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Abstract. Coor dina tes and dimensions of socia l cohes ion în metr opolita n areas -dev elopment
(DEMOS) was a resea rch and development project funded by the Sta te budget of the Minis try of
Educa tion and Resea rch- The Nationa l A uthority for Scie ntific Resea rch (ANCS) unde r the Excelle nce
CEEX-Resea rch Prog ramme. The project a ims the creation of a socio-economic model which
provide s crite ria for the ass essme nt of the extent of the current developme nt of the city with the
opportunities and the effe cts of economic, socia l, political and cultura l. Cons ortium which has
realize d the project has res ulted în coordina tion of Aca demy of E conom ic S tudies în Bucha rest a nd
included the pa rtne rs: Na tiona l Defe nse Unive rsity Carol I, "Dim itrie Cantem ir Chris tia n University",
Univers ity of a rchite cture and Urbanism "Ion Mincu", Unive rsity of Bucharest, I NCD URBA NPROIECT, CURS-S.A. The project had bee n deve loped under these objectives: territorial
cohesion throug h the promotion of susta ina ble s ocio-e conom ic ba lance and improve
com petitivenes s, encourage the developme nt of urban functions throug h the improveme nt of
rela tions between urban and rural, prom otion of access ibility conditions more bala nce d, facilitating
access to information a nd knowledge, reducing env ironm ental da mage, recove ry and prote ction of
natura l res ources and he ritage
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1. Introducere
Coordona te economice ş i dimens iuni a le coez iunii
socia le în dezv oltarea z onelor metr opolita ne –
(DEMOS ) a fos t un proie ct de ce rce tare-dezv olta re
finanţa t de la buge tul de s ta t de către Minis te rul
Educa ţie i ş i Ce rcetă rii - Autorita tea Naţiona lă pe ntru
Ce rce ta re Ştiinţifică (A NCS ) în cadrul Progra mului
CEEX - Ce rceta re de Exce lenţă ş i s-a de sfăş urat în
pe rioada de cem brie 2006 – noie mbrie 2008.
Proiectul s -a de sfăş urat sub Contra ctul nr.: CEX 06 –
8 – 87/19 09 2006. ia r URBA NPROIE CT a fos t
Subcontra cta nt PA RTE NE R 5. Beneficia rul cerce tă rii
a fos t ACA DEMIA DE ST UDII ECO NOMICE. Proiectul a
urmă rit crea rea unui m odel s ocio-e conomic ca re să
ofe re crite rii de evaluare a s ta diului actua l de
dezvolta re a l oraşului cu pre ciza rea oportunităţilor
şi a e fecte lor econom ice, s ocia le, politice ş i
culturale.

Stra tegia dezvoltă rii urba ne a re în ve de re
elabora rea unor planuri în ca re vor fi cuprinse
obiectivele şi politicile de dezvolta re a
infras tructurii ş i se rviciilor publice, resurse le
dezvoltă rii e conom ice, pe rspectiva dezvoltă rii
zone lor rez ide nţiale şi regulile de design urba n
aplicabile, toa te a ces tea corela te cu măsurile de
dezvolta re în sis tem policentric. Realiza rea
acestora va contribui as tfe l la crea rea unui me diu
favora bil dezvoltă rii activităţilor e conom icosociale s i, pe aceas ta bază, la creş terea calită ţii
vieţii ş i a atractiv ită ţii pentru m ediul de afa ceri ş i
popula ţie. În acest context, este ne cesa ră
sprijinirea centrelor urbane pentru a le pe rmite să
acţioneze ca motoa re ale creş te rii economice
contribuind as tfe l la dezv oltarea te ritoria lă
echilibrată.

Dezvoltarea şi m odernizarea localităţilor, a ariilor
metropolitane - esenţă a stra tegiei urbane - se regăseşte
între obiectivele generale ale dezvoltării economicosociale şi indirect în cadrul politicii de amenaja re a
teritoriului şi dezvolta re regională, fiind necesară
raportarea pe rmanentă a strategiei urbane la aceste
obiective asigurându-se astfel cea mai eficientă alocare
a resurselor.

Obie ctive le proiectului a u fos t următoa re le:
prom ovarea coe ziunii te ritoriale prin inte rm ediul
une i dezvoltări s ocio-econom ice e chilibra te ş i
îmbunătă ţirea
competitiv ită ţii,
încura jarea
dezvoltă rii funcţiilor urbane prin îm bunătă ţirea
re laţiilor dintre z one le urbane ş i rura le,
prom ovarea unor condiţii de acces ibilitate ma i
echilibrate, fa cilita rea a cce sului la informa ţie ş i
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cunoa şte re,
reduce rea
deg ra dă rii
m ediului,
valorifica rea
ş i prote cţia
res urselor şi a
patrim oniului natural, valorifica rea patrim oniului
cultural ca fa ctor de de zvolta re, prom ovarea unui
turism durabil şi lim ita rea preve ntivă a efecte lor
cata strofe lor na tura le.

economico-s ociali ş i e colog ici în condiţiile
amena jă rii z one i me tropolita ne a Bucure ştiului,
modele de am ena ja re a arealelor de re cree re în
zonele me tropolitane ş i a unor propune ri de
îmbunătă ţire/dezvoltare a cadrului leg is lativ
privind z onele m etropolitane).

2. Conţinutul proiectului
Cons orţiul ca re a realiza t proiectul a av ut drept
coordona tor Acade mia de Studii E conomice
Bucure şti ş i ca pa rteneri: Unive rsita tea Na ţiona lă de
Apă rare "Carol I", Unive rs itatea Cre ştină "Dim itrie
Cantem ir", Unive rs ita tea de Arhite ctură ş i Urba nism
"Ion Mincu", Unive rs ita tea din Bucure şti, I NCDURBA NPROIE CT, CURS -S.A.

Contribuţia URBA NPROIECT la acest proie ct a avut
urmă toa rea s tructură: (1) de finirea conceptului de
coez iune socia lă (conce ptul s ociolog ic de coez iune
(solida rita te) s ocială, coe ziunea socia lă în
accepţiunea
documente lor
e uropene,
dime nsiunea te ritoria lă a coez iunii sociale - cazul
zone lor me tropolitane, politica de coez iune
socială a U. E. în perioa da 2007 – 2013), (2)
istoricul dezvoltă rii zonelor metropolitane (scurt
istoric al formă rii z one lor me tropolitane docume nte e urope ne, originea procesului de
„metropolizare ” - cauze le procesului - concepte,
crite rii de definire a ca lităţii de me tropolă,
proces ul de dezvolta re a zonelor me tropolitane,
etape le de dezvolta re ale proces ului de
metropoliza re, factori ca re s tabiles c ritmul
proces ului de metropoliza re în Europa, mărim ea şi
alcătuirea me tropolelor, clasifica rea me tropolelor,
crite rii de cara cteriza re a nive lului de dezvolta re a
metropolelor, programe europene de sus ţine re a
problematicii zonelor me tropolita ne, e xemple de
zone me tropolita ne europene ), (3) s iste me de
analiză ş i m ode lare a zonelor me tropolita ne, (4)
definirea z one i metropolitane (globaliza rea şi noul
rol a l ma rilor oraşe, evoluţia conceptului de
metropolă în Europa, regiuni me tropolita ne:
eleme nte
de finitorii, form e genera le
de
orga niza re a reg iunilor metropolitane, de finirea
Zonelor Metropolitane în leg isla ţia Românie i –
oportunităţi ş i probleme, conceptul de dezvolta re
durabilă, contextul inte rnaţional a l apa riţie i
conceptului de de zvolta re durabilă, principiile
dezvoltă rii dura bile, compone nte le dezvoltă rii
durabile, s iste me de organiza re a pa rame trilor
dezvoltă rii dura bile - (SCHEMA D. P. S. I. R.),
dezvolta rea durabilă în Româ nia), (5) a naliza ş i
sinteza leg isla ţie i în ceea ce priveşte z one le
metropolitane (continuită ţi legis la tive după 1989
în organiza rea adm inistra tiv te ritorială a Româ nie i
– oportunită ţi ş i probleme în crearea z one lor
metropolitane, z one le metropolitane în legis laţia
de ame naja re a te ritoriului, z onele me tropolita ne
în leg isla ţia privind funcţiona rea adm inistra ţie i
publice locale, partene ria tul public-public în
zone le m etropolitane, parte ne ria tul public-publicprivat în zonele metropolita ne, concluz ii privind
legis laţia românea scă cu privire la z one le
metropolitane, legis laţie na ţională ca re priveş te
dezvolta rea durabil, leg isla ţie orizonta lă şi
Regle mentări) şi (6) prez entarea z one lor
metropolitane e uropene: Be rlin, Londra, Varş ovia,
Praga.

Ce rce ta rea s-a desfă şura t în trei e ta pe cu
următoa re le tem e: (1) de lim ită ri conce ptua l teoretice (definirea conceptului de coe ziune socială,
istoricul dezv oltă rii z one lor me tropolita ne), (2)
sis tem e de ana liză şi m ode la re a zone lor
metropolitane (de finirea zone i me tropolita ne /
dezvoltă rii dura bile, a naliza ş i sinteza legis la ţiei în
dom eniu, avanta je/ dez avantaje ale cons tituirii
zonelor
metropolitane.
Preze ntarea
zone lor
metropolitane e urope ne, ana liza ge og rafică a
zonelor metropolitane europe ne (Londra, Bruxelles,
Amsterdam, Be rlin), mode le ş i instrume nte de
gestiune a te ritoriului, ev idenţierea s itua ţie i
particula re a Româ niei (Bucureş ti, Iaşi, Ora dea,
Ploieşti, A lba Iulia)), (3) eva luarea dezv oltă rii
dura bile în spa ţiul me tropolita n (modalităţi de
îng loba re a s ubzone lor de recre e re; ana liza
com pa ra tivă a pote nţia lului na tura l ş i antropic a l
zonelor me tropolita ne europe ne, metodolog ia de
dete rmina re a z onei me tropolita ne, ana liza
concorda nţei dintre re ţea ua come rcia lă exis te ntă ş i
cea nece sa ră, ana liza influe nţe i me diului milita r
asupra zone i me tropolita ne, ana liza influenţe i
evoluţie i pa trim oniului apă ră rii na ţionale as upra
zonei
me tropolita ne,
impactul
res tructură rii
sis tem ului apă ră rii na ţiona le
as upra
z one i
metropolitane, implica ţii econom ice şi sociale a le
dezvoltă rii zone i metropolitane, ide ntifica rea
indica torilor specifici z onei me tropolita ne şi a i
dezvoltă rii durabile în acest s pa ţiu, inves tiga ţii de
te re n pe ntru culege rea da te lor necesa re calculă rii
indica torilor sta biliţi, ce rce tare de te re n la nive lul
gospodăriilor
popula ţiei
pentru
evidenţie rea
ade re nţe i la ideea de z onă me tropolita nă, evalua rea
indica torilor
dezvoltă rii
dura bile
în
zona
metropolitană, a naliza indica torilor a ctua li a i
calităţii v ie ţii ş i proiecţia în s ta rea viitoa re, im pactul
zonei
me tropolita ne
a supra
ca lită ţii v ie ţii
pe rsona lului milita r, cua ntificarea g ra dului de
frag menta re a pe isa jului în zona metropolitană a
Bucure ştiului, eva lua rea impactului me tropoliză rii
asupra ag riculturii şi utiliză rii te re nurilor în zona
metropolitană a Bucureş tiului, proie cţia indica torilor
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mărime, sta tut şi rol la nivel naţional sau regiona l
- exis tenţa unor procese, a unor tendinţe majore
şi a unor or ientăr i s tra teg ice comune.

Analizele care privesc zone le metropolitane respective
s-au desfăşurat după următoa rea structura:
(1) Regiunea metr opolitană Berlin-Brandenburg:
conte xtul de dezv oltare - oportunită ţi ş i provocă ri,
siste mul a dminis tra tiv şi planifica rea s paţială,
siste mul de planificare regiona lă: ins trum ente de
planifica re s paţială regională, pla nificarea te hnică,
principiile ş i obiective le de planifica re spa ţială
regiona lă, echilibra rea structurii spa ţia le prin
concentrare
de sce ntraliza tă,
conce ntra rea
desce ntra liza tă prin centre regionale atractive,
păstrarea ide ntită ţii regionale: reînvie rea m oşte nirii
cultura le, coopera rea prin re ţe lele (sub) reg ionale de
infras tructura.
(2) Reg iunea metropolitană Londra: conte xtul de
dezvolta re – probleme le unui oraş globa l, sis tem ul
adminis tra tiv a l Regiunii Me tropolita ne a Londrei:
Planifica rea reg ională pe ntru o de zvolta re durabilă –
Politica „Centurii Ve rz i”, Obie ctivele Ce nturilor Ve rzi,
Desemna rea Ce nturilor Ve rz i.
(3) Zona metropolita nă Praga: Context de dezvolta re,
siste mul adminis trative, planifica rea regională,
planifica rea te ritorială, Praga şi a ria sa metropolitana:
cara cte risticile ş i raporturile interne a le întreg ii z one,
direcţii de dezv oltare stra tegica a regiunii
metropolitane, planul s tra tegic pe ntru Praga,
partene riate s tra teg ice, ridica rea ca lităţii me diului,
menţine rea identităţii reg ionale: refa ce rea m oşte nirii
cultura le, coopera rea în cadrul re ţele lor reg ionale de
infras tructură.
(4) Varşovia şi zona sa metropolitană: ca racteristicile
regiunii, sistemul administrativ, dezvoltare şi planificare
urbană în noul sistem de adminis traţie publică din
Polonia, gestiune regională în Zona Metropolitană
Varşovia

Din ana liza s tudiilor de caz s-a obs e rvat că
proble mele ges tiunii integ rate a me tropole lor ş i
zonelor lor înconjurătoa re s unt dife rite în ţările
occide nta le faţă de ţă rile Europe i ce ntra le (ce a u
apa rţinut blocului comunis t). Î n tim p ce în
prime le prov ocă rile ţin ma i degrabă de
integ ra rea într-un s is tem globa l de reţele de
ora şe cu efecte dife rite la nivelul funcţionă rii
locale (a infras tructurii, fluxurilor de oame ni ş i
mărfuri ş i a g es tiunii a ces tora), în cea de -a doua
categorie proble mele ţin în ma re pa rte de
schim ba rea tipului de ges tiune adm inis tra tivă, a
pla nifică rii spa ţiale, a înţe leg erii dezv oltă rii
reg ionale ş i de dirija rea prin politici cu acţiune
indire ctă a noului s istem econom ic. Cu toa te
aces tea, me tropole le ţă rilor Europe i centra le
tind să regăs ească, într-un tim p s curt, oda tă cu
integ ra rea europeană ş i îns crierea într-un circuit
al pie ţe lor g loba le, aceleaşi probleme întâ lnite la
metropolele occide nta le.
Proces ul de me tropoliza re pune în evidenţă
urmă toa re le trăsături com une: dinam ica socioeconom ică, a cces ibilita tea şi dezvoltarea unor
noduri logis tice (HUB), o nouă s tructură s paţială,
exis tenţa
şi
de zvoltarea
unor
funcţiuni
internaţionale, crea rea une i noi imagini urbane,
promova rea calită ţii (urbane, arhitectura le, a
serviciilor), capa citatea de gestionare a unor mari
evenime nte (manifes tări), consens ul tuturor
actorilor ş i crearea unor ins tituţii de coordona re,
manageme ntul metropolizării.

O alta s ecţiune a ce rce tării a avut ca obiect
evidenţierea situaţie i pa rticula re a Româ nie i
(Bucureş ti, Iaş i, Ora dea, Ploieş ti, A lba I ulia) şi s-a
desfă şura t pe urmă toa rea s tructura: probleme le
dezvoltă rii urba ne în Româ nia, marile oraşe a le
Românie i - prom otoa re le „mode rniz ării” instituţiilor
de
ge stiune
loca lă,
cons tituirea
zone lor
metropolitane - cre area as ocia ţiilor inte rcomuna le
(ana liza unor studii de caz): Z ona me tropolita na
Oradea,
Zona
me tropolita na
Iaş i,
Zona
metropolitană
Bucureş ti, Zona me tropolita nă
Ploieşti, Zona me tropolita nă A lba I ulia. Fie ca re
studiu de ca z pa rcurge e tape ca re prives c: Cadrul
ins tituţiona l, Obiective stra teg ice, Politicile comune
integ ra te.

Datorită responsa bilităţii com une, coopera rea în
regiunea m etropolitană poa te fi o s ituaţie
avantajoasă pe ntru oraş şi pe ntru împre jurimile
sale imedia te. Ace st lucru im plică o consolidare a
coope rării dintre depa rta mentele tehnice a le
autorită ţilor de sta t, înde osebi în ceea ce priveş te
planifica rea economică ş i tehnică.
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