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PREFAŢĂ
Gestionarea spaţială a teritoriului se realizează prin intermediul
amenajării teritoriului şi urbanismului, domenii cu implicaţii majore
asupra dezvoltării spaţiale echilibrate, conservării patrimoniului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale.
Amenajarea turistică a teritoriului este un domeniu particular,
complex şi coerent al procesului de amenajare a teritoriului în general.
Durabilitatea oricărei acţiuni întreprinse în prezent atât la nivel macro cât
şi la nivel microeconomic este o cerinţă de mare actualitate a societăţii
contemporane, deci şi a procesului de amenajare.
Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a
continentului european ţin cont, în sensul conceptului de dezvoltare durabilă, de nevoile tuturor locuitorilor regiunilor europene fără a compromite
drepturile fundamentale ale generaţiilor viitoare.
Prin respectarea principiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
se contribuie la creşterea economică durabilă şi la crearea de locuri de
muncă, precum şi la dezvoltarea socială şi ecologică în toate regiunile.
Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor care studiază sau
profesează direct sau indirect în turism şi administraţie publică. Este vorba
de studenţi, masteranzi, cadre didactice, cercetători, angajaţi ai diverselor
firme de profil sau ai administraţiei publice locale sau centrale. Concret,
segmentul de adresare este format din studenţii de la cursurile de zi,
frecvenţă redusă, programele de masterat şi învăţământ deschis la distanţă
din cadrul facultăţilor de profil în scopul însuşirii aspectelor teoretice şi
practice specifice domeniului abordat. De asemenea, este un ghid util şi
pentru ceilalţi studenţi şi masteranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică,
în cea de întocmire a lucrării de diplomă şi disertaţie şi de pregătire a
examenului de licenţă şi disertaţie.
Manualul abordează în conţinutul său o gamă largă de probleme
legate de particularităţile procesului de amenajare şi ale urbanismului.
În ansamblul ei, lucrarea se constituie ca un suport didactic
elaborat pe baza programelor analitice ale cursului şi tematicii seminariilor de la disciplinele „Amenajarea turistică a teritoriului” şi ”Dezvoltare şi planificare urbană”.
Autoarea
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CAPITOLUL 1. AMENAJAREA TERITORIULUI
Dezvoltarea economică şi socială a determinat, odată cu trecerea timpului,
identificarea şi necesitatea rezolvării urgente a unor probleme legate de utilizarea
spaţiului. În prezent, suprafaţa teritoriului a devenit insuficientă şi neîncăpătoare în
raport cu ceea ce se doreşte a se realiza de unde şi apariţia aşa numitei “crize a
spaţiului”. Aceasta nu este una reală ci se datorează unei gospodăriri deficitare şi
unei utilizări anarhice a teritoriului. Astfel, au apărut şi s-au cristalizat “ştiinţele
spaţiale” ce au drept obiect de activitate cunoaşterea, înţelegerea şi conducerea
problemelor pe care le ridică utilizarea teritoriului. Specialiştii în domeniu
apreciază că ele au o arie largă de cuprindere, situându-se la interferenţa unor
discipline consacrate precum geografia, economia, sociologia, arhitectura etc.. Din
rândul acestora se detaşează “amenajarea teritoriului” care are drept obiect
major de activitate organizarea ştiinţifică a spaţiului. În calitate de ştiinţă,
disciplină şi domeniu de activitate al teoriei economice, amenajarea teritoriului a
apărut şi s-a cristalizat după cel de-al doilea război mondial, fiind considerată o
ştiinţă nouă. Apariţia ei s-a datorat impactului pe care l-au avut asupra utilizării
spaţiului dezvoltarea urbană (creşterea numărului de oraşe şi a suprafeţei acestora)
şi cea industrială (scoaterea din circuitul agricol a numeroase suprafeţe de teren ce
au fost destinate construirii unor întreprinderi industriale).
1.1. Terminologie şi definiţii
De-a lungul timpului, au fost utilizaţi diverşi termeni pentru definirea
aceloraşi procese precum amenajarea teritoriului, planificare regională,
localizare, sistematizarea teritoriului (utilizat în România până în anii '90). Deşi
nu se suprapun întru-totul, aceşti termeni şi conţinutul pe care îl acoperă definesc
problematica utilizării raţionale a spaţiului şi valorificarea resurselor regionale1.
Sistematizarea poate fi privită ca un ansamblu de principii şi activităţi
vizând utilizarea raţională a terenului, valorificarea deplină a potenţialului de
resurse, realizarea unor condiţii civilizate pentru membrii societăţii.
Termenul de sistematizare-folosit cu precădere în România-are un
conţinut similar cu2:
- amenajarea teritoriului (l'aménagement du territoire-utilizat de şcoala
franceză);
1

Minciu Rodica, Amenajarea turistică a teritoriului, Universitatea Creştină “Dimitrie
Cantemir”, Bucureşti, 2002, pag. 11
2
Cândea Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea
durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, pag. 16
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planificarea teritorială (physical planning) şi
organizarea teritoriului sau spaţiului (spatial organization), ultimii doi
termeni folosiţi de şcoala anglo-saxonă şi americană.
Prin urmare, amenajarea teritoriului este un ansamblu de activităţi
complexe, cu caracter global şi interdisciplinar, având ca obiectiv general,
organizarea fizică a spaţiului, şi are următoarele componente3:
 Conceperea strategiilor şi politicilor specifice;
 Elaborarea studiilor de fundamentare a cercetărilor prealabile şi culegerea
datelor;
 Întocmirea planurilor de amenajare şi a regulamentelor aferente şi avizarea
lor;
 Gestionarea teritoriului şi localităţilor;
 Autorizarea realizării construcţiilor, elaborarea actelor normative;
 Controlul realizării amenajărilor umane.
-

1.2. Procesul de amenajare a teritoriului la nivel european
Carta Europeană a amenajării teritoriului adoptată în anul 1983, de
CEMAT la Torremolinos – Spania, defineşte amenajarea teritoriului ca
“expresia spaţială a politicilor economice, sociale, culturale şi ecologice a tuturor
societăţilor” cu următoarele obiective fundamentale:
• dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor;
• ameliorarea calităţii vieţii;
• gestionarea responsabilă a resurselor naturale;
• protecţia mediului;
• utilizarea raţională a solului.
Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la
nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si 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. Amenajarea teritoriului reprezintă, deci,
expresia spaţială a politicilor economice, sociale, culturale si ecologice ale
societăţii.
Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie:
o globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un
ansamblu integrat;

3

Ionaşcu S. Gheorghe, Dezvoltare spaţială durabilă şi urbanism, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2004, pag. 38

12

funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe
valori de cultură şi interese comune;
o prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung
a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi
să tină seama de acestea în aplicare;
o democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei
politici la adoptarea deciziilor.
În ceea ce priveşte procesul de amenajare a teritoriului la nivel
european, la începutul anilor '60, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
preocupată de concentrarea excesivă a disparităţilor regionale, declară în cadrul
Rezoluţiei nr. 210/1961 faptul că “este convinsă că dezvoltarea spaţială
armonioasă a activităţilor economice, sociale, culturale este irealizabilă fără o
politică de amenajare a teritoriului”4.
Prin Rezoluţiile nr. 525 şi 526/1968 Adunarea Parlamentară propune
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei să angajeze o nouă formă de
cooperare europeană în domeniul amenajării teritoriului şi să instituie pentru
aceasta o conferinţă europeană ministerială permanentă, însărcinată cu elaborarea
noilor orientări politice de dezvoltare teritorială a continentului european şi să
asigure armonizarea politicilor naţionale în domeniul amenajării teritoriului.
Prima Conferinţă Europeană a Miniştrilor Responsabili cu
Amenajarea Teritoriului (CEMAT) a avut loc în 1970 la Bonn – Germania.
Din 1970, CEMAT s-a reunit în 12 sesiuni şi a adoptat de-a lungul timpului,
documente fundamentale pentru amenajarea teritoriului european. După 1991,
România a participat constant la Sesiunile CEMAT prin reprezentanţi ai
ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului.
Principalele documente europene în vigoare care sintetizează experienţa
privind amenajarea teritoriului şi la care România îşi aliniază politicile sale sunt5:
¾ Carta europeană a amenajării teritoriului – document al Consiliului
Europei, adoptat de cea de a 6-a Conferinţă Europeană a Miniştrilor
Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la
Torremolinos, Spania (mai 1983);
¾ Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea
spaţială echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii Europene - document
al Uniunii Europene, adoptată la Consiliul Informal al Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din ţările Uniunii Europene
– Potsdam, Germania (mai 1999);
¾ Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a
continentului european – document al Consiliului Europei, adoptat la
o

4
5

http://www.mie.ro
Idem
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Conferinţa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea
Teritoriului (CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000);
¾ Agenda Teritorială Europeană - document al Comisiei Europene (mai
2007)
În Carta Europeană a Amenajării Teritoriului, amenajarea teritorialspaţială trebuie să fie democratică, cuprinzătoare, funcţională şi orientată pe
termen lung6:
Democratică – trebuie condusă într-un mod care să asigure participarea
locuitorilor implicaţi şi ai reprezentanţilor lor politici;
Cuprinzătoare – trebuie să asigure coordonarea diferitelor politici
sectoriale şi să le integreze într-o abordare global;
Funcţională – trebuie să ţină cont de conştiinţa regională bazată pe valori,
cultură şi interese comune care uneori depăşesc hotarele administrative şi
teritoriale, ţinând în acelaşi timp cont de înţelegerile instituţionale;
Orientată pe termen lung – trebuie să analizeze şi să ia în considerare
tendinţele pe termen lung şi evoluţia fenomenelor şi intervenţiilor din
domeniul social, cultural, ecologic şi al mediului.
În prezent, provocările teritoriale majore la nivelul Uniunii Europene
(UE) sunt următoarele7:
− efectele diversificate la nivel regional ale schimbărilor de climă pe
teritoriul UE şi al vecinilor săi, în special având în vedere dezvoltarea
durabilă;
− creşterea preţurilor la energie, ineficienţa energetică şi diverse
oportunităţi teritoriale pentru noi forme de furnizare a energiei;
− accelerarea integrării regiunilor, inclusiv a zonelor transfrontaliere, în
competiţia economic globală şi, în acelaşi timp, creşterea interdependenţei
dintre statele şi regiunile lumi;
− efectele extinderii UE asupra coeziunii economice, sociale şi teritoriale,
în special în ceea ce priveşte integrarea Europei de Est şi a noilor state
membre, în raport cu infrastructura de transport şi energie;
− supraexploatarea resurselor ecologice şi culturale şi pierderea
biodiversităţii, în special prin urbanizare accentuată, în timp ce zonele
îndepărtate se confruntă cu depopularea;
6

Carta Europeană a Amenajării Teritoriului, Consiliul Europei, Torremolinos, Spania,
1983, pag. 12
7
Agenda Teritorială a Uniunii Europene, Reuniunea Informală a Miniştrilor Europeni
responsabili cu Dezvoltarea Urbană şi Coeziunea Teritorială, Leipzig, 24-25 mai 2007,
pag. 3
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− efectele teritoriale ale schimbărilor demografice (în special îmbătrânirea), ale migraţiei spre şi dinspre Uniunea Europeană şi ale migraţiei
interne asupra pieţei muncii, a furnizării de servicii publice de interes
general şi asupra pieţei locuinţelor, a dezvoltării structurii aşezărilor umane
şi a modului în care oamenii locuiesc împreună în oraşele şi regiunile
comunitare.
1.3. Amenajarea teritoriului în context naţional
În România, conceptul de amenajare a teritoriului este racordat la
principalele documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizează prin
studii, planuri, programe si proiecte care armonizează la nivel teritorial politicile
economice, sociale, ecologice şi culturale în vederea asigurării dezvoltării durabile
în profil spaţial a diferitelor zone ale ţării. Activităţile de amenajare teritoriului si
de urbanism se desfăşoară conform Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare, care stabileşte ca obiective
ale amenajării teritoriului:
 dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu
respectarea specificului acestora;
 îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
 gestionarea responsabilă a resurselor natural;
 protecţia mediului;
 utilizarea raţională a teritoriului.
Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercită
pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării
spaţiale la nivel naţional, regional, judeţean, orăşenesc şi comunal, creând cadrul
adecvat pentru dezvoltarea echilibrată şi utilizarea raţională a teritoriului precum şi
gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului.
Activitatea în domeniu la nivel naţional este coordonată de către Guvern,
care stabileşte în raport cu conţinutul Programului de Guvernare, programe
prioritare, linii directoare şi politici sectoriale.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (înfiinţat prin HG nr.
1631/29.12.2009, Monitorul Oficial nr. 2/4.010.2010) este organul de specialitate
al administraţiei publice centrale care realizează politica guvernamentală în
următoarele domenii de activitate:
o Dezvoltare regională;
o Coeziune şi dezvoltare teritorială;
o Cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională;
o Amenajarea teritoriului;
o Urbanism şi arhitectură;
o Locuire;
15

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

o Gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară;
o Lucrări publice;
o Construcţii;
o Turism.
În acest sens, ministerul de resort îndeplineşte următoarele funcţii:
De planificare strategică;
De reglementare şi avizare;
De reprezentare;
De autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
De administrare;
De implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare,
naţionale, precum şi din alte surse legal constituite;
De promovare a destinaţiilor turistice naţionale;
De monitorizare şi control;
De coordonare.

Figura nr. 1.1.: Organigrama Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
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În subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
funcţionează Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren-CNRRS-Bucureşti, care
se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile
legii.
În coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
funcţionează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”-Bucureşti şi Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism-INCDT-Bucureşti.
De asemenea, există şi două unităţi care funcţionează sub autoritatea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi anume: Agenţia Naţională
pentru Locuinţe-ANL-Bucureşti şi Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A.Bucureşti.
Aşa cum reiese din organigramă, cu atribuţii în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului există Direcţia Generală de Dezvoltare Teritorială cu
următoarea structură:
 Serviciul amenajarea teritoriului;
 Serviciul strategie şi cooperare teritorială;
 Serviciul urbanism, dezvoltare locală şi habitat;
 Serviciul coordonare programe gestiunea localităţilor şi baze de date
teritoriale;
 Compartimentul secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de
interes general.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului asigură elaborarea Planului
de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN şi a Planului de Amenajare a
Teritoriului Regional – PATR – care fundamentează dezvoltarea regională.
În acelaşi context, ministerul în cauză înscrie printre atribuţiile sale
principale şi:
• asigură colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale
administraţiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere
al amenajării teritoriului şi a programelor strategice sectoriale;
• asigură colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile
judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică
programele guvernamentale şi liniile directoare în domeniul amenajării
teritoriului la nivel regional, judeţean şi local;
• asigură avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului, potrivit
competenţelor stabilite prin lege.
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Consiliul judeţean are următoarele atribuţii în domeniul amenajării
teritoriului8:
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judeţean,
conform legii şi stabileşte orientările generale privind amenajarea
teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului;
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judeţean,
conform legii şi stabileşte orientările generale privind amenajarea
teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului. În acest scop,
consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor locale şi le acordă
asistenţă tehnică de specialitate;
asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de
amenajare a teritoriului pentru teritoriile administrative ale localităţilor din
judeţ;
asigură elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, a
planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi
le aprobă conform prevederilor legii.
În domeniul amenajării teritoriului, Consiliul local (administraţia publică
locală) asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a
teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării
teritoriului, consiliul local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate
economico-socială.
Complexitatea acţiunilor de amenajare, varietatea metodelor, tehnicilor şi
instrumentelor utilizate antrenează în fazele de proiectare şi realizare un număr
mare de specialişti şi instituţii din domenii diverse. În aceste condiţii se pune
problema coordonării activităţii acestor organisme şi, respectiv, stabilirea unor
responsabilităţi privind realizarea unor acţiuni. Cel mai frecvent, coordonarea
activităţii de amenajare intră în suita responsabilităţilor administraţiei centrale,
naţionale, acestea având un rol pasiv în acest sens. Responsabilitatea concretă a
acţiunilor de amenajare revine unor organizaţii de profil precum societăţi
comerciale, agenţi economici, diferite organisme regionale. De asemenea, sunt
create unele organisme specializate pentru diferite tipuri de acţiuni care-şi
încetează activitatea în momentul în care obiectivul a fost atins. Acestea vor avea
reprezentanţi din toate domeniile. În cazul unor acţiuni mai simple de amenajare,
responsabilitatea revine comunităţii locale şi organelor puterii de stat reprezentate
de primării, fiind situaţia cea mai întâlnită. În ultima vreme, multe dintre acţiunile
de amenajare presupun o abordare internaţională.
8

www.mie.ro
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Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:
¾ Planul de amenajare a teritoriului naţional - PATN;
¾ Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ;
¾ Planul de amenajare a teritoriului judeţean - PATJ.
PATN este suportul dezvoltării complexe şi durabile inclusiv al dezvoltării
regionale a teritoriului şi reprezintă contribuţia specifică a ţării noastre la
dezvoltarea spaţiului european şi premisa înscrierii în dinamica dezvoltării
economico-sociale europene. Are caracter director şi fundamentează programele
strategice sectoriale pe termen mediu şi lung şi determină dimensiunile, sensul şi
priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul
cerinţelor europene.
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN – se elaborează pe
secţiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României.
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor
sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le
detaliază. Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt9:
Căi de comunicaţie;
Ape;
Zone protejate;
Reţeaua de localităţi;
Zone de risc natural;
Turismul;
Dezvoltarea rurală.
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal-PATZ se întocmeşte pentru
teritorii grupate într-o zonă cu caracteristici comune, geografice, economice sau/şi
de altă natură, care cuprinde în întregime sau parţial teritoriul administrativ al mai
multor unităţi teritorial administrative. Acest tip de plan generează politici
teritoriale zonale pe probleme concrete de interes comun.
În funcţie de teritoriul pentru care se elaborează, Planurile de
Amenajare a Teritoriului Zonal se împart în categoriile:
Regional;
Interjudeţean;
Interorăşenesc;
Intercomunal;
Periurban;
9

Dincă Dragoş, Dezvoltare şi planificare urbană, suport de curs, Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul
pentru Învăţământ la Distanţă, Bucureşti, 2007, pag. 44
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Metropolitan (al municipiilor de rangul 1);
frontalier.
Aceste planuri definesc cadrul de desfăşurare a activităţilor economice şi
sociale în concordanţă cu planurile de amenajare a teritoriului superioare. Pe baza
acestor planuri se stabilesc profilul socio-economic şi zonarea teritoriului în funcţie
de posibilităţile de dezvoltare a unităţilor economice corelate cu disponibilul de
forţă de muncă, amplasarea construcţiilor, dotărilor şi echipărilor, respectând
patrimoniul natural, trăsăturile specifice urbanistice şi utilizarea raţională a
terenurilor în cadrul unei organizări structurale a perimetrului construibil.
Planul de amenajare a teritoriului judeţean – PATJ are caracter
director şi se întocmeşte pentru teritoriul administrativ al judeţului şi reprezintă
expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a acestuia. PATJ
are rol de armonizare a dezvoltării durabile a teritoriului şi preia prevederile
planurilor de amenajare a teritoriului zonal sau naţional. Elaborarea acestor planuri
este o condiţie pentru realizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor
administrative-teritoriale componente. 90% dintre judeţele ţării au planurile de
amenajare a teritoriului judeţean avizate şi aprobate conform legii.
Planurile de amenajare a teritoriilor zonale – PATZ - şi judeţene - PATJ conţin programe de măsuri pe termen scurt, mediu şi lung care privesc înlăturarea
sau ameliorarea disfuncţionalităţilor şi disparităţilor care se manifestă în acea zonă.
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii
pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.
Fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi să îl
reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de
dezvoltare ale judeţului10.
Politica privind amenajarea teritoriului în România are următoarele
obiective:
1. Capacitatea instituţională;
2. Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului naţional;
3. Dezvoltarea unui sistem integrat de transport şi comunicaţii ca suport pentru
formarea şi expansiunea sistemului urban de tip policentric;
4. Conservarea şi dezvoltarea moştenirii culturale şi naturale;
5. Construcţii de interes public şi locuinţe;
6. Creşterea performanţei energetice în clădirile de locuit;
7. Reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
8. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii localităţilor;

10

Dincă Dragoş, op. cit., pag. 44
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