintr-un oraș la care se
adaugă zona de navetism în care se deplasează spre locul de muncă cel puțin 15% din
rezidenții angajați în acel oraș. S-a trecut în revistă o selecție a celor mai importante aspecte
și informații statistice la nivel teritorial, demografic și economic pentru toate cele 6 ZUF-uri
din Regiunea Centru, având la bază Raportul Băncii Mondiale ”Orașe - Magnet. Migrație și
navetism în România”174 În concluzie, zonele urbane funcționale atât la nivelul Regiunii
Centru cât și întregii țări au un potențial ridicat de dezvoltare și valorificare ale acestora.
Complexitatea problematicii dezvoltării urbane, importanța în creștere a orașelor și
provocările specifice evoluției urbane, pe de o parte, iar pe de altă parte potențialul și
traiectoriile de dezvoltare ale orașelor adesea diferite, fac mai dificilă conturarea unor
concluzii valabile pentru întreaga rețea urbană a Regiunii Centru. Cu toate acestea, trecând
peste particularitățile evidente ale fiecărei localități urbane și raportându-ne la elementele
comune ale orașelor analizate și la evoluțiile în desfășurare la nivel european, putem
desprinde o serie de concluzii-cheie cu privire la dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii
Centru:


Orașele sunt un catalizator al dezvoltării economice având la bază câteva atuuri ce
le diferențiază de zonele rurale (de pildă: au o masă demografică mare, permit o
diversificare a sectoarelor economice, dețin cele mai inovatoare companii și
industrii, au o capacitate ridicată de creștere a productivității, au mai mari rate de
angajare, au o educație terțiară, sunt un catalizator în ceea ce privește creativitate și
inovarea, au un nivel atractiv de calitate a vieții, au o ofertă culturală, socială,
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Marcel Ionescu - Heroiu și colab. (2017), Raportul ”Orașe - Magnet. Migrație și navetism în România”,
Banca Mondială, București, http://documents.worldbank.org/curated/en/448771499322731333/pdf/116400ROMANIAN-REVISED-PUBLIC-Magnet-Cities-Migration-and-Commuting-in-Romania-RO.pdf
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educațională, turistică, de divertisment, etc. mai diversificată, au o mai bună
accesibilitate și conectivitate)
Orașele constituie atât sursa cât și soluția provocărilor actuale economice, de
mediu și sociale.
Se observă o creştere a disparităţilor între centrele urbane mari care au beneficiat
de finanţări şi oraşele mici şi mijlocii care au avut un acces redus la finanţare
nerambursabilă (în special orașele monoindustriale, cu funcţii urbane diminuate,
etc.)
Durabilitatea urbană se bazează pe interacțiuni pozitive între cele trei subsisteme:
social, economic și fizic (teritorial și de mediu).În esență, dezvoltarea durabilă a
orașelor se poate realiza printr-o abordare integrată, care să vizeze atât
dimensiunile sustenabilității urbane amintite anterior cât și provocările și noile
tendințe în acest sens.
Orașele sunt factori cheie în dezvoltarea regiunilor și teritoriilor mai mari. Este o
mare nevoie de susținerea dezvoltării unor reţele de oraşe şi regiuni interconectate.
Orașele ar trebui să pună un mai mare accent pe abordarea la nivel local (de
pildă:să se bazeze pe calitățile, specificul și potențialul existent, să asigure legătura
între industriile conexe, să mobilizeze companiile și cetățenii să inoveze și să se
angajeze în descoperirea de noi specializări promițătoare, etc.)
O mai mare conștientizare a aspectelor negative și identificarea de soluții de
contracarare pe termen lung (ex.: diferite situații specifice orașelor mici și mijlocii:
îmbătrânirea demografică (are consecințe asupra potențialului de creștere
economică, fiind o provocare pentru bugetele locale și sistemul de asistență socială),
declinul industriilor tradiţionale, extinderea urbană necontrolată, creșterea
excluziunii sociale, accentuarea ratei șomajului, etc.)
O mai mare claritate în identificarea de politici, proiecte și acțiuni de dezvoltare
urbană durabilă care să vizeze o abordare simultană atât intrinsecă (cu accent mai
mare pre potențialul zonelor urbane), cât și extrinsecă (cu o conștientizare mai mare
a provocărilor, dinamicii și tendințelor de evoluție la scară mai mare)
Provocarea în sustenabilitatea urbană este aplicarea unor politici integrate de
dezvoltare. În plus, ar trebui să existe un mai mare accent pe planificarea urbană,
aceasta putând fi un catalizator pentru dezvoltare.
O provocare în dezvoltarea inteligentă a orașelor este dezvoltarea de”noi economii
urbane”, cum ar fi: specializare inteligentă, economia digitală, economia de tip
”Open Data” (date deschise), economia ecologică, economia sănătății, economia
colaborativă, etc.
Accelerarea procesului de dezvoltare a orașelor prin abordări de tip”Quadruple
Helix”, concept ce are la bază colaborarea dintre mediul de cercetare, mediul
economic, mediu decizional și societatea civilă)
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Pe baza informațiilor analizate în cadrul acestui studiu, îndeosebi în capitolele referitoare la
dezvoltarea urbană și având în vedere toate concluziile sintetizate mai sus, considerăm
utilă elaborarea unui set de recomandări generale privind dezvoltarea în mod durabil a
rețelei urbane din Regiunea Centru. Recomandările au un caracter orientativ și se
adresează atât celor care elaborează documentele de planificare la nivel regional, politicile
de finanțare a dezvoltării urbane și decidenților politici la nivel regional cât și celor care
elaborează strategiile de dezvoltare ale orașelor din Regiunea Centru. Aceste recomandări
pot fi considerate ca un set de principii directoare care, atunci când vor fi incluse în
strategiile de dezvoltare ale orașelor, vor avea nevoie de o adaptare la contextul de
aplicare și o ,,personalizare” la situația concretă a fiecărui oraș.

Tabel 7.3.1 Recomandări în perspectiva atingerii viziunii de dezvoltare durabilă a
rețelei urbane din Regiunea Centru

Domeniul

Dezvoltare
teritorială,
dezvoltarea
infrastructurii,
calitatea serviciilor

Recomandări


Dezvoltarea echilibrată a rețelei urbane, susținerea polilor de
dezvoltare urbană cu impact și influențe teritoriale extinse
(ex. microregiune, regiune, etc.)



O mai bună conștientizare a poziției geostrategice și o
valorificare a potențialului de dezvoltare policentrică (pentru
orașele cu peste 50 000 locuitori)



Îmbunătățirea conexiunii orașelor cu rețelele de transport
regionale, naționale și europene



Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri locale



Îmbunătățirea echipării teritoriului,extinderea infrastructurii
de utilități publice, creșterea calității serviciilor oferite



Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de utilități în
zonele cu întârzieri în dezvoltare (cu precădere în noile
cartiere rezidențiale)



Extinderea fondului locativ cu respectarea standardelor de
calitate si a exigențelor urbanistice



Îmbunătățirea
mobilității
urbane,
asigurarea
unei
infrastructuri moderne și a unui sistem de transport eficient,
accesibil și integrat



Implementarea de soluții inteligente pentru managementul
traficului în interiorul orașelor
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Domeniul

Recomandări


Investiții în infrastructura de sănătate, e-Sănătate, creșterea
calității serviciilor medicale, dezvoltarea prevenției și a
asistentei medicale timpurii



Modernizarea infrastructurii de educație, creșterea calității
actului educațional, facilitarea accesului la educație timpurie
și la a doua șansă, prevenirea părăsirii școlare timpurii



Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale performante și
incluzive, implementarea de programe de tip pro-activ în
favoarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile



Extinderea si modernizarea infrastructurii culturale și
sportive, susținerea activităților culturale si recreative



Conservarea si restaurarea centrelor istorice ale orașelor

 Dezvoltarea, amenajarea și modernizarea orașelor ca locuri
de viață atractive, nepoluate și plăcute pentru locuit și
petrecerea timpului liber

Estetică,
atractivitate,
regenerare și
funcționalitate
urbană

Dezvoltare
economică



Creșterea calității locuirii și a atractivității pentru rezidenți
(dezvoltarea unor zone rezidențiale liniștite, plăcute și
sustenabile,inclusiv prin implementarea unor proiecte
transversale pentru infrastructuri urbane, sănătate, educație
și servicii publice, siguranță publică și resurse umane



Reabilitarea/regenerarea
zonelor
urbane
degradate
(reconversia/refuncționalizarea unor zone urbane degradate,
modernizarea și gestionarea spațiului prin soluții de tip
”SMART City”)



Diversificarea turismului și a activităților conexe în
perspectiva transformării orașelor cu potențial turistic ridicat
în destinații turistice de excelență



Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit




Extinderea și diversificarea funcționalității urbane
Dezvoltare economică inteligentă, creșterea rolului în
economie al activității de cercetare - dezvoltare – inovare



Valorificarea

avantajelor
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competitive

și

transformarea

Domeniul

Recomandări
acestora în noi resurse de creștere economică


Dezvoltarea unui cadru atractiv pentru antreprenorii locali (în
special pentru întreprinderilor mici și mijlocii)



Atragerea de noi investitori, în special în ramurile economice
de vârf, cu o valoare adăugată mare



Facilitarea accesului la informații privind terenurile
disponibile pentru dezvoltarea de noi investiții, simplificarea
procedurilor birocratice



Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor suport pentru
afaceri, implementarea unor programe de promovare
economică



Creșterea calității forței de muncă, susținerea programelor de
pregătire profesională



Sprijinirea inserției pe piața muncii

 Extinderea și diversificarea infrastructurii de turism și a
serviciilor aferente, promovare turistică,
activităților economice conexe turismului

Dezvoltare socială

Mediul

susținerea



Dezvoltarea unor comunități urbane active și cu un nivel
ridicat de implicare al cetățenilor în dezvoltarea orașelor



Stimularea capacității de adaptare a cetățenilor la cultura
schimbării



Dezvoltarea de orașe cu valențe europene, creșterea
coeziunii sociale



Dezvoltare socială performantă și incluzivă, promovarea
egalității de șanse



Implementarea unor politici
tinerelor familii



Implementarea unor programe pentru
demografice
vulnerabile,adaptarea
la
demografice



Dezvoltarea urbană durabilă prin crearea unui fundament
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de sprijinire a tinerilor și a

categoriile
schimbările

Domeniul

Recomandări
pentru asigurarea echilibrului între elementele capitalului
natural și creșterea bunăstării

înconjurător și
energie

Politici și proiecte
de dezvoltare
urbană durabilă.
Administrație
publică locală



Adoptarea și implementarea unor Planuri de Acțiune pentru
Energie și Schimbări Climatice



Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea de soluții
pentru energie „verde” atât pentru clădirile publice cât și
pentru locuințe



Optimizarea sistemului public de iluminat



Susținerea modurilor nepoluante de transport (biciclete,
electric etc.), dezvoltarea sistemului de transportului public,
implementarea de soluții de tip ”SMART City”



Protejarea mediului înconjurător, extinderea infrastructurii
de canalizare și epurare a apelor uzate, management integrat
al deșeurilor



Creșterea suprafeței verzi a orașelor, întreținerea și
modernizarea spațiilor verzi publice



Încurajarea economiei circulare



O mai bună corelare a strategiilor de dezvoltare durabilă la
nivel local cu documentele de planificare și programare la
nivel regional



Formularea mai complexă a viziunii de dezvoltare durabilă,
integrând toate direcțiile de dezvoltare la nivel economic,
social, teritorial și de mediu



Înțelegerea și anticiparea realistă a provocărilor majore, în
special a provocărilor de ordin teritorial și urbanistic (ex.
infrastructura și serviciile aferente), economic (dinamică,
tendințe, potențial) , social (ex. demografic), de mediu
(inclusiv climatic)



Încurajarea participării cetățenilor în procesul de elaborare a
strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel de municipiu/oraș
(strategia de dezvoltare durabila ar trebui să se realizeze
pentru cetățeni și cu participarea cetățenilor)
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Domeniul

Recomandări


Continuarea viziunii de dezvoltare urbană durabilă pe
principiul "gândește global - acționează local"



Creșterea transparenței, obiectivității și coerenței în
elaborarea și implementarea documentelor strategice de
dezvoltare urbană durabilă



Dezvoltarea și implementarea de proiecte strategice care să
faciliteze o dezvoltare urbană durabilă capabilă să asigure un
echilibru între dezvoltarea economică, cea socială, teritorială
și protecția mediului



Creșterea performanțelor administrației publice locale,
implementarea conceptului de ”e-guvernare”, orientarea
administrației către nevoile cetățenilor



Creșterea capacității de management și implementare a
proiectelor în structurile administrației publice
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