
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2035

Investiþii în infrastructura rutierã,
extinderea infrastructurii aeroportuare ºi
exploatarea resurselor turistice

Investiþiile economice se concen-
treazã din ce în ce mai mult în re-
giunile care deja sunt dezvoltate ºi,
dacã nu venim cu o abordare inte-
gratã ºi vizionarã asupra dezvoltã-
rii teritoriale a României, riscãm ca,
în câþiva ani de zile, chiar dacã la
nivel macro vom avea o dezvoltare
economicã bunã, aceasta sã fie
inechilibrat repartizatã între diferi-
tele regiuni ale þãrii, a declarat, re-
cent, premierul Dacian Cioloº, în
contextul lansãrii Strategiei de
Dezvoltare Teritorialã a României.

Domnia sa are în vedere ºi o mai

bunã cheltuire a banului public la
nivel local. El le-a cerut primarilor
sã punã capãt risipei ºi sã se alãtu-
re Guvernului pentru o dezvoltare
mai bunã în plan local. Premierul

s-a arãtat dispus sã aloce bani mai
mulþi celor care vin cu proiecte
concrete în zonele mai puþin dez-
voltate: "Avem nevoie de mai mul-
tã claritate în modul în care resur-
sele pe care le avem le repartizãm
la nivelul autoritãþilor locale ºi mai
ales cum urmãrim utilizarea lor efi-
cientã. ªi vedem cã sunt exemple,
din pãcate, de risipã, de incompe-
tenþã, chiar corupþie, care duc la
utilzarea ineficientã a acestor fon-
duri. Avem nevoie sã îmbunãtãþim
sistemul de transfer ºi echilibrare.
Sã încercãm sã folosim alocãrile
bugetare de la nivel central în aºa
fel încât sã stimulãm ºi la nivel
loc a l m ai m u lt ã e f i c i e nþ ã î n
colectarea fondurilor cât ºi în
utilizarea lor".

Printre obiectivele cuprinse în
strategia pentru urmãtorii 20 de

ani se numãrã investiþii în infra-
structura rutierã, extinderea infra-
structurii aeroportuare ºi exploata-
rea resurselor turistice.

Documentul menþioneazã pro-
iecte precum realizarea mai multor
autostrãzi, dintre care una va lega
Moldova de Transilvania, douã noi
poduri peste Dunãre ºi linii ferate
de mare vitezã.

Termenul de realizare pentru
aceste investiþii de infrastructurã
este de cel mult 11 ani. Strategia
va fi implementatã de Ministerul
Dezvoltãrii.

Þara noastrã - important
nod logistic pentru UE ºi
vecinãtatea acesteia

Lipsa unei autostrãzi care sã lege
România de vestul Europei repre-
zintã o problemã principalã pentru
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Strategia de dezvoltare teritorialã a
României reprezintã viziunea asu-
matã a Guvernului ºi Parlamentului
României privind dezvoltarea teri-
toriului naþional pentru orizontul de
timp 2035. În acest document sunt
stabilite liniile directoare de dezvol-
tare teritorialã a României, bazate
pe un concept strategic, precum ºi
direcþiile de implementare pentru o
perioadã de timp de peste 20 de ani,
la scarã regionalã, interregionalã,
naþionalã, cu integrarea aspectelor
relevante la nivel transfrontalier ºi
transnaþional. Strategia de dezvolta-
re teritorialã a României este elabo-
ratã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice,
sub coordonarea primului-ministru.



þara noastrã, potrivit Strategiei,
care precizeazã cã dezvoltarea ºi
diversificarea reþelei de transport
printr-o axã pe direcþia nord-sud
care leagã spaþiul baltic de cel bal-
c ani c º i d e T u r c i a , d i nspr e
nor d - e st u l R om âni e i c ãt r e
sud-estul sau printr-o axã pe direc-
þia de la vest la est prin
partea de nord a þãrii,
care sã uneascã Vie-
na ºi Budapesta,
pr i n t e r i t or i u l
românesc ºi prin
Republica Moldo-
va, de Odesa ºi
Nordul Mãrii Negre,
reprezintã una din
acþiunile importante
pentru valorificarea poziþiei
teritoriului naþional.

Þara noastrã continuã sã deþinã o
poziþie perifericã faþã de masa eco-
nomicã a UE, ºi din cauza poziþiei
geografice. Strategia menþioneazã:
"Acesta este parþial ºi motivul pen-
tru care regiunile din partea vesti-
cã a þãrii au avansat mai mult decât
regiunile din est ºi sud, care sunt
mai depãrtate de centrul econo-
mic al UE. De aceea, cele mai multe
proiecte actuale de infrastructurã
sunt orientate cãtre vestul þãrii".

Soluþia pentru a încuraja creºte-

rea multi-dimensionalã/direcþio-
nalã (adicã nu doar creºterea
orientatã cãtre vest) o reprezintã
reducerea restricþiilor/ blocajelor la
trecerea frontierei dintre România
ºi þãrile învecinate, cum ar fi Serbia,
Republica Moldova, Ucraina, pen-
tru extinderea comerþului ºi trans-
portului dintre UE, incluzând Rom-

ânia, ºi þãri din regiunea Mãrii Ne-
gre, cum sunt Turcia, Georgia,
Armenia ºi Azerbaidjan sau þãri ale
coridorului TRACECA, schimbând
prin aceasta poziþia României, de
la una perifericã la una de mare im-
port anþ ã , în cad ru l re laþ i i lor
comerciale externe ale Uniunii
Europene.

Creºterea accesibilitãþii României
la nivel internaþional reprezintã,
potrivit Strategiei, o direcþie majo-
rã de dezvoltare pentru pieþele
globale prin îmbunãtãþirea infra-
structurii ºi stimularea fluxurilor
transfrontaliere de oameni, capital
ºi idei: "Prin aºezarea sa geograficã,
România reprezintã o zonã de in-
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Lipsa unei
autostrãzi care

sã lege România de
vestul Europei

reprezintã o problemã
principalã pentru

þara noastrã.



tersecþie a mai multor magistrale
de transport, care leagã nordul de
sudul Europei, ºi vestul de estul
acesteia, necesitatea conexiunilor
fiind atribuitã ºi celor 70% din ex-
porturile þãrii noastre care se
îndreaptã spre Europa occidentalã.
Cu toate astea, România rãmâne li-
mitatã din cauza infrastructurii
rutiere subdezvoltate, aceasta
fiind o barierã în faþa dezvoltãrii ºi
creºterii economice".

Din perspectiva creºterii schim-
burilor comerciale cu statele din
afara UE, România îºi propune sã
devinã un important nod logistic
pentru UE ºi vecinãtatea acesteia
prin depãºirea limitãrilor actuale -
inclusiv prin infrastructura de co-

nectivitate. Consolidarea relaþiilor
transfrontaliere reprezintã un pas
spre sporirea conectivitãþii atât din
punct de vedere al infrastructurii
cât ºi din punct de vedere al dez-
voltãrii economice ºi sociale cu alte
state vecine cum sunt Republica
Moldova, Serbia ºi Ucraina ºi nu
numai, ºi cu þãri mai îndepãrtate ca
Turcia, Rusia ºi Asia Centralã.

***

Îmbunãtãþirea relaþiilor ºi dimi-
nuarea disparitãþilor dintre zonele
dezvoltate ºi cele mai puþin dez-
voltate din România creeazã o se-
rie de beneficii din punct de vede-
re economic, social ºi de concen-

trare eficientã a resurselor. Urmãri-
rea unui echilibru la nivel naþional
va avea consecinþe pozitive în ma-
nifestarea efectelor de propagare a
dezvoltãrii, potrivit Strategiei. De
asemenea, este necesarã consoli-
darea legãturilor interregionale
prin dezvoltarea infrastructurii de
transport care asigurã relaþiile
dintre principalele centre regiona-
le.

Strategia menþioneazã: "O reþea
policentricã se bazeazã pe o infra-
structurã de transport eficientã
care sã asigure mobilitatea persoa-
nelor ºi schimbul de mãrfuri la ni-
velul întregului teritoriu naþional.
Oraºele mari au un potenþial im-
portant de creºtere în reþeaua de
localitãþi din România, maximiza-
rea acestui avantaj constând în asi-
g u r ar e a u ne i i nt e r c one c t ãr i
e f i c i e nt e a ac e st or z one c u
potenþial competitiv.

În prezent reþeaua de transport
(mai cu seamã cel feroviar ºi ae-
rian) este centratã pe asigurarea
legãturilor dintre centrele regiona-
le ºi capitalã, legãturile dintre cen-
trele regionale fiind deficitare.

Asigurarea traversãrilor bariere-
lor naturale (lanþuri montane, arte-

re hidrografice mari) ºi creºterea
viabilitãþii reþelei de transport (exis-
tenþa rutelor alternative pentru
evitarea unui tronson blocat), pe
cale rutierã ºi feroviarã, sunt princi-
palele mãsuri care trebuie luate
pentru întãrirea legãturilor dintre
principalele centre regionale, în
scopul stimulãrii dezvoltãrii poli-
centrice, precum ºi pentru a redu-
ce dependenþa regiunilor de cen-
trul coordonator Bucureºti".

Polii de creºtere din România se
pot dezvolta asemenea unor zone
dinamice cu o infrastructurã puter-
nic dezvoltatã. Facilitarea conexiu-
nii cu aceste zone va atrage inves-
titori ºi se vor putea dezvolta anu-
mite zone urbane funcþionale care
susþin dezvoltarea socio-economi-
cã bazatã pe oferta de locuri de
muncã, oportunitãþi legate de edu-
caþie ºi de servicii, mai precizeazã
documentul.

Una din intervenþiile majore în
ceea ce priveºte infrastructura co-
nectivã o reprezintã finalizarea au-
tostrãzii A1 (coridorul IV) ºi a auto-
strãzii A3 (Autostrada Transilvania
ºi Autostrada Comarnic-Braºov).
Strategia mai aratã: "Conectarea
celor mai dinamice centre urbane
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Þinte ale Strategiei de
Dezvoltare Teritorialã:

ØAutostrada A1 (coridorul IV)
ØAutostrada A3 (Autostrada Transilvania ºi Comarnic -Braºov)
ØAutostrada Moldova
ØAutostrada Sudului (Bucureºti-Craiova)
Ø Poduri noi peste Dunãre (termen: 6 ani):

- între Brãila ºi Galaþi
- în zona transfrontalierã România-Bulgaria

Ø Linie feratã de mare vitezã (termen: 11 ani):
- pe coridorul Braºov - Ploieºti - Bucureºti
- pe direcþia Bucureºti - Constanþa

Investiþii



din România - Bucureºti, Ploieºti,
Braºov, Târgu Mureº, Cluj-Napoca
ºi Oradea (adicã trei din cei 7 poli
de creºtere ºi 2 dintre cei 13 poli de
dezvoltare urbanã din România)
prin Autostrada A3 poate fi relaþio-
natã cu o dezvoltare economicã
eficientã. Conform modelului gra-
vitaþional elaborat în cadrul Rapor-
tului Bãncii Mondiale Oraºe Com-
petitive - Remodelarea geografiei
economice a României, s-a consta-
tat de asemenea necesitatea unei
conexiuni între Braºov ºi Sibiu,
pe nt r u î nt ãr i r e a s i ne r g i i lor
puternice dintre cele douã oraºe.

Un alt proiect important constã
în consolidarea conexiunilor fizice
cu zona urbanã funcþionalã cea
mai importantã din þarã, Bucu-
reºtiul, prin autostrãzile A1, A2, ºi
A3 care fac legãtura cu vestul, estul
ºi nordul þãrii.Totodatã, este nece-
sarã luarea în considerare a necesi-
tãþii modernizãrii legãturii rutiere

între Bucureºti ºi Regiunea de Dez-
voltare Nord-Est României în vede-
rea asigurãrii accesului rapid cãtre
frontiera cu Ucraina, ca proiect ma-
jor ce contribuie la dinamizarea zo-
nei la nivelul teritoriului naþional.
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
este una dintre zonele cele mai pu-
þin dezvoltate din România, iar mo-
dernizarea rutei existente ar facili-
ta dezvoltarea imediatã a regiunii
prin asigurarea unui acces mai bun
al oamenilor la oportunitãþile din
capitalã ºi în acelaºi timp ar îmbu-
nãtãþi urbanizarea regiunii. O dez-
v ol t ar e pr i n spor i r e a m ase i
economice datoritã conexiunilor
mai bune ar fi beneficã pentru
oraºele din zonã (ex. Iaºi, Bacãu,
Vaslui, Piatra Neamþ, Suceava,
Botoºani, Roman).

Alte douã regiuni mai puþin dez-
voltate în comparaþie cu celelalte
sunt Regiunea de Dezvoltare cea
de Sud ºi Regiunea de Dezvoltare

Sud-Vest, care pot beneficia de
îmbunãtãþirea infrastructurii rutie-
re prin construirea Autostrãzii
Piteºti-Craiova. Tronsoanele Con-
stanþa-Bucureºti ºi Bucureºti-
Piteºti creeazã deja o le-
gãturã care poate fi
continuatã cu au-
tostrada Piteºti-
Craiova, unde
circa 1 milion
de persoane ce
locuiesc la apro-
ximativ 1 orã de
Craiova ar putea
benef ic ia de pe
urma acestui traseu
direct conectat cu Bucu-
reºtiul. Legãtura poate fi ex-
tinsã, mai departe, cãtre vest, pe
traseul Craiova - Filiaºi - Drobe-
ta-Turnu Serverin - Caransebeº -
Lugoj, acest traseu fiind prevãzut
în PATN - secþiunea I - Reþele de
transport. Astfel, se poate obþine

un efect de concentrare economi-
cã ºi demograficã prin conectarea
a 3 dintre principalii poli urbani na-
þionali, dar ºi o interconectare a

zonelor mai dezvoltate cu cele
mai puþin dezvoltate.

Se constatã cã lipsa
unei infrastructuri

rutiere cu carac-
teristici tehnice
care sã permitã
accesul rapid
pe ruta Bucu-
r e º t i - A l e x a n-

d r i a - C r a i o v a -
Drobeta Turnu-Se-

verin are un impact
negativ asupra poten-

þialului de dezvoltare a zonei
de sud a României. O astfel de le-
gãturã ar asigura conectivitatea
între cele douã ramuri ale corido-
rului IV din România, fapt ce are ca
efect atragerea de investiþii ºi asi-
gurarea condiþiilor necesare pen-
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DÎNCU RECOMANDÃ PARTENERIATELE:

"Primarii spun, de multe ori, cã sunt prea mici pentru proiecte mari"

Vicepremierul Vasile Dîncu a subliniat, la Fo-
rumul Administraþiei Publice Locale, importan-
þa colaborãrii ºi a parteneriatelor locale, în con-
textul în care de multe ori primarii spun cã
sunt prea mici pentru proiectele mari: "Aº pu-
tea sã spun cã, în ultima vreme, noi, ca repre-
zentanþi - sã spunem - ai puterii centrale pu-
tem recunoaºte cã existã o serie de deficienþe
pe care nu am reuºit sã le rezolvãm în cele opt

luni de când suntem la guvernare. Ceea ce se
spunea despre oraºele mai mici care deservesc
comune din zonã poate fi reglementat ºi poate
fi sprijinit legislativ prin accelerarea unei pro-
ceduri legate de zonele metropolitane, mult
mai eficientã decât cele care existã în acest
moment. Vrem sã intensificãm ºi stimulãm co-
laborarea în asociere ºi parteneriat local. De
multe ori, dvs, primarii, spuneþi cã sunteþi prea

mici pentru proiectele mari, dar oamenii care
se unesc, care se asociazã, pot face ºi proiecte
mari. La aceastã unire a UAT-urilor vine ºi Gu-
vernul cu o participare, pentru ca sã existe re-
surse pentru un proiect mai mare". Vicepre-
mierul a subliniat ºi importanþa organizãrii
unor târguri ºi burse de proiecte.

"Vrem sã vedem cum funcþioneazã colabora-
rea descentralizatã, sã facem schimburi de for-
mule, de poveºti de succes, de proiecte care
vin din interiorul administraþiei locale. Adminis-
traþia localã este de foarte multe ori mult mai
creativã, mai inovativã decât administraþia
centralã, iar noi vom stimula asta ºi vom pre-
mia acest lucru în viitor", a precizat Dîncu.

El a arãtat cã, timp de 26 de ani, guvernele
centrale au rãmas datoare guvernãrii locale, în
contextul în care nici mãcar nu a fost concep-
tualizat într-un mod foarte clar ce înseamnã
guvernarea localã. Pe de altã parte, Dîncu a
apreciat cã, în ultima vreme, a fost iniþiatã o
dezbatere semnificativã legatã de dezvoltare,
fiind importantã stabilirea rolului administra-
þiei locale ºi al celei centrale ca actori ai acestei
dezvoltãri.

"Ideea cã numai mediul privat dezvoltã Româ-
nia nu este una care sã poatã fi susþinutã pânã
la capãt. E adevãrat, mediul privat susþine dez-
voltarea economicã, susþine crearea PIB-ului ºi
a bugetului, dar o dezvoltare sistematicã, pla-
nificatã - pe care încercãm sã o orchestrãm în
acest moment - nu poate fi fãcutã fãrã adminis-
traþie", a subliniat Dîncu.

Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est

este una dintre zonele cele
mai puþin dezvoltate

din România, iar
modernizarea rutei
existente ar facilita

dezvoltarea imediatã
a regiunii.



tru susþinerea unei axe de dezvol-
tare urbanã pe aceastã direcþie cu
potenþial de polarizare ºi zona de
nord a Bulgariei.

Necesitatea ºi importanþa acestui
proiect au fost relevate ºi de cerce-
tãrile întreprinse de experþii Bãncii
Mondiale în cadul Raportului
Oraºe Competitive - Remodelarea
geografiei economice a României
subliniind faptul cã cea mai directã
legãturã rutierã care conecteazã
Sofia de Bucureºti este cea care
trece prin Alexandria-Turnu Mãgu-
rele-Nicopole-Plevna. Aceastã rutã
trece prin Turnu Mãgurele, fapt ce
justificã necesitatea dezvoltãrii
unei infrastructuri de trecere peste
Dunãre (pod).

În ciuda faptului cã orice nou
punct de trecere de la o þarã la alta
ar trebui, în principiu, sã conducã
la beneficii comerciale mutuale,
podul recent inaugurat între Cala-
fat ºi Vidin este situat în afara ori-
cãrei rute comerciale majore din
România. În fapt, acest pod uneºte
douã dintre cele mai slab dezvolta-
te regiuni din cele douã þãri.

În acest context, ruta ce leagã
oraºele Sofia ºi Bucureºti prin Tur-
nu Mãgurele are mai multã utilita-
te pentru România, cu atât mai
mult cu cât faciliteazã legãtura cu
viitoarea autostradã Hemus din
Bulgaria.

Proiectul de modernizare a rute-
lor existente în vederea creºterii
accesibilitãþii oraºelor din sudul
României, în condiþiile respectãrii
normelor europene privind securi-

tatea transporturilor contribuie în
mod semnificativ la atingerea
obiectivelor naþionale privind
competitivitatea ºi coeziunea teri-
torialã ºi este concordant cu
pol i t i c i le e u r ope ne pr i v i nd
dezvoltarea regionalã ºi transpor-
turile.

Se apreciazã cã impactul este ma-
jor, atât la nivel local prin conecta-
rea zonelor mai puþin dezvoltate
cu cele mai dezvoltate, cât ºi la ni-
vel national prin asigurarea unei
accesibilitãþi ºi conectivitãþi pentru
toatã zona de sud a României, dar
ºi la nivel transfrontalier ºi macro-
regional prin asigurarea premise-
lor pentru polarizarea de cãtre axa
d e d ezvolt are Cra iova-Bu cu-
reºti-Constanþa a zonei de Nord a
Bulgariei ºi punerea accentului pe
valorizarea potenþialului Dunãrii ºi
Mãrii Negre.

Conform prevederilor legislaþiei
europene ºi a obligaþiilor României
ca stat membru a Uniunii Europe-
ne, reþeaua rutierã TEN-T centralã
în România va trebui finalizatã la
nivel de autostradã sau drum ex-
pres pânã la finalul anului 2030.

În acest sens, realizarea legãturi-
lor rutiere rapide între oraºele din
sudul României este un proiect
care se încadreazã în prioritãþile UE
privind politica de transport având
în vedere faptul cã segmentul Ca-
lafat - Craiova - Alexandria - Bucu-
reºti face parte din reþeaua TEN-T
centralã, având astfel prioritate în
realizare faþã de alte segmente ale
reþelei incluse în categoria TEN-T

globalã.
Un punct central al trebui sã îl

consituie îmbunãtãþirea legãturilor
transcarpatice, în special în cuprin-
sul Carpaþilor Orientali. Dintre tra-
seele propuse menþionãm: Satu
Mare-Baia Mare-Mireºu Mare-Dej-
Bistriþa-Vatra Dornei-Suceava ºi
Târgu Mureº-Iaºi-Ungheni, priori-
tarã fiind cea de-a doua rutã. Pen-
tru ambele trasee, infrastructura
de transport, în acest moment,
este deficitarã. Modernizarea legã-
turilor rutiere va determina creºte-
rea conectivitãþii între regiuni isto-
rice ale României, cu influenþe be-
nefice asupra fluxurilor de mãrfuri
ºi circulaþiei persoanelor. Creºterea
gradului de accesibilitate pentru
Maramureº sau Bucovina este în
mãsurã sã contribuie la intensifica-
rea fluxurilor turistice. De aseme-
nea, un alt proiect important cu
impact asupra creºterii atractivitã-
þii turistice a teritoriului constã în
finalizarea ºoselei Transalpina (Dn.
67C - comuna Voineasa).

Totodatã, sistemul de transport
trebuie completat prin consolida-
rea reþelei de transport feroviar.
Starea reþelei de cãi ferate din
România s-a degradat continuu,
ceea ce a dus la reducerea vitezei
de circulaþie. Cu peste 1.000 de
puncte periculoase, viteza medie a
trenurilor este de aproape 50 de ki-
lometri pe orã pe ansamblul reþelei
feroviare. Dacã în 1990 un tren ra-
pid ajungea de la Bucureºti la Iaºi
în cinci ore ºi 40 de minute, în pre-
zent acelaºi tren parcurge distanþa

de 406 kilometri în ºapte ore ºi 16
minute. Aceastã situaþie este vala-
b i lã pe nt r u m ai m u lt e r u t e .
Procentul l ini i lor scadente la
reparaþii este de 50,8%.

De asemenea, este important sã
fie îmbunãtãþite conexiunile dintre
zona funcþionalã a capitalei ºi câte-
va dintre zonele mai slab dezvolta-
te din România. Oportunitãþile zo-
nei funcþionale a capitalei pot fi ex-
tinse ºi cãtre zone mai slab dezvol-
tate din România, prin conexiuni
îmbunãtãþite. Astfel, este necesarã
o ierarhizare a prioritãþii investiþii-
lor în infrastructurã pe baza numã-
rului de persoane care ar ajunge sã
fie conectate. Hãrþile gravitaþiona-
le demografice indicã zonele în
care reþeaua de autostrãzi ºi de
drumuri expres (stabilitã în PATN),
ar facilita cele mai însemnate siner-
gii. În acest context, se observã
faptul cã una dintre regiunile care
ar beneficia cel mai mult de pe
urma îmbunãtãþirii reþelei rutiere
este Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est.

În plus, ar putea fi luatã în consi-
derare ºi posibilitatea îmbunãtãþirii
conexiunii pe coridorul Braºov-Plo-
i e ºt i - Bu c u r e ºt i , d e e xe m plu
printr-o linie feratã de mare vitezã,
dat fiind cã aceasta este ruta fero-
viarã cu cel mai mare numãr de pa-
sageri din þarã. Infrastructura fero-
viarã de mare vitezã ar putea fi, ul-
terior, integratã în reþeaua metro-
politanã de transport a celor trei
municipii, realizând transferul uºor
de la un mijloc de transport la
altul".
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Sistemul de transport
trebuie completat prin
consolidarea reþelei de
transport feroviar. Starea
reþelei de cãi ferate din
România s-a degradat
continuu.
Dacã în 1990 un tren
rapid ajungea de la
Bucureºti la Iaºi în cinci
ore ºi 40 de minute, în
prezent acelaºi tren
parcurge distanþa de 406
kilometri în ºapte ore ºi
16 minute.

Investiþii
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Plan de acþiuni prioritare

1 Complementar procesului de monito-
rizare a dinamicilor teritoriale stabilit

la nivelul SDTR, a fost elaborat un set de
þinte instituþionale ºi investiþionale corela-
te mãsurilor stabilite la nivelul strategiei.

2 Þintele stabilite au rol de monitorizare
a procesului de implementare a strate-

giei, determinãrile temporale stabilite pen-

tru aceste þinte urmând sã facã obiectul
unui proces de dezbatere ºi consultare cu
instituþiile responsabile.

3 În termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a legii de aprobare a SDTR,

MDRAP va elabora ºi supune spre adopta-
re Guvernului proiectul de hotãrâre a Gu-
vernului privind Planul de implementa-

re al Strategiei de dezvoltare terito-

rialã a României. Planul de implemen-
tare al Strategiei de dezvoltare terito-
rialã a României se va actualiza la inter-
vale de 3 ani, pe baza concluziilor ra-
portului periodic privind implemen-
tarea Strategiei de dezvoltare teritoria-
lã a României.

Nr.
crt.

Acþiunea prioritarã Indicator
Valoare
iniþialã

Valoare
finalã

Þinte Termen estimat
Scurt (3 ani)
Mediu (7 ani)
Lung(peste10ani)

Þintã
institu-
þionalã

Þintã
investi-
þionalã

OG 1 Asigurarea unei integrãri funcþionale a teritoriului naþional în spaþiul european prin sprijinirea interconectãrii eficiente
a reþelelor energetice, de transporturi ºi broadband

1.
Negocierea ºi semnarea documentelor tehnice
ºi politice necesare racordãrii României la
reþelele paneuropene de transport energie

Acord încheiat pentru racordare la noile
reþele paneuropene de transport
energetic

0 1 ü Termen scurt

2.
Semnarea unui acord interguvernamental ºi
pregãtirea documentaþiilor tehnice (studii de
fezabilitate, etc.)

Acord interguvernamental semnat 0 1 ü Termen mediu

3.
Elaborarea de strategii instituþionale pentru
toate zonele transfrontaliere

1 5 ü Termen mediu

4.
Racordarea României la reþelele pan-europene
energetice

Creºterea volumului de export a
energiei electrice

- +20% ü Termen mediu

Scãderea importurilor de gaze x% ü Termen mediu

Documentaþii tehnice 0 ü Termen mediu

5.
Realizarea a cel puþin douã sisteme noi peste
Dunãre

Sisteme noi de traversare a Dunãrii 0 2 ü Termen mediu

6.
Realizarea a cel puþin douã sisteme noi de
traversare peste Prut

Sisteme noi de traversare peste Prut 0 2 ü Termen mediu

7.
Realizarea unui pod nou peste Tisa la Sighetu
Marmaþiei

Pod nou 0 1 ü Termen lung

8.
Realizarea a 2 autostrãzi complete care sã
traverseze þara nord-sud, est-vest

Numãr autostrazi 0 2 ü Termen lung

Km autostradã pe an ü Termen lung

9. Realizarea a 2 autostrãzi la exteriorul Carpaþilor
Numãr autostrazi 0 2 ü Termen lung

Km autostradã pe an ü Termen lung

10.
Realizarea a cel puþin unei autostrãzi de legãturã
între Moldova ºi Transilvania

Numãr autostrazi 0 1 ü Termen lung

Km autostradã pe an ü Termen lung

Reducerea timpului mediu de acces pe
reþeaua de transport rutier între Iaºi ºi
Cluj-Napoca

- -40% ü Termen lung

11.
Realizarea a cel puþin o trecere de cale feratã de
vitezã sporitã peste Carpaþii Orientali

Trecere de cale feratã de vitezã sporitã
peste Carpaþii Orientali

- 1 ü Termen lung

Reducerea timpului mediu de acces pe
reþeaua de transport cale feratã între
Iaºi ºi Cluj-Napoca

- -40% ü Termen lung

12.
Realizarea a minimum 4 trasee de variante de
ocolire

Numãr de variante de ocolire - 4 ü Termen mediu

13.
Realizarea a minimum 5 platforme intermodale
de transport

Numãr platforme intermodale de
transport

- 5 ü Termen lung

Creºterea capacitãþii de manipulare
intermodalã în Giurgiu, Constanþa,
Bucureºti, Cluj, Galaþi

- +X% ü Termen lung

14.
Realizarea unei magistrale de biciclete pe cursul
Dunãrii, pânã la Marea Neagrã

Numãr de drumuri de biciclete
amenajate (km)

- 500 km ü Termen mediu
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Nr.
crt.

Acþiunea prioritarã Indicator
Valoare
iniþialã

Valoare
finalã

Þinte Termen estimat
Scurt (3 ani)
Mediu (7 ani)
Lung(peste10ani)

Þintã
institu-
þionalã

Þintã
investi-
þionalã

15.
Piste de bicicletã în zonele naturale ºi legãturi cu
zonele de patrimoniu cultural ºi centrele urbane
ºi rurale

Piste pentru acces la zone naturale (km) - ü Termen mediu

Piste pentru acces la zone de
patrimoniu (km)

- ü Termen mediu

16.
Asigurarea navigabilitãþii pe Dunãre pe tot
parcursul anului

Cale navigabilã amenajatã de la Baziaº
la Sulina

800 km ü Termen lung

17.
Realizarea a minimum 5 sisteme de
infrastructurã de transport între oraºele cu
potenþial de pol transfrontalier

Cale feratã rapidã Oradea-Debrecen
(km)

70 km ü Termen lung

Cale feratã Timiºoara-Szeged 100 km ü Termen lung

Drum expres Vallaj-Satu Mare-Baia
Mare;

70 km ü Termen lung

Dublarea capacitãþii de traversare a
podului Giurgiu- Ruse;

ü Termen lung

Pod rutier la Ungheni 1 ü Termen lung

18. Modernizarea reþelei de transport feroviar

Creºterea lungimii infrastructurii de
cale feratã de mare vitezã

+ % ü Termen lung

Creºterea lungimii liniilor electrificate + % ü Termen lung

19. Modernizarea reþelei de transport rutier

Creºterea lungimii reþelei de drumuri
modernizate

+80% ü Termen lung

Scãderea timpului mediu de acces la
centrele urbane

-20% ü Termen lung

OG 2 Creºterea calitãþii vieþii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitarã ºi a serviciilor publice în vederea asigurãrii
unor spaþii urbane ºi rurale de calitate, atractive ºi incluzive

20.
Realizarea de strategii pentru zonele urbane
funcþionale

Numãr de strategii 15 40 ü Termen mediu

21.
Revizuirea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naþional (PATN) - secþiunea Reþeaua de localitãþi

PATN – Reþeaua de localitãþi revizuit 0 1 ü Termen scurt

22.
Asigurarea dotãrilor edilitare ale locuinþelor din
mediul urban ºi rural

Creºterea ponderii locuinþelor din
mediul urban ºi din mediul rural
racordate la reþele edilitare – apã ºi
canal

Apã
91,6 % urban
37,2% rural
Canal
90,8 % urban
34,8% rural
La nivelul

anului 2011

Apã
100% urban
70% rural

ü Termen mediu

Creºterea ponderii locuitorilor conectaþi
la staþii de epurare a apelor uzate

45%
La nivelul

anului 2014

75% ü Termen mediu

23.
Realizarea a cel puþin 5 sisteme de servicii
publice integrate transfrontalier, din care cel
puþin 2 servicii medicale

Numãr de sisteme de servicii publice in-
tegrate transfrontalier

0 5 ü Termen mediu

Numãr de sisteme de servicii medicale
integrate transfrontalier

0 2 ü Termen mediu

24.
Constituirea a cel puþin 4 zone metropolitane
competitive la nivel european

Numãr de strategii pentru zonele
metropolitane

4 ü Termen mediu

Numãr sisteme de echipare
tehnico-edilitare complete

4 ü Termen lung

25.
Reþea metropolitanã de transport public pentru
principalele zone metropolitane

Creºterea numãrului de pasageri +X% ü Termen mediu

Asigurarea accesului din orice punct la
centrul unei zone funcþionale cu poten-
þial internaþional

Cel mult 1
orã

ü Termen mediu

26.
Bucureºti 2035 – Transformarea capitalei într-un
pol competitiv la nivel european

Canalul Bucureºti - Dunãre amenajat ü Termen lung

Inelele circulare amenajate 2 ü Termen lung

Hub aeroportuar internaþional regional
amenajat

1 ü Termen lung

Creºtere a cifrei de afaceri a industriilor
creative

+ % ü Termen lung

OG 3 Dezvoltarea unei reþele de localitãþi competitive ºi coezive prin sprijinirea specializãrii teritoriale ºi formarea zonelor
urbane funcþionale

27.
Realizarea a minimum 30 de strategii pentru
GAL-uri finalizate

Numãr de strategii pentru GAL-uri
finalizate

30 ü Termen scurt

Investiþii
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Nr.
crt.

Acþiunea prioritarã Indicator
Valoare
iniþialã

Valoare
finalã

Þinte Termen estimat
Scurt (3 ani)
Mediu (7 ani)
Lung(peste10ani)

Þintã
institu-
þionalã

Þintã
investi-
þionalã

28.
Dezvoltarea a minimum 100 de comune poli
rurali în afara ariilor de polarizare a centrelor
urbane

Realizarea unui program de investiþii
dedicat consolidãrii polilor rurali

1 ü Termen scurt

Dinamica populaþiei polilor rurali Pozitivã ü Termen lung

29.
Asigurarea accesului echitabil al locuitorilor la
servicii de interes general

Asigurarea accesului populaþiei la un
pol de importanþã internaþionalã sau
supraregionalã

Max. 2,5 ore ü Termen mediu

Asigurarea accesului populaþiei la un
pol de importanþã localã

Max. 1 orã ü Termen mediu

Asigurarea accesului populaþiei la o
unitate medicalã de urgenþã

Max. 30
minute

ü Termen mediu

Asigurarea accesului populaþiei ºcolare
la o unitate ºcolarã

Max. 60
minute

ü Termen mediu

30. Adoptarea Strategiei locuirii Strategia locuirii adoptatã 1 ü Termen scurt

31.
Proiecte de investiþii pentru creºterea stocului
de locuinþe sociale la nivel de unitate
administrativã

Creºterea numãrului de clãdiri cu
funcþiuni de locuire ºi destinaþie socialã
la nivel de UAT

15% ü Termen lung

32.
Adoptarea metodologiei pentru identificarea
aºezãrilor informale

Metodologie adoptatã ü Termen scurt

33.
Realizarea unui proiect de inventariere a
aºezãrilor informale

Proiect de inventariere a aºezãrilor
informale realizat

1 ü Termen scurt

OG 4 Protejarea patrimoniului natural ºi construit ºi valorificarea elementelor de identitate teritorialã

34. Aprobarea metodologiei de regenerare urbanã
Metodologie de regenerare urbanã
aprobatã

0 1 ü Termen scurt

35.
Realizarea de hãrþi de risc pentru toate tipurile
de risc, pe întreg teritoriul României

Hãrti de risc complete la dispoziþia
decidenþilor

ü Termen scurt

36. Reabilitarea a 10 centre istorice Numãr de centre istorice reabilitate 0 10 ü Termen lung

37.
Planuri de prevenþie, pregãtire ºi intervenþie pe
feluri de risc ºi pe tot teritoriul României

Numãr de planuri ü Termen scurt

38.
Lucrãri hidrotehnice specifice de apãrare contra
inundaþiilor

Creºterea lungimii digurilor construite,
inclusiv pe Dunare

Total X km
Y km pe
Dunãre

Total X km
Y km pe
Dunãre

ü Termen mediu

Asigurarea captãrii apei în bazine de
refugiu

m3 apã m3 apã ü Termen mediu

39.
Realizarea de lucrãri de reabilitare structuralã a
clãdirilor publice

ü Termen mediu

40.
Realizarea de lucrãri de îmbunãtãþire funciarã ºi
irigaþii pentru întreg teritoriul României

ü

41. Realizarea de lucrãri de împãdurire Împãdurirea zonele defriºate 70% ü Termen lung

42.
Dotarea cu echipamentul specific de intervenþie
a fiecãrui centru regional

Numãr centre regionale ºi judeþene
echipate complet

ü Termen mediu

OG 5 Creºterea capacitãþii instituþionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorialã

43. Realizarea sistemului cadastral românesc

Cadastre de specialitate ü Termen mediu

Sisteme informaþionale cadastrale
specifice

ü Termen mediu

44.

Unificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului ºi urbanismul ºi a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executãrii lucrãrilor într-o
singurã lege a dezvoltãrii

Codul urbanismului (CUT, POT, spaþii
verzi pe cap de locuitor, limitarea
extinderii intravilanului)

0 1 ü Termen scurt

45.
Revizuirea metodologiei privind conþinutul
cadru al documentaþiilor de amenajare a
teritoriului ºi a planurilor de urbanism

Cadrul metodologic revizuit 0 1 ü Termen scurt

46.
Modificarea ºi completarea HG nr. 525/1996
pentru aprobarea regulamentului general de
urbanism

HG modificat aprobat 0 1 ü Termen scurt

47.
Stabilirea mecanismului instituþional de
cooperare pentru implementarea Strategiei
Europene pentru Regiunea Dunãrii

Mecanism instituþional creat 0 1 ü Termen scurt

48.
Realizarea a minimum 10 proiecte investiþionale
cu relevanþã SUERD finanþate din cadrul
programelor operaþionale

Numãr de proiecte finanþate 10 ü Termen mediu


