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Abstract. Plan of the Vrancea County is the spatial express ion of the socio-economic development of  the  

County. The study will provide a global framework for possibilities and uniform development in regional 
and national context. P.A.T.J. Vrancea seeks to optimize the use of  natural resources, the use of work 
resources and the distribution of the popula tion in order to create a permanent balance between how 
to exploit the natural and economic potential, of the one part, and the protection of the environment, 
on the other hand, through a responsible management of the territory in accordance with the principle  

of sustainable development. P.A.T.J. Vrancea aimed at solving specific problems of the territory in the 
context of  efficiency, fairness, transparency and the involvement of communities in decision-making.  
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1. Introducere 

“Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Vrancea” 
a făcut obiectul contractului nr. 11907 / 2007 si a avut 
ca beneficia r şi utilizator Consiliul Judeţean Vrancea. 
Elaborarea lucrării a decurs din neces itatea actualiză rii 
periodice a  acestui tip de  documenta ţie în funcţie de  

politicile sectoriale şi programele de dezvoltare  
judeţene, regionale şi naţionale, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenaja rea 
teritoriului şi urbanismul. 
 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean reprezintă 
expresia spaţială a programului de dezvoltare 

socioeconomică a judeţului, are rolul de a coordona şi 
armoniza dezvoltarea unităţilor administrative 
componente la nivelul întregului judeţ. Studiul va 
asigura un cadru global şi unitar privind posibilităţile de 
dezvoltare în context regional, naţional şi european. 

P.A.T.J. urmăreşte optimizarea utilizării resurse lor 
naturale  ale solului şi subsolului, a resurselor de  
muncă şi a modului de repartiţie  a populaţie i în 
vederea creării unui echilibru permanent între modul 

de valorif icare a potenţialului natural şi economic, pe  
de o parte, şi protecţia mediului, pe de altă parte, 
printr-un management responsabil al teritoriului în 
acord cu principiul dezvoltării durabile. 
 

Un alt principiu de bază avut în vedere la structurarea 
studiului a fost cel al integrării P.A.T.J. în planurile statutare 

elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum şi 
corelarea cu prevederile documentaţiilor de urbanism 
aprobate. În acest sens P.A.T.J. Vrancea a fost întocmit în 
conformitate cu legile privind aprobarea P.A.T.N., respectiv 
secţiunile aprobate până în prezent: Căi de comunicaţie 

(nr. 71/1996, actualizată prin nr. 363/2006), Apa (nr. 
171/1997), Zone protejate (nr. 5/2000), Reţeaua de 
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localităţi (nr. 351/2001), Zone de risc natural (nr. 
575/2001), Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, 
Planul de Dezvoltare Regională – Regiunea 2 Sud – Est, 
Strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea 2007-2013, 

Strategiile şi programele recente de dezvoltare sectorială 
pe domeniile specifice amenajării teritoriului. 
P.A.T.J. Vrancea vizează rezolvarea unor probleme 
specifice a le teritoriului în contextul eficienţei, 
echităţii, transparenţei şi implicării comunităţilor în 

luarea deciz iilor. P.A.T.J. Vrancea a fost întocmit în 
conformitate cu “Conţinutul cadru al documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului în concordanţă cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenaja rea 
teritoriului şi urbanismul” (în curs  de aprobare). 
 

Lucrarea  a fost elaborata în cinci faze care s-au 

desfăşurat în perioada decembrie 2007 – aprilie 2009 
şi a avut următorul conţinut: Faza I – Studii de  
fundamentare, Faza a II-a - Identificarea elementelor 
care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea 
problemelor şi disfuncţionalităţilor, Faza a III-a – 

Diagnostic prospectiv şi general: evaluarea decalajului 
dintre situaţia  actuală  şi cea anticipată  şi dorită, Faza a 
IV-a - Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de  
măsuri, Faza a V-a – Documentaţii pentru obţinerea 
avizelor şi introducerea observaţiilor. 
 

Lucrarea a avut la bază studii de fundamentare  

considerate necesare avându-se în vedere specif icul 
problematicii din judeţul Vrancea: ”Studiu privind 
activităţile economice din judeţul Vrancea (Industria, 
Turismul, Serviciile)” – Academie de Studii Economice, 
”Studiu privind evaluarea fondului forestier al 

judeţului Vrancea” – Institutul de Studii şi Cercetări 
Agrosilvice, ”Studiu privind stadiul actual ş i stra tegia 
de dezvoltare a agriculturii şi pisciculturii în judeţul 
Vrancea” – Institutul de Economie Agrara, ”Studiu 
privind calitatea mediului natural ş i construit in judeţul 

Vrancea” – Institutul de Geografie al Academiei 
Române, ”Studiu privind dezvoltarea gospodăririi 
apelor în judeţul V rancea” Institutul Naţional de  
Hidrologie ş i Gospodărirea Apelor. 
 

Actualizarea bazei de date, premergătoare elaborării 
propriu–zise documentaţiei, s-a realizat în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Vrancea, care a contactat organismele 
teritoriale judeţene responsabile cu domeniile specifice 
amenajării teritoriului. Un volum important de date a fost 
furnizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea (Fişele 

localităţilor 2000 - 2006), precum şi de Institutul Naţional 
de Statistică. Totodată a fost utilizat Raportul privind starea 
mediului în judeţul Vrancea - 2007, Planul Local de Acţiune 
pentru Mediu Vrancea, Planul judeţean de apărare 
împotriva inundaţiilor - 2007. Documentaţia a preluat 

unele elemente considerate ca rămase în vigoare din 
P.A.T.J. Vrancea anterior (elaborat în perioada 1995 - 
1998), precum şi alte date aflate în gestionarea INCD – 
URBANPROIECT. Partea grafica a P.A.T.J. Vrancea a fost 
realizata în Sistem Informaţional Geografic (GIS ARC View). 

2. Conţinutul proiectului 

Faza a II-a - Identificarea elementelor care 

condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea 

problemelor ş i disfuncţionalităţilor 

Faza II a avut ca obiectiv identificarea elementelor care 
condiţionează dezvoltarea şi evidenţierea problemelor 
şi disfuncţionalităţilor şi s-a elaborat pe componentele  

cantitative şi calitative ale caracteristicilor economico-
sociale şi de mediu, grupate pe următoarele domenii –  
ţintă: structura teritoriului, structura socio-demografică, 
structura activităţilor şi contextul supra-teritorial 
(interjudeţean, regional şi naţional). Analizele teritoriale 

efectuate în această fază au fundamentat elaborarea 
diagnosticului general din faza următoare. 
 

Faza a III-a – Diagnostic prospectiv şi general: 

evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea 

anticipată şi dorită; 

Obiectivul Fazei a III –a l-a constituit formula rea 

diagnosticului prospectiv al dezvoltă rii teritoriale a 
judeţului pe domeniile ţintă şi componentele acestora, 
pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate  
în faza anterioară.  
 

Etapa de diagnostic s-a derulat prin analize  
multidisciplina re în plan social, economic şi teritorial, 

care au prezentat problematica, iera rhizarea şi 
priorită ţile domeniilor diagnosticate la nivel judeţean 
şi regional. S-a urmărit evidenţierea celor mai 
semnificative aspecte (probleme grave sau 

oportunităţi deosebite).  
 

O primă secţiune a lucrării prez intă problemele  
identificate precum ş i factorii de favora bilita te  
pentru f ieca re domeniu analiza t sub forma analizei 

S.W.O.T. Acest tip de a naliză a consta t în s tabilirea  
puncte lor ta ri ş i a  punctelor s labe ce se manifestă  

teritoria l, da r şi a oportunităţilor ş i riscurilor pe  
care le oferă si implică mediul extern asupra  
domeniilor şi subdomeniilor amena jă rii teritoriului 
judeţea n.  
 

O altă secţiune a documentaţiei prezintă obiectivele 

majore specifice domeniilor analizate, rezultate atât 

din strategiile naţionale, regionale sau locale cât şi din 
analiza situaţiei exis tente la nivelul teritoriului 
judeţean. Aceste obiective, cu un orizont de timp 
determinat, sunt cele care dau măsura decalajului 
existent între sta rea actuală a judeţului şi situaţia 

dorită pentru teritoriul vizat. 
 

Pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate  
în Etapa III s-a formulat diagnosticul prospectiv al 
dezvoltării teritoriale  a judeţului Vrancea pe domeniile  
ţintă şi componentele acestora. Prin diagnosticul 
prospectiv s-a urmărit investigarea fenomenelor şi 

proceselor aparţinând domeniului diagnosticat in scopul 
evidenţierii problemelor şi oportunităţilor legate de 
desfăşurarea acestora.  
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Faza a IV-a - Strategia de dezvoltare spaţială şi 

programul de  măsuri; 

Strategia de dezvoltare spaţială vizează un orizont 
temporal de 15 ani, căruia îi corespund propuneri şi un 
program de măsuri etapizat pe termen scurt şi mediu (3 – 
5 ani), mediu şi lung (5 – 10 ani) şi de perspectivă (15 ani). 

Obiectivul acestei faze l-a constituit elaborarea strategiei 
de dezvoltare spaţială a judeţului pe baza problemelor 

identificate şi a priorităţilor stabilite. Strategia a cuprins 

acţiunile şi măsurile necesare pentru asigurarea 
cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă analizate.  
 

Au fost prezentate  obiectivele strategice generale care  
vizează dezvoltarea teritoriului pe termen lung, prin 
care se indică direcţiile clare de dezvoltare prin 
valorificarea potenţialului natural, material şi uman 

propriu şi se asigură eliminarea/reducerea decalajelor 
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dintre situaţia actuală şi cea preconizată. Obiectivele 
strategice generale au fost stabilite  în corelare cu 
propunerile rezultate din documentaţiile de amenajare 
a teritoriului naţional şi regional, precum şi cu elemente 

rezultate din contextul teritorial regional, naţional şi 
european.  
 

Obiectivele specifice pentru domeniile ţintă şi pentru 
componentele acestora s-au stabilit pe baza problemelor şi 
disfuncţionalităţilor identificate şi s-au încadrat în 
obiectivele strategice generale. Totodată obiectivele 

specifice sunt corelate cu strategiile naţionale, regionale 
sau locale, precum şi cu cele sectoriale.  
 

Documentele strategice pe care s-a bazat formularea  
obiectivelor de  dezvoltare a teritoriului judeţean şi 
orizontul de timp au fost: Planul Naţional de  
Dezvolta re 2007 – 2013; Conceptul Na ţional de  

Dezvolta re Spaţia lă (în curs de e laborare); Legile de  
aprobare a  Secţiunilor P.A.T.N. (şi secţiunile P.A.T.N. 
în curs de aprobare); Stra tegia de Dezvoltare  
Regională a  Regiunii Sud –  Est, 2007 –  2013; 
Prog ramele Operaţiona le Sectoriale pentru 

implementa rea axelor prioritare  ale P. N.D.; Strategia  
Naţională de Protecţie a Mediului (2004 - 2025); 
Strategia  naţiona lă privind dezvolta rea serviciilor 
publice  de gospodărie  comuna lă (orizont 2030); 
Strategia Na ţională de Management al Riscului la  

Inundaţii (H.G. 1854/2005); Strategia Naţională de 
Gospodărire Durabilă a Deşeurilor (2008 – 2013); 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii (2004 
orizont 2025); Strateg ia Naţională pentru  Ocuparea  
Forţe i de Muncă (2004 – 2010); Planul Local de  

Acţiune pentru Mediu (2006 orizont 2015); “Sistem 
integ rat de ma nagement al deşeurilor din judeţul 
Vrancea”  (Haskoning 2007). 
 

Pentru fiecare obiectiv specific corespunzător 
domeniilor şi subdomeniilor prezenta te s-au  
formulat direcţiile de acţiune şi propunerile concrete  

prin ca re se realizează fiecare  dintre acestea. Ultima  
parte a a ceste i faze a constituit-o Programul de  
măsuri  eta pizat pe termen scurt (3-5 a ni), mediu (5-

10 ani)  şi lung (10-20 a ni)., care a inclus măsurile de  
amenajare a teritoriului pentru domeniul respectiv 
relaţionate cu obiectivul specific şi direcţia  de a cţiune 
stabilită. De reg ulă, în funcţie de tipul de intervenţie, 

măsurile au fost localiza te spaţial, pentru a se  
contura a rii specif ice de intervenţie în teritoriul 
judeţean. Programul de măsuri propus ref lectă  
direcţiile de acţiune vizavi şi de instituţiile ce pot fi 
implicate şi responsabiliza te în implementarea şi 

monitoriza rea strateg iei.  
 

3. Concluzii 

Prevederile  cuprinse în Planul de  Amenajare  a 
Teritoriului Judeţean constituie elemente obligatorii 

de temă pentru planurile de amenaja re teritorială şi 
de urbanism ce se vor întocmi pentru zone sau unităţi 
administrativ teritoriale  din judeţ. 
 

Planul de Amenaja re a Teritoriului Judeţean va 
constitui un instrument de lucru la dispoziţia 
autorităţilor judeţene ş i locale pentru fundamenta rea 

politicilor economice, sociale, demografice, ecologice, 
culturale etc. Aceste politici se vor concretiza prin 
programe a căror implementare, monitorizare şi 
evaluare va reveni cu precădere autorităţilor 
administraţiei publice.  
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