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…Înainte de a analiza Strategia de dezvoltare teritorială a României  

Scopul prezentului document este de a veni în sprijinul procesului de analiză, 
formulare şi transmitere a propunerilor de îmbunătăţire a Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României.  

Documentul se adresează tuturor instituţiilor sau a altor factori relevanţi 
care doresc să participe la îmbunătăţirea Strategiei de dezvoltare teritorială a 
României. Participarea tuturor actorilor relevanți la procesul de consultare a 
strategiei precum și colaborarea interinstituțională strânsă în etapele 
următoare au o importantă semnificativă pentru finalizarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României și pentru a ne asigura că procesul de 
realizare a deciziilor publice privind dezvoltarea teritoriului național este 
bine fundamentat, mult mai riguros și mult mai predictibil.  

Ne dorim ca efortul participanţilor la procesul de consultare a Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României să fie concentrat pe teme de interes major 
pentru dezvoltarea teritoriului naţional:  

 provocări teritoriale prioritare; 

 viziunea de dezvoltare a teritoriului național în anul 2035; 

 obiective generale și specifice; 

 măsuri teritoriale; 

 proiecte strategice; 

 implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare teritorială a 
României. 

Prezentul document conţine informaţii privind: 

(1) elementele metodologice de elaborare a Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României care să vină în sprijinul înţelegerii structurii 
documentului şi a metodologiei. 

(2) întrebări cheie de orientare a procesului de consultare formulate în 
cadrul unor teme de interes major pentru dezvoltarea strategică a 
teritoriului la nivel național (8 întrebări); 

(3) termenul limită până la care se pot transmite propunerile de 
îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 
modalitate de transmitere a acestora şi informaţii de contact.  

Proiectul strategiei poate fi accesat la www.sdtr.ro, secțiunea „consultare 
publică”.  

http://www.sdtr.ro/
http://www.sdtr.ro/3/consultare_publica
http://www.sdtr.ro/3/consultare_publica
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(1) Elementele metodologice de elaborare a Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României (structurarea analizei diagnostic, cadrul de 
planificare al strategiei, prevederi strategice, prevederi operaţionale) 

….pentru că dorim să venim în sprijinul înţelegerii structurii documentului şi a 
metodologiei de elaborare a strategiei  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Strategia de dezvoltare teritorială 
a României (SDTR) este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite 
liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, 
precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară 
regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier şi transnaţional (Art. 14.(3)). 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea administraţiei 
publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, având 
în această calitate atribuţii privind elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a 
Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu 
obiectivele acesteia (Art. 18. (a), Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul cu modificările și completările ulterioare). 

În acest context, SDTR reprezintă documentul naţional de planificare din sfera domeniului 
amenajării teritoriului şi urbanismul, liantul de fundamentare a deciziilor strategice 
sectoriale cu impact teritorial. Prin urmare, SDTR integrează prevederi ale strategiilor 
sectoriale şi propune o viziune teritorială de dezvoltare a României în context 
internaţional, european şi zonal. 

De menţionat faptul că, având în vedere specificul activităţii de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, SDTR nu reprezintă suma proiectelor strategice cu dimensiune teritorială de la 
nivelul strategiilor sectoriale, ci expresia integrată a acestor proiecte într-o perspectivă 
teritorială. Astfel, SDTR corelează dimensiunea economică, de mediu, socială, culturală şi 
de infrastructură a dezvoltării într-un document integrat care evidenţiează constrângerile 
teritoriale şi vectorii care susţin aceste procese de dezvoltare. 

 Structurarea analizei diagnostic 

Procesul de fundamentare a SDTR a fost abordat pe trei paliere de analiză, astfel: 

A. Analiza teritoriului naţional în context european şi global; 

B. Analiza teritorială prin raportarea la scara întregului teritoriu naţional în raport 
cu 3 categori de sisteme: 
 Sistemul teritorial conectiv – cuprinde totalitatea infrastructurilor conective ale 

teritoriului naţional (transport, energie, broadband); 
 Sistemul teritorial al aşezărilor umane - analiza reţelei de localităţi din România; 
 Sistemul teritorial al componentelor naturale. 

C. Analiza teritorială prin concentrarea pe anumite zone de la nivelul teritoriului: 
zone urbane, zone rurale, zone montane, zone transfrontaliere, zona costieră şi zone 
în declin. Această abordare a procesului de fundamentare a SDTR a permis identificarea 
unor măsuri teritoriale care să răspundă atât nevoilor întregului teritoriu naţional, cât şi 
provocărilor de la nivelul unor zone specifice. 
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 Cadrul de planificare al SDTR 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României conţine două categorii de prevederi, 
respectiv: 

Prevederi strategice  

Aceste prevederi orientează procesul de dezvoltare şi furnizează reperele strategice de 
dezvoltare ale teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035, ele fiind următoarele: 
viziune strategică, 5 obiective generale, 18 obiective specifice şi 10 linii directoare de 
planificare. 

Liniile directoare de planificare influențează direct procesul de planificare teritorială, la 
confluența nivelelor strategic și operațional, aliniind obiectivele, politicile și programele 
cu priorități aplicate la nivel teritorial. Liniile directoare de planificare sunt elemente 
obligatorii care vor fi preluate fără modificări în toate documentațiile de planificare 
spațială (strategice și operaționale) la nivel național. Liniile directoare de planificare sunt 
independente de orice alt element al Strategiei de dezvoltare teritorială a României și se 
aplică indiferent de structura și obiectivele acesteia, fiind echivalentul unui cadru minimal 
de planificare teritorială și urbană. 

Prevederi operaţionale  

Aceste prevederi operaţionalizează prevederile strategice şi au rolul de a arăta modul prin 
care pot fi realizate viziunea de dezvoltare şi obiectivele SDTR. Astfel, prevederile 
operaţionale reprezintă „instrumente operaţionale” de realizare a prevederilor strategice 
ale SDTR, ele fiind reprezentate la nivel naţional şi zonal. 

Prevederile palierului operaţional de la nivelul SDTR sunt următoarele: 

 Măsuri teritoriale la nivel naţional (în număr de 16) - aceste măsuri teritoriale 
ţintesc întreg teritoriul naţional sau anumite teritorii cu specific geografic şi 
corespund celor 3 categori de sisteme teritoriale analizate, respectiv: sistemul 
teritorial conectiv; sistemul teritorial al aşezărilor umane; sistemul teritorial al 
componentelor naturale. 

 Măsuri teritoriale integrate la nivel zonal (în număr de 50) – acestea ţintesc 
anumite zone de la nivelul teritoriului, precum: zone urbane, zone rurale, zone 
transfrontaliere, zona costieră, zone montane şi zone în declin demografic sau 
economic. Măsurile teritoriale integrate la nivel zonal se declină în tipuri de acţiuni şi 
exemple de proiecte strategice în următoarea succesiune ierarhică: 
Acţiuni – aceste prevederi operaţionale reprezintă, după caz, un proiect generic (ex. 
renovarea centrelor istorice). 
Exemple de proiecte – reprezintă expresia teritorială a acţiunilor, acestea fiind 
localizate teritorial la nivel de unitate administrativă. Exemplele de proiecte nu sunt 
evidenţiate la nivel de perimetru, soluţiile tehnice finale şi amplasamentul lor 
urmând a fi stabilite prin planurile urbanistice şi evaluate în conformitate cu 
legislaţia specifică de mediu. 
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…După analizarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României  

(2) Întrebări cheie de orientare a procesului de consultare formulate în 
cadrul temelor de interes major pentru dezvoltarea strategică a 
teritoriului la nivel național (8 întrebări); 

….pentru că dorim ca efortul participanţilor la procesul de consultare a Strategiei 
de dezvoltare teritorială a României să fie concentrat pe teme de interes major 
pentru dezvoltarea teritoriului naţional:  

 

 Provocări teritoriale prioritare  
Analiza la nivel teritorial s-a focalizat pe o serie de zone delimitate, respectiv: zone urbane, zone 
rurale, zone montane, zone transfrontaliere, zona costieră şi zone cu declin demografic şi economic 
(metodologia de delimitare a acestor zone este cuprinsă în anexa SDTR). De asemenea, analiza a avut 
în vedere surse primare de date (indicatori din statistica oficială), dar şi surse secundare (rapoarte ale 
anumitor instituţii publice). 

Informaţiile au fost integrate într-o serie de rapoarte şi studii, acestea fiind realizate de experţi din 
diferite domenii precum: urbanism, administraţie publică, protecţia mediului, economie, social, 
cultură, etc. 

Întrebare 1: 
Având în vedere informaţia prezentată la capitolului dedicat analizei şi diagnosticului teritorial 
(Capitolul 2 - Teritoriul României în anul 2015), consideraţi că este necesară evidenţierea altor 
praticularităţi alte teritoriului naţional sau specifice zonei? 

Răspuns:  
 

 

Întrebare 2: 
Ce alte provocări (nesurpinse în analiza diagnostic) consideraţi ca necesitând a fi analizate la 
nivelul acestui capitol? 

Răspuns:  
 

 

 Viziunea de dezvoltare a teritoriului național în anul 2035, 
obiective generale și specifice 
Prevederile strategice ale proiectului strategiei se referă la viziunea de dezvoltare, obiectivele 
generale şi specifice, precum şi la liniile directoare stabilite şi se regăsesc în capitolul 3 al 
documentului strategic. Ele ţintesc orizontul de timp 2035 şi fixează cadrul de dezvoltare al 
teritoriului naţional. 

Întrebare 3: 
Având în vedere prevederile strategice ale documentului strategic, consideraţi că reperele de 
dezvoltare fixate pentru anul 2035 surprind întreaga sferă de problematici ce ar putea fi 
abordată de o strategie teritorială la scară naţională? 

Răspuns:  
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 Măsuri teritoriale şi proiecte strategice 
Prevederile operaţionale ale SDTR sunt surprinse la nivelul capitolului 4 (măsuri teritoriale şi 
proiecte strategice) şi conţin măsurile teritoriale, acţiunile şi exemplele de proiecte propuse în cadrul 
documentului strategic. 

Întrebare 4: 
Având în vedere măsurile teritoriale, acţiunile şi exemplele de proiecte definite la nivelul SDTR 
în urma analizei diagnostic, consideraţi că aceste prevederi operaţionale răspund provocărilor 
teritoriale? 

Răspuns:  
 

 

Întrebare 5: 
Ce alte măsuri/acţiuni/exemple de proiecte, relevante pentru o strategie teritorială la scară 
naţională, necesită a fi incluse la nivelul documentului strategic? 

Răspuns:  
 

 

 Implementarea şi monitorizarea SDTR 
Capitolul 5 (implementarea SDTR) defineşte premisele ce necesită a fi întrunite pentru a implementa 
cu succes Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. 

Întrebare 6: 
Având în vedere măsurile de implementare definite la nivelul capitolului 5, ce alte măsuri 
consideraţi ca fiind esenţiale pentru a crea condiţiile instituţionale şi normative în vederea 
asigurării unei bune implementări a strategiei? 

Răspuns:  
 

 

Întrebare 7: 
Ce mecanisme instituţionale necesită a fi dezvoltate, atât la nivel central, dar şi local, pentru a 
asigura cadrul de cooperare şi corelare în scopul asigurării unui sistem de planificare coerent 
care să contribuie semnificativ la mobilizarea investiţiilor? 

Răspuns:  
 

 

Întrebare 8: 
Ce propuneri de proiecte consideraţi ca fiind relevante spre a fi incluse în cadrul Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României? 

Notă: Dacă este cazul formulării unor propuneri de proiecte, vă rugăm completați propunerea de 
proiect în formatul “Fișa de proiect”, prezentat în Anexa nr. 1 a documentului de consultare. În 
sprijinul evaluării relevanței proiectului propus pentru SDTR vă rugăm să aveți în vedere 
„Metodologia de prioritizare şi selecţia a proiectelor SDTR”, utilizată de către MDRAP în 
selectarea proiectelor incluse în proiectul streategiei (prezentată în Anexa 2 a documentului de 
consultare). 

Răspuns:  
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(3) Termenul limită până la care se pot transmite propunerile de 
îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 
modalitate de transmitere a acestora şi informaţii de contact.  

….pentru că dorim ca procesul de consultare să fie bine organizat 

Propunerile completate în cadrul Tabelului pentru centralizarea propunerilor de 
îmbunătăţire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României, (potrivit 
formatului prezentat în Anexa 3), răspunsurile la cele 8 întrebări și, eventual, 
fișele de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresele de email 
mihai.tomescu@mdrap.ro şi delia.popa@mdrap.ro și cu adresă semnată de către 
reprezentantul instituţiei la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice din Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, București, Sector 1, 050741. Vă rugăm 
să menționați pe plic “în atenția Direcției Generale Dezvoltare Regională și 
Infrastructură”. 

Termenul limită de transmitere este 31 martie 2015. 

Proiectul strategiei poate fi accesat la www.sdtr.ro, secțiunea „consultare 
publică”. Pentru a asigura o participare cât mai numeroasă, vă rugăm să ne 
sprijiniți prin transmiterea informațiilor privind procesul de consultare a strategiei 
către alte instituții și persoane care ar putea fi interesate.  

Pentru informaţii suplimentare vă oferim mai jos date de contact:  

Mihai TOMESCU, manager public, 0372114513, mihai.tomescu@mdrap.ro (suport 
tehnic privind conţinutul strategiei); 

Delia POPA, manager public, 0372114518, delia.popa@mdrap.ro (suport tehnic 
privind procesul de consultare). 

 

 

 

www.sdtr.ro,  
secțiunea consultare publică 

 

 

mailto:mihai.tomescu@mdrap.ro
mailto:delia.popa@mdrap.ro
http://www.sdtr.ro/
http://www.sdtr.ro/3/consultare_publica
http://www.sdtr.ro/3/consultare_publica
mailto:mihai.tomescu@mdrap.ro
mailto:delia.popa@mdrap.ro
http://www.sdtr.ro/
http://www.sdtr.ro/3/consultare_publica
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Anexa nr. 1 
 

Fișa propunerii de proiect 

Denumirea instituţiei:  

Data completării:  

Notă:  

În sprijinul evaluării relevanței proiectului propus pentru SDTR vă rugăm să aveți în vedere „Metodologia de 
prioritizare şi selecţia a proiectelor SDTR”, utilizată de către MDRAP în selectarea proiectelor incluse în 
proiectul streategiei (prezentată în Anexa 2 la documentul de consultare. 

 

Denumirea proiectului  

Tipul de zonă/teritoriu/ 
localizarea proiectului 

 

Corelarea proiectului cu 
obiectivele Strategiei de 
Dezvoltare Teritorială a 
României 

 

Corelarea proiectului cu 
obiectivele tematice din 
Strategia Europa 2020 și 
provocările Acordului de 
Parteneriat 2014-2020, cu alte 
strategii sectoriale și proiecte 
majore 

 

Justificarea necesității 
proiectului/Modul în care 
proiectul răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

 

Obiectivele și activitățile 
proiectului 

 

Bugetul estimativ al proiectului 
(Euro) 

 

Responsabili/parteneri  

Durata de implementare 
orientativă 

 

Surse de finanțare posibile  
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Anexa nr. 2 
 

Metodologia de prioritizare și selecție a proiectelor din SDTR 

 
Notă: În sprijinul evaluării relevanței proiectului propus pentru SDTR vă rugăm să aveți în vedere la 
completarea Fișei propunerii de proiect de „Metodologia de prioritizare şi selecţia a proiectelor SDTR”, 
utilizată de către MDRAP în selectarea proiectelor incluse în proiectul streategiei (prezentată în Anexa 2 a 
documentului de consultare. 

Criterii de selecție a proiectelor care se subscriu SDTR: 

Criterii/subcriterii Punctaj 

Coerența cu obiectivele SDTR/ Relevanța pentru obiectivele SDTR 

- Proiectul răspunde obiectivelor SDTR 10 

- Proiectul nu răspunde obiectivelor SDTR 0 

Coerența cu strategiile existente 

- Proiectul este cuprins în strategiile europene sau naționale 10 

- Proiectul este cuprins în strategiile regionale 7 

- Proiectul e cuprins în strategiile județene sau locale 4 

Încadrarea în tipurile de teritorii din SDTR1 

- Proiectul se încadrează în mai multe tipuri de teritorii 10 

- Proiectul se încadrează într-un singur tip de teritoriu 7 

Încadrarea în categoriile de localități rurale2 

- Poli de excelență rurali 10 

- Alte localități rurale 7 

Încadrarea în categoriile de localități urbane3 

- Poli metropolitani cu potenţial internaţional sau Poli metropolitani cu 
potenţial supraregional / interregional 

10 

- Poli cu potential cu potenţial regional sau Poli cu potential regional limitat 
sau Poli subregionali cu potential de zonă urbană functională 

7 

- Poli urbani cu influență zonală sau Poli urbani cu profil specializat și 
influență teritorială difuză 

4 

- Poli urbani cu influență locală sau Orașe în vecinătatea polilor 
metropolitani 

1 

Corelarea cu problemele identificate la nivelul tipurilor de teritorii 

- Proiectul răspunde la mai mult de două probleme 10 

- Proiectul răspunde la două probleme 7 

- Proiectul răspunde la o singură problemă 4 

Asigurarea egalității de șanse și eliminarea discriminării (Categorii defavorizate4) 

                                                           
1 Zone urbane, zone rurale, zone transfrontaliere, zone montane, zone costiere, zone cu slăbiciuni 
structurale/în declin 
2 Se aplică doar în cazul proiectelor localizare în mediul rural 
3 Se aplică doar în cazul proiectelor localizate în mediul urban 
4 Persoane de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat 
de protecţie a copilului, familii care au mai mult de 2 (doi) copii, familii monoparentale, copii în situaţii de 
risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, femei, persoane aflate în detenţie, persoane anterior aflate în 
detenţie, delincvenţi juvenili, persoane dependente de droguri, persoane dependente de alcool, persoane fără 
adăpost, victime ale violenţei în familie, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi 
socială (HIV/SIDA, cancer etc.), imigranţi, refugiaţi, persoane care solicită azil, persoane care trăiesc din 
venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane, 

persoane afectate de boli ocupaţionale, altele (de specificat). 
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- Proiectul sprijină mai mult de două categorii defavorizate 10 

- Proiectul sprijină două categorii defavorizate 7 

- Proiectul sprijină o categorie defavorizată 4 

Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă 

- Proiectul implementează măsuri de dezvoltare durabilă (inclusiv eficiență 
energetică, managementul integrat al deșeurilor, reducerea emisiilor de 
CO2, conservarea biodiversității, etc.) 

10 

- Proiectul respectă cerințele minime în privința protejării mediului și 
dezvoltării durabile (nu are impact major asupra mediului) 

7 

Societate informațională 

- Proiectul dezvoltă/implementează instrumente/soluții/aplicații 
informatice moderne 

10 

- Proiectul nu dezvoltă/implementează instrumente/soluții/aplicații 
informatice moderne 

0 

Finanțarea proiectului 

- Există resurse financiare alocate în buget pentru proiect sau Există un PPP 
format 

10 

- Există posibile surse de finanțare clar identificate 7 

- Nu există surse de finanțare identificate 4 

Complexitatea proiectului 

- Proiectul este integrat (răspunde la cel puțin două măsuri din SDTR) 10 

- Proiectul este strâns legat/vine ca o continuare a unui proiect anterior 7 

- Proiectul răspunde unei singure măsuri și nu este legat de nici un alt 
proiect realizat 

4 

Tipul investiției 

- Proiectul presupune o investiție nouă 10 

- Proiectul presupune o modernizare/îmbunătățire a unei investiții existente 7 

Mărimea proiectului 

- Proiect major (valoare peste 50 mil. Euro sau 25 mil. Euro pentru 
proiectele de mediu) 

10 

- Proiectul nu este unul major 7 

Experiență în derularea proiectelor 

- Solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare 7 

- Solicitantul a mai beneficiat de finanțare 10 

Parteneriat 

- Proiectul este realizat în cadrul unui parteneriat amplu format (ADI/PPP 
cu mai mult de doi parteneri) 

10 

- Proiectul este realizat de 2 parteneri 7 

- Proiectul nu e realizat în parteneriat 4 

Coerența cu tipurile de acțiuni din cadrul SDTR 

- Proiectul se implementează în categoriile de localități menționate în SDTR 
pentru fiecare măsură 

10 

- Proiectul se implementează în alte categorii de localități decât cele 
menționate în SDTR pentru fiecare măsură 

7 
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Anexa nr. 3 

Tabel pentru centralizarea propunerilor de îmbunătăţire a  

Strategiei de dezvoltare teritorială a României  

 

Denumirea instituţiei:  

Data completării:  

Propunerile de îmbunătăţire vor fi completate în formatul de mai jos şi pot fi transmise până la data de 31 martie 2015 la adresele de email 
mihai.tomescu@mdrap.ro şi delia.popa@mdrap.ro sau la adresa Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, București, Sector 1, 050741. Propunerile de îmbunătăţire 
şi răspunsurile la întrebările de consultare vor fi transmise cu adresă semnată de către reprezentantul instituţiei.  

 

Nr. 
crt.  

Textul din strategie care este vizat 
pentru propunerea de modificare  

Pagina la care 
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