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TERMENII DE REFERINȚĂ AI DOCUMENTULUI  

Prezentul document a fost elaborat pentru Proiectul Twinning al UE , implementat între Italia și 

Moldova MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în 

Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia”  în cadrul Componentei 4  „Suport direct 

instituțiilor competente în domeniul protecție patrimoniului”, în calitate de livrabil pentru Activitatea 

4.2 „Elaborarea analizei interdisciplinare privind patrimoniul cultural și interpretarea acesteia”, în 

conformitate cu cele stipulate în Anexa A1 – Descrierea Acțiunilor Contractului Ref. Ares  

(2017)4121713/ 22.08.2017 – 2017/ 387-025. 

În conformitate cu Contractul sus – menționat, scopul acestei activități constă în consolidarea 

eficiențienței organismelor publice în realizarea sarcinilor în domeniul conservării și promovării 

patrimoniului cultural, necesitînd o înțelegere a patrimoniului cultural și a rolului pe care îl joacă în 

viața societății, contribuția pe care acesta o oferă pentru calitatea vieții cetățenilor ca indivizi și 

membri ai comunității/ societății în general. 

Prezentul raport examinează și prezintă modele interdisciplinare pentru analiza și interpretarea 

datelor cu referire la teritorii și patrimoniul cultural ca bază metodologică pentru dezvoltarea 

cercetării interdisciplinare prin teze de doctorat sau masterat elaborate de către tinerii cercetători 

moldoveni, în coordonare și acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în domeniul 

arheologiei, geografiei, istoriei, științelor sociale și economice etc. Raportul trebuie privit ca un 

instrument de referință și consolidare a capacităților pentru dezvoltarea unor astfel de cercetări 

interdisciplinare. Au avut loc dialoguri preliminare cu Universitatea Pedagogică "Ion Creangă", iar 

Comitetul de Coordonare, organizat la 19 iunie 2018, a decis lansarea dialogului cu Universitatea de 

Stat din Moldova și Academia de Științe Economice din Moldova (ASEM) în vederea dezvoltării acest 

tip de cercetare. 

Activitatea a fost realizată în coordonare și în strînsă legătură cu activitățile 1.1, 1.2 1.3, 2.1, 2.2. De 

fapt, prima parte a evaluării elaborate în cadrul activității 4.2 a generat "Raportul introductiv: 

elementele-cheie pentru o abordare intersectorială a promovării patrimoniului cultural. Analiza 

sectorului vast al culturii", al cărui scop contă în explicarea motivului pentru care analiza efectuată 

de către Proiectul Twinning se extinde dincolo de sectorul de referință și ia în considerare, de 

asemenea, planificarea spațială, reformele administrative, inclusiv sectoarele private și ONG-uri, 

parteneriatele publice-private și oportunitățile industriilor creative / sectoarelor dezvoltate. 

De asemenea, acest raport include recomandări care contribuie la formularea propunerilor 

legislative și de reglementare privind reformele juridice și organizaționale. 
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Pe baza constatărilor prezentului raport, se planifică de a organiza un atelier de lucru cu 

reprezentanții MECC (direcțiile patrimoniul cultural, artă și industrii creative), ai universităților 

menționate mai sus, ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției 

Dezvoltării Regionale, Agenției Turismului din Moldova, în vederea stabilirii priorităților pentru 

acțiuni, inclusiv pentru elaborarea cercetării aplicate. 

REZUMAT 

Prezentul document presupune că patrimoniul, abordat în sens larg și dinamic, adică incluzând atît 

moștenirile naturale și culturale, tangibile și intangibile provenite de la generațiile precedente și din 

localități geografice specifice, reprezintă un factor pentru auto-identificarea individuală, socială și de 

includere și joacă un rol strategic ca factor de dezvoltare durabilă și stabilitate socio-teritorială. 

În particular - în cadrul obiectivelor principale ale UE privind coeziunea economică, socială și 

teritorială și a Strategiei Europa 2020, axate pe o creștere inteligentă, durabilă și deplină - prezentul 

raport elucidează dimensiunea teritorială intrinsec relaționată patrimoniului. În consecință, aceasta 

ilustrează convergența dintre conceptul de dezvoltare bazat pe patrimoniu, examinat în prima parte 

a acestei activități, și cel al dezvoltării locale. 

Strategia de dezvoltare locală este un plan pe termen lung care vizează abordarea subutilizării 

persistente a potențialului și reducerea excluziunii sociale în locuri specifice, prin intervenții externe 

și guvernanță pe mai multe niveluri. Aceasta promovează furnizarea de bunuri și servicii integrate 

adaptate contextului și declanșează schimbări instituționale. Având în vedere abordarea locală, 

precum și Rezoluția Parlamentului European din 2015 privind o abordare integrată a patrimoniului 

cultural pentru Europa, conotația teritorială intrinsecă a patrimoniului este conturată drept un activ  

fundamental, transversal și strategic pentru o dezvoltare durabilă în toate profilurile menționate 

(economic, social, teritorial). 

În baza celor menționate, prezentul document vizează ilustrarea unor modele testate pentru o 

abordare teritorială, capabile să sprijine elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă. Dat fiind 

faptul că proiectele internaționale, precum și strategii naționale pot servi drept referințe utile din 

punct de vedere metodologic, aceste, de asemenea, sunt ilustrate în prezentul raport. Precum este 

menționat, niciunul dintre aceste modele nu este propus ca o abordare unică pentru toți; 

documentul intenționează să demonstreze că diferitele modele se bazează, în cea mai mare parte, 

pe aceleași principii fundamentale, chiar dacă unele au deja decăzut, altele pot oferi perspective 

utile care urmează să fie adoptate împreună cu alte. Prin urmare, aceste principii pot fi considerate, 

indiferent de modele, elementele relevante care trebuie luate în calcul la construirea unei strategii 

de dezvoltare. Raportul examinează următoarele modele: 
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- Programul OCDE pentru Dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de muncă la nivel local 

(LEED) care reprezintă o analiză inovatoare a noțiunii de cultură aplicată dezvoltării 

teritoriale și locale, și publicarea - pilot Maximizarea impactului: spre un ghid al OCDE pentru 

administrațiile locale, comunități și muzee. 

- Programul LEADER, o inițiativă a UE în cadrul politicii agricole comune, determină unele 

dintre principalele principii pentru dezvoltarea locală; în perioada de program 2014-2020, 

abordarea LEADER, dezvoltată în context rural, a fost extinsă și pentru zonele urbane și de 

coastă, sub titlul "Dezvoltarea locală condusă de comunități" (CLLD). 

- Proiectul ESPON 2020 vizează sprijinirea Strategiei Europa 2020, consolidarea capacității 

economiei UE pentru creștere, inovare și generare a locurilor de muncă, precum și un 

instrument de evaluare intitulat Modelul NEXUS realizat în cadrul Proiectului. 

- Modelul Sectorului Cultural elucidează o dezvoltare integrată, la nivel local, axată pe unul  

sau mai multe bunuri culturale a căror proces de îmbunătățire implică un sistem de relații 

între toți actorii principali din zonă, de la autoritățiile instituționale la comunități locale, de la 

furnizorii de servicii la actori producători. Este menționat și un studiu de caz bazat pe acest 

model, în particular cazul parcului Val d'Orcia din Toscana, Italia. 

- Un nou mecanism de consultare teritorială adoptat recent în Franța, Conférence Territorial 

de l'Action Publique - CTAP (Conferința Teritorială pentru Acțiune Publică), este examinat ca 

fiind un instrument instituțional destinat modernizării acțiunilor publice teritoriale și 

implicării comunităților locale. De asemenea, în contextul francez se ilustrează dezvoltarea 

SRADDET, “Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires” (Planul Regional de amenajare, dezvoltare durabilă și egalitatea teritoriilor) din 

Bretania.  

- Strategia națională pentru zonele interne - SNAI, a fost lansată în Italia pentru a aborda 

problema multor teritorii dezavantajate, datorită localizării și caracteristicilor lor geografice, 

stagnării socio-economice și reducerii populației. Caracteristicile specifice ale acestor 

teritorii au fost rezumate folosind expresia "zone interne". Un exemplu de politică care 

vizează rezolvarea problemelor interne ar fi planul de acțiuni "Madonie resilienti", 

implementat  în Sicilia, Italia. 

- Abordarea articulată a lui Maurizio Carta: în lucrarea sa - L'Armatura Culturale del Territorio 

– o reflecție structurată cu privire la interpretarea impactului patrimoniului asupra unui 

teritoriu, autorul se concentrează pe ideea "Armurii culturale a teritoriului" în calitate de  

"matrice a dezvoltării zonale". Un exemplu de amenajare bazat pe acest model este descris 

și în Piano Territoriale Paesistico Regionale, cu referire la provincia Trapani, Sicilia, Italia. 

- În final, documentul menționează două publicații elaborate în Republica Moldova, cu 

implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale, în contextul proiectelor internaționale ale UE. 

Prima mențiune se referă la Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională: Ghid 

metodologic, elaborate în 2012; a doua - Ghidul practic de elaborare a strategiilor raionale 

de dezvoltare socio-economică elaborat în 2014 de către Institutul pentru Dezvoltare și 

Inițiative Sociale "Viitorul" și Ministerul Dezvoltării Regionale. Ambele documente au o 

abordare metodologică și sunt considerate instrumente foarte utile. 
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Precum a fost menționat, niciunul dintre modelele ilustrate nu este considerat drept cel mai relevant 

sau preferabil; totuși, analizând unele caracteristici ale teritoriului moldovenesc, prezentul 

document evidențiază modul în care unele abordări par să fie potrivite pentru situația specifică a 

patrimoniului și a teritoriului moldovenesc. Prin urmare, în concluziile documentului sunt 

evidențiate acele trăsături care ar putea fi utile pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare 

orientate spre patrimoniu teritoriul moldovenesc. 
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INTRODUCERE: SPRE O ABORDARE SPAȚIALĂ, LOCALĂ A PATRIMONIULUI 

Promovată insistent prin documentele UE, și, în conformitate cu acestea, subliniată în Rapoartele de 

activitate anterioare în cadrul acestui Proiect, integrarea dimensiunii culturale în politicile de 

dezvoltare se consideră de importanță strategică. 

Patrimoniul cultural și specificul socio-cultural și teritorial reprezintă un capital care oferă 

oportunități unice de dezvoltare socială și economică. Acestea sunt resurse importante pentru 

industriile creative și turism, două dintre cele mai importante domenii ale unei economii post-

industriale (ponderea celor care activează în cel din urmă depășește deja 10% din forța de muncă la 

nivel global) și pot avea un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor atât personal, cât și în 

calitatea lor de membri ai comunității, contribuind la sentimentul de apartenență la acestea.    

Câteva dintre particularitățile bunurilor culturale sunt: de regulă, legătura cu locația – patrimoniul 

cultural nu poate fi separat sau mutat din regiunile în care s-a format sau unde este amplasat, ceea 

ce determină dependența activităților economice de amplasarea acestuia și imposibilitatea re-

amplasării. Așadar, dimensiunea teritorială are o legătură intrinsecă cu patrimoniul. Astfel, acest 

document ține cont de una dintre recomandările Grupului de experți Orizont 2020 privind 

patrimoniul cultural, și anume ”trecerea de la abordarea orientată pe obiect la abordarea spațială în 

amenajarea patrimoniului”. 

Abordarea spațială este în conformitate deplină cu politicile UE, în special politicile în domeniul 

coeziunii și dezvoltării rurale, care țineau cont de dimensiunea teritorială a dezvoltării chiar de la 

început, analizând diferențele și necesitățile specifice ale diferitor teritorii. Importanța acestui 

element a crescut din ce în ce mai mult pe măsura ce Uniunea se extindea, înglobând și mai mult 

diferențele și inegalitățile între regiunile bogată și sărace și între teritoriile cu caracteristici extrem 

de diferite. 

Odată ce coeziunea teritorială a fost introdusă explicit în rândul obiectivelor de coeziune economică 

și socială în Tratatul de la Lisabona, politica UE în domeniul coeziunii, alături de politicile ordinare, 

include măsuri adiționale care au scopul de a depăși dezechilibrele economice și sociale din 

perspectiva teritorială, inclusiv cu resursele financiare alocate (cele cinci Fonduri structurale și de 

investiții ale UE - ESI).    

În aprilie 2009, la solicitarea dlui Danuta Hübner, Comisarul UE pentru politica regională, Fabrizio 

Barca (Ministerul Economiei și Finanțelor din Italia) a fost elaborat un Raport independent în 

vederea depășirii unor provocări în legătura cu Politica de coeziune a UE, incluzînd opiniile 

contradictorii privind fundamentarea, rezultatele,  necesitatea și domeniul de aplicare al reformei. 

Raportul a fost elaborat în urma unor consultări largi cu experții din domeniu, iar principala 

constatare a acestuia a fost ”necesitatea stringentă de alocare a unei părți importante din budgetul 

UE pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivel local”, și, deși Politica de coeziune oferea 
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baza necesară pentru elaborarea acestei strategii, se impune necesitatea implementării unei 

reforme comprehensive.    

În conformitate cu raportul sus-menționat, o politică la nivel local este o strategie pe termen lung 

care are scopul de a soluționa problema persistentă a utilizării insuficiente a potențialului și reducerii 

excluderii sociale în anumite regiuni prin intervenții externe și guvernanță pe mai multe niveluri. 

Aceasta promovează furnizarea unor bunuri și servicii integrate ajustate contextului existent și 

declanșează schimbările la nivel instituțional. Într-o politică de nivel local, intervențiile publice se 

bazează pe cunoștințele locale și sunt verificabile și supuse controlului, în timp ce legăturile între 

locații, fie ele funcționale, istorice, socio-culturale sau logistice, stau la baza elaborării unei strategii 

consolidate. Autorii raportului susțin că această strategie este superioară strategiilor alternative care 

prevăd explicit și responsabil o orientare teritorială. Raportul Barca a reprezentat punctul pivot 

pentru politicile de dezvoltare ale UE: abordarea locală, chiar și dacă respinsă în diferite moduri,  în 

esență nu a mai fost pusă la îndoială.  

În cadrul obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială și ținând cont de strategia locală, 

precum și de Rezoluția Parlamentului European din 2015 ”Spre o abordare integrată a patrimoniului 

cultural european”, datorită conotației sale teritoriale intrinseci, patrimoniul devine un capital de 

bază, transversal și strategic pentru o dezvoltare durabilă în toate profilurile analizate (economic, 

social, teritorial). Pe de altă parte, sistemele de guvernanță teritorială și amenajarea spațială au 

evoluat devenind componentele cheie ale strategiilor integrate de dezvoltare trans-sectorială. În 

baza acestor premise, în ultimele decenii au fost elaborate un șir de modele de abordări teritoriale, 

inclusiv modele de interpretare a teritoriului, majoritatea văzând patrimoniul ca factor favorabil sau 

de stimulare a creșterii.     

În acest context, în calitate de un pas preliminar în interpretarea patrimoniului natural și cultural 

specific al Republicii Moldova, acest document are scopul de a analiza câteva dintre cele mai 

cunoscute abordări ale dezvoltării teritoriale, concentrate, deși într-o măsură diferită, pe rolul 

patrimoniului. Unele dintre acestea, care sunt mai mult decât niște modele teoretice, sunt metode 

de lucru elaborate în contextul programelor europene sau politicilor naționale. Nici una dintre ele nu 

este recomandată ca fiind abordarea cea mai bună sau unică pentru a fi preluată integral în 

Republica Moldova. Analiza care va urma are scopul, mai degrabă,  de a arăta că diferite modele 

sunt în mare parte bazate pe aceleași principii fundamentale, chiar dacă sunt influențate în mod 

diferit. Anume aceste principii, în conformitate cu regulamentele și liniile directoare ale UE, trebuie 

să stea la baza politicilor teritoriale, potrivindu-se cu calitățile irepetabile ale locurilor și necesităților 

exprimate de comunitățile care locuiesc acolo. 
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PROGRAMUL OCDE PRIVIND DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI PIAȚA FORȚEI 

DE MUNCĂ REGIONALĂ 

Din 1982, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (LEED), prin programul său de 

dezvoltare economică și piața forței de muncă regională (LEED), a oferit bune practici de creare a 

unor locuri de muncă mai bune prin politici eficiente și inițiative locale.  LEED îmbunătățește 

calitatea politicii publice prin activități de monitorizare continuă și evaluare a practicilor existente, 

promovează inovația în dezvoltarea economică și ocuparea la nivel local pe tot globul, sprijină 

elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare pentru a contribui la creșterea 

economică la nivel local. 

 

Documentul OCDE din 2005 ”Cultura și dezvoltarea locală” a făcut o analiză inovativă a noțiunii de 

cultură aplicată dezvoltării teritoriale și locale, bazându-se pe ipoteza că particularitățile resurselor 

locale și know-how-ului influențează realizarea produselor culturale. Aceste produse poartă 

simbolurile teritoriilor unde sunt create deoarece ele incorporează cunoștințele artistice și know-

how-ul lor, generând noțiunea de produse idiosincratice.  Așadar, cultura nu mai contribuie la 

dezvoltarea locală doar prin atragerea turiștilor, ci prin generarea exporturilor.  

Documentul, de asemenea, ține cont și de organizarea corespunzătoare a relațiilor între factorii 

interesați la nivel local.  Abordările în ceea ce privește proiectele și parteneriatele arată că 

dezvoltarea locală depinde de capacitatea actorilor locali de a face schimb de informații și de a 

comunica utilizând un sistem comun de valori și norme. Cultura poate contribui la crearea acestui 

capital social. 

În conformitate cu documentul OCDE, recunoașterea relevanței politicilor locale în transformarea 

culturii în pârghie de dezvoltare nu înseamnă că rolul politicilor naționale sau regionale trebuie 

ignorat. Politicile naționale pot contribui la eficientizarea rolului culturii în dezvoltarea locală: 

- prin asigurarea faptului că administrațiile naționale înțeleg și, în funcție de rolul lor, își 

asumă responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor locale specifice; 

- prin asigurarea cadrului decizional descentralizat care va permite actorilor locali să se 

implice într-un dialog util unul cu altul și cu omologii lor în administrația centrală;  

- prin crearea mediului favorabil (recunoașterea, clasificarea și protejarea resurselor de 

patrimoniu; sprijinirea păstrării unor anumitor profesii și transmiterea cunoștințelor; 

campanii împotriva falsificărilor, etc.);  

- introducerea stimulentelor și contribuțiilor de finanțare.  
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CULTURA ȘI DEZVOLTAREA LOCALĂ: MAXIMIZAREA IMPACTULUI. GHIDUL OCDE PENTRU 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, COMUNITĂȚI ȘI MUZEE 

În 2017-2018 în cadrul Programului LEED al OCDE a fost elaborat un ghid pilot privind maximizarea 

impactului patrimoniului cultural asupra dezvoltării locale. Ghidul are scopul de a: 

- identifica opțiunile de politică și indicatorii de măsurare pentru a ajuta autoritățile publice 

locale și muzeele să crească impactul de dezvoltare al patrimoniului cultural; 

- crea un set de bune practici; 

- extrage lecții pentru politicile în domeniul culturii și turismului, ocupării forței de muncă și 

abilităților, sănătății, dezvoltării afacerii, inovațiilor și planificării spațiale. 

Ghidul oferă un cadrul de auto-evaluare pentru autoritățile publice locale și regionale pentru 

evaluarea și eficientizarea abordărilor lor în utilizarea patrimoniului cultural în procesul de 

dezvoltare locală sustenabilă, precum și pentru muzee, pentru evaluarea și consolidarea legăturilor 

lor existente și potențiale cu economia locală și structura socială. Acest instrument este organizat în 

jurul a cinci subiecte, pentru fiecare dintre ele fiind prezentate un șir de opțiuni de politici și acțiuni 

și criterii de bune practici. Acestea sunt: 

1. Dezvoltarea economică și inovația   

2. Design-ul urban și dezvoltarea comunitară 

3. Dezvoltarea culturală, educație și creativitate 

4. Incluziune, sănătate și bunăstare 

5. Gestionarea muzeelor pentru dezvoltarea locală  

În continuare urmează un fragment din secțiunea dedicată subiectului Dezvoltarea economică și 

inovația, cu câteva recomandări. 

- Autoritățile publice locale trebuie să promoveze muzeele la nivel local, național și 

internațional 

o Sprijin informațional și de promovare a fondului  

o Organizare participării muzeelor la târguri internaționale și alte evenimente 

- Autoritățile publice locale trebuie să mobilizeze diferite resurse pentru a facilita accesul 

vizitatorilor și turiștilor la muzee 

o Crearea facilităților pentru ca muzeele să-și extindă programul de lucru 

o Organizarea pachetelor care combină costurile de transportare la nivel local și 

intrările în muzeu 

o Organizarea circulației și locurilor de parcare care promovează accesul prietenos 

mediului la muzee 

- Autoritățile publice locale trebuie să promoveze coordonarea între instituțiile culturale la 

nivel local în procesul de furnizare a programelor integrate pentru a prelungi șederea 

vizitatorilor 

o Crearea stimulentelor pentru a reglementa programul de activitate și zilele dedicate 

vizitelor 

o Crearea stimulentelor pentru organizarea trecerilor pentru turiști și rezidenți 
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- Autoritățile publice locale trebuie să faciliteze buna cooperare între muzee, oficiile de turism 

și industria ospitalității pentru a preveni oportunismul și înțelegerilor neloiale privind 

prețurile oferite 

o Lucrul asupra caracterului informației diseminate de actorii industriei ospitalității în 

privința muzeelor. 

o Lucrul asupra distribuirii corecte a veniturilor din biletele de muzeu vândute 

vizitatorilor de oficiile de turism. 

o La necesitate, examinarea posibilității de creare și controlare a mărcilor într-un 

domeniu turistic pentru a evita comportamentul oportunist. 

- Autoritățile publice locale trebuie să promoveze parteneriate între muzee și agenții 

economici pentru a implementa proiecte relevante pentru dezvoltarea economică. 

o Promovarea colecțiilor muzeelor în rândul meșteșugarilor, designerilor, ÎMM și 

companiilor mai mari.  

o Sprijinirea eforturilor muzeelor de organizare a spațiilor, inclusiv a spațiilor comune 

de lucru, și orelor dedicate studierii colecțiilor lor. 

o Încurajarea managementului echitabil al proprietății intelectuale.  

o Sprijinirea parteneriatelor cu parcurile științifice. 
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PROGRAMUL  LEADER: DEZVOLTARE COMUNITARĂ LOCALĂ  

Programul LEADER (“Liaison entre actions de développement de l'économie rurale”) face parte din 

inițiativele UE în cadrul Politicii Agricole Comune care vizează sprijinirea proiectelor de dezvoltare 

teritorială pentru revitalizarea zonelor rurale și crearea de locuri de muncă. Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală sprijină restaurarea, întreținerea și modernizarea patrimoniului cultural și 

natural al satelor, peisajelor rurale și siturilor cu valoare naturală importantă. De asemenea, face 

referire la aspectele socio-economice și la acțiunile de sensibilizare a opiniei publice asupra 

mediului; este completat de LEADER, care finanțează acțiuni pentru dezvoltarea comunitară locală. 

Proiectele LEADER sunt gestionate de "Grupurile locale de Acțiune ", astfel că metoda LEADER a fost 

utilizată pe parcursul mai multor decenii pentru a implica actorii locali în proiectarea și 

implementarea strategiilor, luarea deciziilor și alocarea resurselor pentru dezvoltarea zonelor rurale. 

În perioada 2014-2020 de derulare a Programului, abordarea LEADER, dezvoltată într-un context 

rural, a fost extinsă și pentru zonele urbane și de coastă, sub denumirea de "Dezvoltare locală 

comunitară" (CLLD). 

 

Deci, CLLD este o actualizare a metodei LEADER care include mai mult de 26 de ani. Principala 

diferență se referă la abordarea mai integrată și la modelul de finanțare diversificat. Până de curând, 

alocarea resurselor programului LEADER pentru susținerea proiectelor în zonele rurale a fost 

finanțată doar din resursele Fondului European Agricol. Cu toate acestea, acum, grupurile de acțiune 

din zonele rurale au acces la fondurile europene pentru dezvoltare regională, socială și piscicolă. În 

consecință, utilizarea fondurilor pentru zonele rurale va crea oportunități mai bune pentru a asigura 

armonizarea activităților de dezvoltare și a evita constrîngerile care au rezultat din obstacolele cu 

care anumite zone s-au ciocnit și din cauza cărora nu au reușit să obțină fondurile necesare. Datorită 

mecanismului de finanțare mai diversificat, grupurile de acțiune locală LEADER au acum mai multe 

oportunități de a face față provocărilor complexe ale dezvoltării rurale, oportunități precum  

cooperarea rurală, piscicolă și urbană, coeziunea socială și servicii primare pentru locuitorii din 

mediul rural, servicii pentru persoane cu necesități speciale și TIC. Începând cu etapa actuală (2014-

2020), utilizarea multi-fondurilor CLLD a fost extinsă și asupra dimensiunii urbane. 

 

 Abordarea LEADER a stabilit șapte principii fundamentale pentru dezvoltarea locală: 

- Zonal: transpus pe un teritoriu mic, omogen, social coeziv 

- De sus în jos: actorii locali elaborează strategia și aleg acțiunile 

- Parteneriatul public-privat: grupurile de acțiune locală implică actori din sectorul public și privat, 

care pot mobiliza toate competențele și resursele disponibile 

- Inovare: grupurile de acțiune locală au flexibilitate pentru a introduce noi idei și metode 

- Integrare: între acțiuni economice, sociale, culturale și de mediu, spre deosebire de o abordare 

sectorială 

- Rețele: permite învățarea în rândul persoanelor, organizațiilor și instituțiilor la nivel local, regional, 

național și european 
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- Cooperarea: printre grupurile LEADER, pentru a împărtăși experiențe, pentru a permite 

complementaritatea sau pentru a atinge masa critică. 

 

LEADER / CLLD este o linie de acțiune planificată în cadrul acțiunii UE pentru Satele Inteligente: 

conceptul emergent al "Satelor inteligente" se referă la zonele și comunitățile rurale care se bazează 

pe forțele și activele existente, precum și pe dezvoltarea de noi oportunități. Acesta are incidență 

aupra așezărilor umane din zonele rurale, precum și asupra peisajelor înconjurătoare. 

În septembrie 2016, peste 340 de actori interesați din mediul rural s-au întrunit în Cork, Irlanda și au 

elaborat o viziune pentru viitorul zonelor rurale din UE. Cu titlul "O viață mai bună în zonele rurale", 

Declarația de la Cork 2.0 stabilește așteptările și aspirațiile zonelor rurale. Printre prioritățile care 

trebuie setate, se face apel la elaborarea politicilor care să acorde o deosebită atenție depășirii 

decalajului digital între zonele rurale și urbane și dezvoltării potențialului oferit de conectivitate și 

digitizarea zonelor rurale. Accentul a fost pus pe necesitatea unor abordări integrate și a interacțiunii 

dintre diferitele domenii de politică, în vederea creșterii complementarității și coerenței. 

La 22 și 23 noiembrie 2016, la Tartu, Estonia, a avut loc Conferința ELARD "Reînnoirea LEADER / CLLD 

pentru 2020+; Celebrarea celor 25 de ani de LEADER în Europa". Au participat reprezentanți din 

Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, 

Spania, Suedia și Regatul Unit. 

În baza rezoluțiilor elaborate de delegații Conferinței, și cu contribuția mai multor rețele de grupuri 

locale de acțiune LEADER, a fost adoptată Declarația de la Tartu. Aceasta face apel pentru un dialog 

mai consistent și soluții mai eficiente pentru îmbunătățirea semnificativă a calității implementării 

programului LEADER / CLLD: "LEADER / CLLD ar trebui fi recunoscut ca o abordare serioasă de 

dezvoltare, implementată prin strategii integrate de dezvoltare locală care solicită participarea 

părților finanțatoare europeane și naționale. Pentru a realiza întregul potențial al abordării LEADER 

în cadrul politicii europene de dezvoltare rurală, este nevoie de o platformă mai largă și, în plus, 

LEADER trebuie să fie parte integrantă din toate politicile relevante de nivel național și ale UE 

"(Declarația de la Tartu, 7). 
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ESPON 2020: INSPIRARE PENTRU ELABORAREA POLITICILOR ÎN BAZA 

EVIDENȚILOR TERITORIALE 

Scopul principal al programului ESPON 2020 este de a contribui la politica de coeziune a UE 2014-

2020. Acesta vizează sprijinirea Strategiei Europa 2020, consolidarea capacității economiei UE de a 

crește, inova și a genera locuri de muncă; și – în mod special - să asigure un impact pozitiv și durabil 

în promovarea coeziunii teritoriale și a dezvoltării armonioase în regiunile UE. De asemenea, Agenda 

Teritorială 2020 sprijină dimensiunea teritorială a Strategiei Europa 2020 și stabilește orientările 

politice pentru dezvoltarea teritoriului european. 

Există o părere la nivel înalt că marile provocări sociale cu care se confruntă în prezent UE - 

globalizarea, inovarea, competitivitatea economică, schimbările demografice și migrația, schimbările 

climatice, securitatea și utilizarea energiei au o dimensiune teritorială clară care va avea efecte 

diferite în diverse regiuni și orașe, precum și relaționări pentru a face față consecințelor economice 

și sociale. În funcție de potențialul lor teritorial, fiecare regiune ar putea contribui într-o măsură 

diferită la atingerea unui obiectiv al Strategiei Europa 2020. Analiza realizată prin proiectele ESPON 

poate acorda suport factoriilor de decizie în îmbunătățirea abordării teritoriale și economiilor 

regionale. De asemenea, acest lucru contribuie la consolidarea unei abordări bazate pe locație 

pentru dezvoltarea viitoarelor Programe Europene de Fonduri Structurale și de Investiții. 

Conform celor menționate, programul ESPON 2020 are drept scop promovarea:  

- unei dimensiuni teritoriale europeane pentru dezvoltare, prin elaborarea, difuzarea și promovarea 

evidențelor teritoriale care includ întregul teritoriu al UE; 

- cooperării prin furnizarea de evidențe, transferului de cunoștințe și politici către autoritățile publice 

și alți actori politici de toate nivelurile. 

MODELUL NEXUS 

În cadrul programului ESPON, o echipă de cercetători europeni a elaborat o abordare metodologică 

intitulată Modelul NEXUS: acest instrument promovează o schimbare în concentrarea strategică a 

politicii regionale de la convergență la realizarea potențialului de creștere și promovarea dezvoltării 

durabile. Pentru un anumit număr de tipuri regionale (de exemplu Islanda, zona cu o populație 

redusă, etc.), ESPON a dezvoltat modele specifice NEXUS care explorează legăturile dintre 

caracteristicile definitorii ale unui loc, provocările și oportunitățile sale. Un astfel de model poate 

ajuta factorii de decizie să identifice posibilele domenii de acțiune. 

Pe scurt, modelul NEXUS presupune trei etape de analiză ghidată: 

1. Definirea caracteristicilor și moștenirilor din zonă 
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2. Conectarea caracteristicilor zonei cu procese specifice de dezvoltare socio-economică, fie negative 

(limitări), fie pozitive (oportunități) 

3. Identificarea unor lanțuri logice de legături între trăsăturile definitorii ale unui loc, provocările și 

posibilitățile sale de dezvoltare teritorială durabilă 

 

Abordarea ESPON / NEXUS pentru dezvoltarea teritorială necesită o abordare integrată, bazată pe 

loc, fundamentată pe patru principii-cheie: 

- integrare teritorială: adoptarea unei viziuni asupra perspectivelor de dezvoltare teritorială a unor 

zone dincolo de granițele lor administrative - înțelegînd legăturilor orizontale și interdependența cu 

alte locuri, avantaje comparative și oportunitățile de a maximiza potențialul lor de dezvoltare și de a 

obține o masă critică prin inițiative comune. În același timp, aceasta necesită o coordonare verticală 

(la nivel de guvernare) a strategiilor și priorităților de dezvoltare, pentru a asigura 

complementaritatea lor reciprocă și a evita contradicția reciprocă. 

- integrarea tematică: solicitarea unei viziuni trans-sectoriale holistice asupra dezvoltării locurilor. 

Toate domeniile pentru intervențiile de politici ar trebui să fie evaluate în corelație pentru a se 

asigura consolidarea reciprocă a acestora, și nu distrugerea reciprocă. Investițiile în capitalul uman, 

infrastructura, dezvoltarea afacerilor, inovarea, serviciile etc. trebuie să fie aliniate pentru a atinge 

obiective comune de dezvoltare și pentru a promova bunăstarea populației. 

- Parteneriatele public-private și implicarea stakeholder-ilor: acestea sunt esențiale pentru realizarea 

practică a obiectivelor de dezvoltare. 

- Integrarea financiară: punerea în comun a resurselor provenite din diferite surse financiare și 

asigurarea utilizării lor coordonate pentru atingerea obiectivelor la nivel local și regional. În același 

timp, definitivarea intervențiilor de politică nu ar trebui să fie determinată de disponibilitatea 

fondurilor, deoarece, în acest caz, primele riscă să fie slab conectate la activele și nevoile reale ale 

zonelor; în cel mai rău caz, vor deveni o investiție risipitoare fără rezultate și impact real. 

De asemenea, ESPON face apel la Dezvoltarea Policentrică. Policentricitatea este un concept 

relațional care încurajează regiunile și orașele, interacționînd cu teritoriile învecinate, să exploreze 

punctele forte comune și să promoveze legături funcționale și interacțiuni între locuri. Dezvoltarea 

policentrică poate crea o masă critică prin combinarea eforturilor centrelor urbane, oferind în același 

timp o dezvoltare mai echilibrată între regiuni și mai multe legături funcționale de nivel urban și 

rural. Politica de sprijinire a dezvoltării policentrice ar trebui să se canalizeze pe dezvoltarea 

legăturilor și rețelelor între teritorii cu provocări similare - cu interese comune - decât dezvoltarea 

izolată a teritoriilor. În acest sens, cooperarea orizontală este încă dezvoltată insuficient, în special 

potențialul ce ține de integrarea orizontală a fondurilor. 

De exemplu, Proiectul GEOSPECS a analizat factorii-cheie, provocările și oportunitățile pentru 

diferitele tipuri de teritorii, adică zonele montane, zonele slab populate, zonele de coastă, insulele, 

regiunile ultraperiferice și a propus un model care pune în legătură aceste elemente cu procesele 

care, dacă sunt declanșate, pot face uz de oportunități și pot depăși sau reduce dezavantajele. 
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Sursa: GEOSPECS project (url: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf ) 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf
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Sursa: GEOSPECS project (url: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf ) 

  

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf
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ABORDAREA PRIN DISTRICTE CULTURALE 

Conceptul de "district cultural" este o adaptare a noțiunii de "district industrial" utilizat în economie 

pentru a indica un teritoriu caracterizat, din punct de vedere al producției,  prin "domeniul specific 

de producție (încălțăminte, textile, mobilier, etc.) care, pe lîngă structura economică, include și 

relațiile spațiale și sociale.  

Avînd atributul cultural, un teritoriu este poate fi distins prin: 

- în primul rînd, prin prezența semnificativă a unei industrii care este îndreptată atît spre sporirea 

resurselor culturale, cât și spre "perfecționarea" produselor rezultate din procesul de valorificare. O 

industrie nu neapărat trebuie să fie "dominantă", dar trebuie să joace un rol semnificativ în definirea 

caracteristicilor modelului de dezvoltare economică și socială a unei zone; 

- în al doilea rînd, caracterul procesului de valorificare a resurselor "marchează" și calitatea 

infrastructurii și ofertele externe acestui proces, dar care sunt în corelație cu acesta.  

Cu alte cuvinte, un district cultural este un sistem de relații teritoriale delimitate care integrează 

procesul de consolidare a dotărilor culturale, atît tangibile cît și intangibile, cu infrastructură și cu 

celelalte sectoare de producție care sunt conectate la acest proces. Acesta poate fi dezvoltat cu 

scopul de a optimiza procesul de producție a culturii și utilizarea economică a resurselor culturale. 

Aceste obiective sunt urmărite prin integrarea planurilor și instrumentelor de gestionare a 

patrimoniului natural și cultural, a dotărilor materiale și imateriale în teritorii definite, omogene. 

  

Fig. xx – relațiile dintre resursele din aceeași zonă și valorificarea acestora (Sursa: 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm) 

 

Noțiunea de district cultural evidențiază un model de dezvoltare integrată locală centrat pe unul sau 

mai multe bunuri culturale, tangibile sau intangibile, a căror proces de îmbunătățire implică un 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm
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sistem de relații între toți principalii actori din zonă, de la autoritațile instituționale la comunitatea 

locală, de la furnizori la  actori producători. 

 

Fig. xx – relațiile reciproce dintre resurse și părțile interesate: în stânga o economie de district funțional, pe dreapta un 

district disfuncțional (Sursa: https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm) 

 

Ploiectarea districtului cultural este definită ca un proces în care patrimoniul cultural și natural, 

rezultatele prezenței și interacțiunii dintre om și natură, activele tangibile și intangibile locale sunt 

conservate și consolidate în ansamblu. Amenajarea districtului cultural necesită un nivel adecvat de 

cooperare între instituții, autorități locale, comunități locale și întreprinderi în procesul de 

valorificare. 

Modelul rezultat este o rețea spațială definită, în care procesul de consolidare a activelor culturale 

implică alte resurse și activități de mediu, infrastructuri precum comunicațiile, transport și recepție, 

sinergii și promovarea aspectelor economice și sociale ale întregului domeniu. Modelul districtului 

cultural are, de asemenea, un feedback pozitiv în ceea ce privește sustenabilitatea, cu privire la 

problema principală a conservării și transmiterii patrimoniului cultural către generațiile următoare. 

 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm
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Fig. xx – resursele utilizate ca "intrări" într-o planificare trepiedă / strategia de management produce un rezultat  (Sursa: 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm) 

 

 

Fig. xx – la rândul său, rezultatul procesului de valorificare generează noi valori și intrări pentru procesele ulterioare (Sursa: 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm) 

 

https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm
https://digilander.libero.it/ucesi/documento%20distretti%20culturali.htm
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Modelul vizează în principal: 

 

• conservarea și consolidarea activelor culturale și extinderea ofertei culturale locale 

• declanșarea proceselor de dezvoltare culturală și promovarea activităților și industriilor locale 

• producerea unor semnificații simbolice puternice și dezvoltarea unei "mărci" atractive a locului 

• abordarea / promovarea cererii turistice culturale și stabilirea reputației locului ca destinație 

turistică 

• promovarea dezvoltării durabile a unui teritoriu prin producerea de bunuri caracteristice bazate pe 

cunoaștere și tradiții locale. 

 

Deși modelul provine din analiza caracteristicilor anumitor zone - candidate, în majoritatea cazurilor 

o zonă definită este doar un district cultural potențial, iar crearea unui district rezultată din aplicarea 

unei politici specifice. Implementarea sa trebuie să fie susținută de o strategie de management 

convenită între principalii actori locali, reprezentanți ai sistemului instituțional, forțelor politice, 

actorilor sociali și antreprenorilor. De fapt, relația dintre districtele culturale și dezvoltarea locală are 

loc prin creșterea gradului de conștientizare a tuturor părților interesate asupra comportamentului 

și modului de acționare ca un sistem colectiv și integrat. În cele din urmă, strategia comună trebuie 

instituționalizată prin acordarea unei forme organizaționale modelului de dezvoltare care urmează 

să fie pus în aplicare. 

 

Posibilitatea de a crea un district cultural ar putea fi bazată pe: 

- criterii culturale: calitatea și cantitatea resurselor teritoriale 

- criterii istorice: caracteristici istorice ale arhitecturii, peisajului, urbanismului 

- criterii geografice și spațiale: morfologia, accesibilitate, transportul și infrastructura de cazare 

- criterii politice / administrative 

- criterii economice: producția de bunuri și servicii specifice 

- criterii sociale: "capitalul social", prezența încrederii și participării pe scară largă 

- criterii demografice: caracteristicile "capitalului uman" existent 

 

În general, activele patrimoniului cultural și actorii implicați în acest proces sunt: 

- patrimoniu istoric (monumente, muzee, biblioteci, bunuri urbane tradiționale) 

- patrimoniul natural și de mediu (parcuri naționale, peisaje, oaze naturalistice) 

- folclorul și patrimoniul intangibil, "eco-muzee" 

- actori instituționali, atât la nivel național, cât și la nivel local 

- meșteșugul tradițional și artele aplicate 

- întreprinderi mici, locale și organizații culturale 

- furnizori de servicii (alimente și băuturi, primire, ghiduri) 

- infrastructuri teritoriale (transport, comunicații) 

- alte facilități (teatre, sport) 

 

În concluzie, principalele pârghii capabile să declanșeze un model de dezvoltare, cum ar fi districtul 

cultural integrat, constau în prezența unor resurse specifice, particulare și o structură economică 
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caracterizată prin "lanțuri de producție" specifice, aglomerare și integrare - fie spontane, fie 

rezultate dintr-o politică aplicată. 

 

 Exemplu de obiective standard pentru un model de district cultural și acțiuni conexe * 

*Indicatori pentru fiecare obiectiv  

Identificarea activelor naturale și de mediu ale 

teritoriului 

- Analiza caracteristicilor naturale și de mediu ale 

teritoriului 

- Crearea de baze de date ale activelor existente  

- Configurarea ariilor de protecție 

- Orientări pe teme specifice (amenajarea urbană 

etc.) 

Identificarea patrimoniului cultural al teritoriului - Inventarierea obiectelor și monumentelor de pe 

teritoriu, inclusiv a patrimoniului muzeelor și 

bibliotecilor 

- Crearea de baze de date ale activelor existente  

- Studii și activități de cercetare și schimbul de 

informații 

Gestionarea eficientă și protecția pe termen lung a 

resurselor și monumentelor naturale și culturale 

- Asigurarea cu personal calificat 

- Identificarea criteriilor științifice tehnice și a 

standardelor minime de gestionare 

- Reglementarea utilizării bunurilor, pentru a le 

pune la dispoziția generațiilor viitoare 

- Identificarea nevoilor și priorităților pentru 

intervențiile de conservare 

- Sprijinirea formelor durabile de exploatare 

- Sprijinirea culturilor tradiționale 

- Planificarea activităților de monitorizare, bazată 

pe indicatori standard 

- Studii și activități de cercetare și schimbul de 

informații 

- Promovarea formelor de turism durabil 

- Monitorizarea respectării legislației conexe 

Consolidarea resurselor și monumentelor naturale și 

culturale, inclusiv a patrimoniului cultural intangibil, 

într-un cadru de cooperare și integrare teritorială 

- Recunoașterea patrimoniului cultural intangibil 

tradițional relaționat teritoriului  (muzică, 

artizanat, tradiție eco-gastronomie etc.) 

- Promovarea studiilor și a cercetării, relațiile cu 

universitățile, instituțiile culturale etc. 

- Realizarea traseelor culturale, naturale, tematice 

și virtuale prin patrimoniul local 

- Îmbunătățirea ofertei culturale, în cadrul unui 

sistem integrat de relații între toate părțile 

interesate din zonă 

- Îmbunătățirea infrastructurilor turistice, inclusiv 

recepția, accesibilitatea și serviciile de 

mobilitate, facilitățile turistice 

- Promovarea și protejarea produselor locale de 

calitate (alimente și băuturi, artizanat) 

- Crearea rutelor culturale și tematice 

- Sprijinirea activității artistice  profesionale 
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- Prin intermediul unui site web, construirea unei 

imagini / mărci atractive a teritoriului care să fie 

împărtășită atât la nivel național, cât și 

internațional cu actorii locali și comunicatea.  

- Monitorizarea fluxurilor și a serviciilor turistice, 

pentru a evalua și a îmbunătăți performanțele  

Sprijinirea politicilor prin finanțare adecvată - Diversificarea surselor de finanțare 

- Parteneriat public-privat 

- Stimulente fiscale 

În unele cazuri, mai ales atunci când districtul se concentrează doar pe resurse și nu pe relații, există 

riscul de suprapunere și pierderea autenticității și a sentimentului locului. 

MODEL ÎN CONTEXT: PARCUL VAL D’ORCIA PARK, TOSCANA, ITALIA 

În Toscana (Centrul Italiei), Parcul Val d'Orcia include teritoriile a cinci municipalități: Castiglione 

d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani și San Quirico d'Orcia, care au creat un parteneriat pentru a 

proteja peisajul și a susține dezvoltarea locală a zonei. Numărul aproximativ de locuitori  - 13.500 , 

suprafață -  66.848 hectare. 
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Image xx – locația Val d’Orcia in Regiunea Toscana (Italia) 

 

Val d'Orcia are un mediu omogen, remarcabil prin peisajul deluros delicat, cu rânduri de chiparos și 

caracteristici geologice distinctive (argile), dar și modelări ale muncii umane (podgorii, câmpuri de 

cereale), precum și mărturii artistice și arhitectonice medievale și renascentiste. 

În 2004, Parcul artistic, natural și cultural Val d'Orcia a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial în 

baza "stării excelente de conservare a peisajului, derivată din intervențiile umane inteligente și 

influența pe care a avut-o asupra artiștilor renascentiști". 

În ultimele decenii, factorul cheie pentru stimularea întregii economii teritoriale a fost îmbunătățirea 

"savoir faire" locală, în special a viticulturii, pornind de la succesul internațional al faimosului vin 

"Brunello di Montalcino". De fapt, dezvoltarea unui "turism vinicol" a implicat multe ferme care 

urmează să fie renovate și să înceapă activitatea de cazare cu mic dejun. În cele din urmă, au fost 

stabilite relații între restructurarea calificată, produsele agricole tradiționale (inclusiv uleiul de 

măsline), alte activități complementare, cum ar fi restaurantele, meșteșugăritul, serviciile culturale și 

de agrement (excursii, trasee, ruta Via Francigena). 

În anul 1999, situl a fost recunoscut ca ANPIL, "Areal Natural Protejat de Interese Local", conform 

Legii 49/1995 a Regiunii Toscane. Aceasta a servit drept punct de pornire pentru crearea Parcului, 

care, la rândul său, a fost primul pas în organizarea unei guvernări privind protecția resurselor 

naturale și valorificarea zonei în ansamblu. 
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Conform legii toscane, municipalitățile - înclusiv într-o formă asociată - realizează funcțiile de 

gestionare a ANPIL-urilor, fie direct, fie prin companii înființarea pentru acest scop. În acest caz, 

instrumentul operațional este Val d'Orcia  S.R.L. (societate cu răspundere limitată), ai cărei membri 

sunt cele cinci municipalități Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani și San Quirico 

d'Orcia, inclusiv provincia Siena. Val d'Orcia S.R.L. se ocupă cu: 

- studierea și cercetarea ce vizează analiza potențialului productiv al zonei, căutarea unor 

oportunități de dezvoltare ecologică durabilă 

- organizarea și promovarea managementului destinațiilor 

- promovarea și comercializarea produselor agricole și meșteșugărești caracteristice zonei 

- promovarea, chiar și în străinătate, a mărcii "Val d'Orcia" 

- promovarea itinerariilor culturale agroturistice și a altor activități culturale și recreative 

- promovarea imaginii și a caracteristicilor "Val d'Orcia" prin intermediul unui pagini web atractive 

 

La fiecare trei ani, regiunea Toscana aprobă Programul pentru  Arii Protejate, care este atât un plan 

de orientare, cât și un plan financiar pentru alocarea resurselor financiare. 

Pe de altă parte, deoarece organizațiile societății civile, cum ar fi Cooperativele și Consorțiile, au o 

tradiție puternică în regiunea Toscana, ele joacă un rol decisiv în agregarea forțelor productive din 

zonă, precum și în gestionarea unor active importante (de exemplu, DOCG și DOC pentru vinuri 

scumpe). 

În concluzie, studiul de caz ilustrează faptul că principalele pârghii capabile să declanșeze un model 

de dezvoltare, cum ar fi cel integrat, sunt următoarele: 

- prezența unor resurse specifice (atît tangibile, cît și intangibile) 

- o structură economică caracterizată prin aglomerație și integrare (fie spontană, fie rezultată dintr-o 

relație politică specifică locală / spațială) 

- instrumente de guvernanță adecvate. 

FRANȚA: CONFERINȚA TERITORIALĂ A ACȚIUNII PUBLICE – CTAP 

În Franța, în cadrul unui proiect de modernizare a organizării teritoriale, s-au adoptat diferite măsuri 

pentru a susține o mai bună guvernanță la nivel local. Printre acestea, este de menționat un nou 

mecanism de cooperare consultativ teritorială, Conférence Territorial de l'Action Publique - CTAP 

(Conferința Teritorială a Acțiunii Publice), introdus prin Legea 2014-58 din 27 ianuarie 2014, privind 

modernizarea acțiunii publice teritoriale și afirmarea metropolelor. CTAP-urile sunt obligatorii și  

organizate în fiecare regiune. 

Președintele Consiliului Regional este președintele Conferinței, care este alcătuită din reprezentanți 

ai diferitelor unități administrativ - locale, proporțional cu numărul de locuitori. Reuniunile CTAP se 
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desfășoară la invitația președintelui, conform unei agende care poate fi completată de fiecare 

membru. 

În comparație cu  sistemul precedent, în cadrul căruia delegarea puterilor de stat către autoritățile 

locale se făcea  într-o logică verticală, acum aceasta este bazată pe inteligența și capacitățile 

teritoriilor de a propune acțiuni individuale sau colective. Prin lege, Prefectul regional este informat 

despre reuniuni, la solicitare poate participa, însă prezența sa este obligatorie numai atunci când 

ordinea de zi necesită un aviz cu privire la o cerere de competența delegatului. 

CTAP este un organism de coordonare la nivel regional, astfel încât poate polemiza orice proiect care 

vizează coordonarea acțiunii puterilor publice locale pe teritoriul său, în cadrul Convențiilor 

Territoriales d'Exercice Concerte - CTEC (Acordurile teritoriale de exercițiu concertat) , care vizează 

desemnarea unui lider și a partenerilor în cadrul comunităților sau instituțiilor implicate. Acordurile 

se pot referi la una din următoarele competențe: 

- gestionarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului 

- protecția biodiversității 

- clima, calitatea aerului și energia 

- dezvoltare economică 

- sprijin pentru inovare 

- internaționalizarea companiilor 

- complementaritatea între modurile de transport 

- sprijin pentru învățământul superior și de cercetare 

- acțiunea socială, dezvoltarea socială și contribuția la eliminarea incertitudinii energetice 

- autonomia oamenilor 

- solidaritatea teritoriilor 

- mobilitate durabilă 

- organizarea serviciilor publice locale 

- amenajarea spațială 

- dezvoltarea locală 

 

De asemenea, conferința este responsabilă pentru raționalizarea acțiunilor publice, în special prin 

participarea statului la reflecția asupra consolidării planurilor regionale și departamentale de 

dezvoltare economică, amenajarea spațială, transport și mobilitate, mediu, energie și dezvoltarea 

turismului. Prin acordurile teritoriale ale exercițiului concertat, Conferința își exprimă opinia cu 

privire la toate aspectele legate de delegarea competențelor, crearea de servicii unificate și 

cofinanțare. 

După primii ani de funcționare, evaluarea CTAP este încă controversată. Prin încredințarea 

președinției sale președintelui regiunii (și nu prefectului), legiuitorul indică în mod clar dorința sa de 

a crea un loc de consultare, informare, reglementare între comunitățile locale; scopul general  al 

CTAP definește o zonă extinsă, potențial deschisă pentru dezbaterii; în plus, prin prevederea unei 

compoziții reprezentative a diferitor nivele ale administrației teritoriale, CTAP admite implicarea 

oricărei organizații alese sau nereprezentate, precum și a opiniei oricărei persoane sau a unui 

organism, dat fiind faptul că legea favorizează o expresie foarte plurală. 
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Pe de altă parte, cooperarea teritorială a fost inițial construită în jurul proiectelor comune, 

promovate de stat sau prin contracte teritoriale inițiate de Regiuni sau Departamente. În jurul unui 

proiect, actorii locali sunt ușor federalizați pentru  a cofinanța echipamentele structurale pe termen 

lung, pentru a sprijini proiectele locale sau pentru a face față unei situații de urgență. Noua 

organizație solicită ca diferiții actori locali să se alinieze la strategii - o sarcină mai complexă decât să 

coopereze pe proiecte determinate. 

După cum se știe, crearea CTAP a fost inspirată de diverse experiențe, inclusiv exemplul Breton, în 

care cooperarea teritorială se bazează pe o puternică tradiție de solidaritate; acum întrebarea este 

dacă acest "model Breton" poate fi transpus în toate regiunile. Cu toate acestea, un model unic și 

unitar nu poate răspunde tuturor nevoilor teritoriilor, iar noua "alianță a teritoriilor" este probabil să 

aibă forme foarte diferite de la un loc la altul. 

MODEL ÎN CONTEXT: DEZVOLTAREA  SRADDET, SCHEMA REGIONALĂ DE AMENAJARE, 

DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI EGALITATEA TERITORIILOR ÎN BRETANIA  

Printre misiunile regiunii se numără și dezvoltarea SRADDET -  “Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires” (Schema regională de amenajare, dezvoltare 

durabilă și egalitatea teritoriilori). Pentru a-și oferi toate șansele de a atinge obiectivele stabilite și de 

a le transforma într-un adevărat instrument strategic pentru viitorul Bretaniei, regiunea dorește ca 

SRADDET să fie rezultatul unei consultări pentru a câștiga sprijinul unui număr  mare  de actori. 

Astfel, Regiunea Bretania a consultat partenerii săi la începutul anului 2016 pentru a le cunoaște 

așteptările, preocupările, prioritățile și chiar posibilele lor temeri cu privire la acest proiect. În luna 

decembrie, o întâlnire a CTAP a generat o dezbatere și a condus la adoptarea, în februarie 2017, a 

unui document care prevede dezvoltarea SRADDET. 

Legea stabilește un scop extins pentru SRADDET, care include aspectele transversale, stabilind 

obiective și orientări pe termen mediu și lung privind echilibrul și egalitatea teritorială, crearea 

infrastructurii de interes regional și crearea zonelor rurale, a habitatelor, managementul spațiului, 

inter – modalitarea, controlul și valorificarea energiei, lupta împotriva schimbărilor climatice, 

poluarea aerului, protecția biodiversității, gestionarea deșeurilor. Acesta va integra mai multe 

documente de amenajare existente: Planul regional de prevenire și gestionare a deșeurilor, care este 

la moment  în curs de elaborare, Planul regional privind clima, aerul și energia, adoptat în 2013 și 

revizuit din 2018; Programul regională de consistență ecologică, adoptată în 2014; Programul 

regional de transport multimodal adoptat în 2008. 
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SRADDET va fi adoptată la sfârșitul verii 2019. După adoptarea modalităților de implementare, s-a 

ajuns la definirea conținutului și consultărilor, până la sfârșitul verii 2018, conform următorului 

calendarului: 

- Martie - Decembrie 2017: prioritizarea problemelor: perioada concentrată asupra grupurilor 

de lucru și experților ad hoc. Cu privire la fiecare dintre problemele identificate, sunt definite 

obiective și identificate acțiuni prioritare care trebuie întreprinse. 

- Sfârșitul anului 2017: locuitorii au fost rugați să ia o decizie privind viitorul pentru Bretaniei. 

- Începutul anului 2018: se propune o dezbatere în cadrul Consiliului Regional pentru a valida 

principalele obiective ale SRADDET și pentru a avansa cu privire la instrumentele de 

implementare. 

- Ianuarie - Octombrie 2018: co-construcția implementării: dezvoltarea instrumentelor de 

implementare, monitorizare, guvernare pentru managementul proiectelor. Este elaborat un 

"cahier des engagements" al actorilor bazat pe principalele orientări și obiective ale 

proiectului. În paralel, sunt discutate, cu participarea reprezentanților teritoriilor, 

modalitățile de transpunere a proiectului regional prin instrumente locale de amenajare: 

schemele de Coerență Teritorială (SCOT), Planurile Locale de Amenajare Urbană (PLAU), 

PLAU inter-comunale sau comunale (PLU),  Planurile teritoriale climaterice, energetice. 

(PCAET). 

-  Octombrie 2018: întregul proiect va fi prezentat în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, COP 

regional. Acest eveniment este proiectat pentru  a mobiliza și a formaliza  angajamentul 

cetățenilor în punerea în aplicare a proiectului comun pentru Bretania. La final, ultimul pas 

va fi dedicat scrierii finale a SRADDET. 

- Sfârșitul anului 2018 - toamna anului 2019: adoptarea proiectului regional, integrarea 

avizului formalizat al partenerilor, etapelor evaluării mediului și anchetei publice. La sfârșitul 

procesului, SRADDET va fi validat prin decret prefectural. 

 

 

ITALIA: STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ZONELE INTERNE– SNAI 

 

O mare parte a teritoriului italian este caracterizată printr-o organizare spațială bazată pe "orașe 

mici și sate", care, datorită localizării și caracteristicilor geografice, oferă rezidenților acces limitat 

doar la serviciile primare. Caracteristicile specifice ale acestor teritorii au fost rezumate folosind 

expresia "Zonă Internă". 

O politică specifică favorabilă  zonelor interne a fost lansată, în țară, de către Departamentul pentru 

Dezvoltare Economică și Coeziune al Ministerului Economiei, pentru a fi în coerență cu planificarea 

UE în perioada 2014-2020. De fapt, reforma Dezvoltării Europene și Fondurilor de Investiție precum 
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și noile perspective financiare 2014-2020 includ un buget de 500 de milioane de euro pentru zonele 

rurale interne din Italia, susținute  de Fondul european de dezvoltare regională. 

 

În același timp, guvernul italian a dezvoltat o nouă orientare asupra pierderii, din punct de vedere 

demografic, a teritoriilor întregi și a micilor municipalități - un fenomen care adesea corespunde 

unor situații grave legate atât de schimbările climaterice, cât și de lipsa de atenție față de sol în zone 

cu vulnerabilitate crestută. În cadrul acestor condiții politic-financiare și în baza datelor,în Italia a 

fost lansată  Strategia națională pentru arealurile interne - SNAI. 

Din perspectivă națională, un element important care trebuie luat în considerare pentru 

identificarea unor astfel de zone este gradul scăzut de accesibilitate a populației rezidente la 

serviciile de bază: sănătate, educație, mobilitate și conectarea la internet. Presupunerea este că lipsa 

accesului la serviciile de bază reduce foarte mult bunăstarea populației locale și limitează domeniul 

de alegere și oportunitate pentru persoane fizice - inclusiv potențialii noi locuitori, creșterea 

depopulării. 

Prin urmare, pe termen scurt, SNAI are obiectivul dublu de a adapta cantitatea și calitatea serviciilor 

educaționale, de sănătate și de mobilitate (destinate cetățenilor) și de a promova proiecte de 

dezvoltare care consolidează patrimoniul natural și cultural al zonelor de interes, lanțurilor de 

producție (orientare spre piață). De fapt, SNAI a fost lansat în 2014 prin identificarea de către fiecare 

regiune și provincie autonomă a unei zone-prototip. Obiectivul pe termen lung este de a inversa 

tendințele actuale demografice ale zonelor interne ale țării, încetinirea depopulării și revitalizarea 

structurii populației rezidente. 

Pentru a atinge obiectivele menționate, intervențiile pentru arealurile interne sunt urmărite prin 

două tipuri de acțiuni comune: 

Ajustarea calității și cantității ofertei de servicii primare. Îmbunătățirea organizării și a utilizării 

serviciilor (în special, asistență medicală, educație, formare profesională și servicii de mobilitate) 

reprezintă un element esențial pentru dezvoltare, o oportunitate pentru stabilirea unor noi activități 

economice și un factor esențial pentru succesul efectiv al proiectelor de dezvoltare locală. 

Intervenții în favoarea dezvoltării locale prin proiecte teritoriale, orientate spre generarea cererii de 

muncă prin reutilizarea capitalului teritorial. Proiectele trebuie să aibă un caracter integrat și trebuie 

să acopere cel puțin două dintre sectoarele cheie identificate de SNAS: 

- sporirea resurselor naturale și culturale și a turismului durabil 

- sprijin pentru sistemul agroalimentar și inițiativele de dezvoltare locală 

- economie la energie și lanțurile locale de aprovizionare cu energie regenerabilă 

- know-how și măiestrie locală 

 

De asemenea, merită să se sublinieze aplicarea atât a metodei bazate pe zonă, cât și a concentrării 

teritoriale. Eficiența strategiei depinde de capacitatea de concentrare a resurselor financiare și 

umane limitate în zonele cu nevoi sporite, de combinare a oportunităților și capacității de capturare 
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a acestora, iar concentrarea teritorială se realizează în fiecare regiune prin procesul de selecție 

pentru  intervenție în câteva zone.  

Înainte de a trece la faza de proiectare, o viziune pe termen mediu și lung trebuie elaborată pentru 

fiecare dintre arealurile selectate. Prin urmare, strategiile  trebuie să genereze rezultate așteptate și 

măsurabile, în concordanță cu obiectivele SNAI și verificabile printr-o metodă deschisă. Numai dacă 

comunitățile ating aceste rezultate așteptate, poate fi creat un angajament social pentru a aduce 

schimbările necesare. 

Din punct de vedere operațional, Comitetul național pentru arealurile interne declanșează procesul 

de implementare. Regiunea are un rol atât la implementare, cât și la participare în funcție de 

conducere: administrația locală deopotrivă cu toate părțile interesate sunt protagoniști ai 

implementării. Calea logică de dezvoltare va conecta dezvoltarea locală cu serviciile, pe baza 

experienței și a cunoștințelor din teritoriu. Aceasta include trei faze: 

- Contact: Comitetul se întâlnește cu toți actorii locali, se discută temele cheie  

- Cercetare: Proiectul Strategiei este aprofundat, protagoniștii caută implicarea altor actori publici și 

privați din teritoriu, capabili să-și aducă o contribuție semnificativă 

- Strategia: elaborarea strategiei preliminare și apoi a strategiei zonale, inclusiv un tabel cu 

rezultatele, indicatorii și acțiunile preconizate. 

 

Trebuie subliniat faptul că pentru o implementare cât mai bună a acestei strategii este deosebit de 

importantă coeziunea dintre poziția  națională și locală, care reprezintă o trăsătură specifică a 

abordării bazate pe zone - o interacțiune a contribuțiilor relaționate aspectelor locale specifice. 

"Privirea națională" percepe relevanța și potențialul zonelor interne; permite, de asemenea, să 

înțeleagă varietatea și complexitatea acestora, dar nu poate influența particularitățile care identifică 

proiectele locale ca fiind potrivite pentru promovarea dezvoltării locale. 

Doar comunitatea locală poate influența și transforma - în primul rând în cadrul  strategiei de zonă și 

apoi în proiect - varietatea și complexitatea capitalului social și teritorial care îl caracterizează, 

bazându-se pe subiectele inovatoare care în unele cazuri deja sunt operabile  în zonă. Utilizarea  

subiecților inovatori prezenți în teritoriu este una din problemele care stă la baza metodei de lucru 

pentru zonele interne, încă în curs de desfășurare.  

 

MODEL ÎN CONTEXT: “MADONIE RESILIENTI”, SICILIA, ITALIA 

Comitetul tehnic care coordonează Strategia națională pentru zonele interne (SNAI) a aprobat, în 

2017, Strategia privind zona internă "Madonie resilienti: Laboratorio di futuro", care se referă la 21 

de municipalități: Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, 

Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia 
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Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato și Sclafani Bagni. 

Drept  zone strategice sau "zone de influență" există, de asemenea, alte 7 municipalități a  "Orașului 

Rețea: Madonie-Termini", care sunt Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Lascari, Sciara, Termini 

Imerese și Valledolmo. 

Madonie este o zonă montană din nordul Siciliei. Declinul demografic al teritoriului se datorează, ca 

și în alte părți, atât accesului dificil și calității serviciilor, cât și lipsei forței de muncă. Distanța medie 

(pe șosea) de la poli este de 55 de minute, mobilitatea publică este sporadică sau absentă, există o 

fragmentare a complexelor școlare (în clasele I si a II sunt  mai puțin de 15 elevi per grup), iar 

rezultatele testelor standard arată niveluri îngrijorătoare de învățare, mult mai mici decât media 

națională. În ceea ce privește economia, aceasta se bazează în mare măsură pe construcții, în timp 

ce turismul deține o capacitate modestă de cazare, iar sectorul agroalimentar nu compensează lipsa 

de fabricație. Parcul Madonie nu are încă trasee bine definite. De la începutul acestui secol, zona s-a 

reîntors la  calitatea sa de producător de energie prin intermediul unui parc fotovoltaic și a 8 parcuri 

eoliene, care produc aproximativ 50% din necesarul de energie, deși teritoriul nu a capatat nici forță 

de muncă  și nici de cost redus la energie. 

Pe de altă parte, comunitățile Madonie și-au dezvoltat abilitățile în tratamentul patologiilor de 

senescență (îngrijirea populației în vârstă) pentru a o transforma în specializarea zonei. Pe lîngă 

centrele de reabilitare și tratament, s-a stabilit o practică de prestare a serviciilor în afara zonei, 

pentru persoanele cu handicap și pentru recuperarea deficiențelor juvenile, în special pentru minorii 

cărora Centrul pentru Tineretul de Justiție din Palermo le acordă măsuri de reeducare alternative 

pedepselor. Această competență se manifestă în beneficiul populației locale, cu o rată de spitalizare 

mai mică decât standardul național, precum și o capacitate remarcabilă de primire a migranților (așa 

cum s-a întâmplat din 2013, cu migranții sirieni). Mai mult, de ani de zile, cooperativele tinerilor 

agricultori lucrează pentru a susține  producțiile cu risc de "eroziune genetică", așa cum ar fi unele 

soiuri locale de boabe, mana, mierea albinei negre siciliene, caisul Scillato, fasole "badda" Generosa. 

Deschiderea zonei către inovare este simbolizată prin Parcul Astronomic. Cerul Madoniei este 

apreciat în domeniul astronomic pentru numărul mare de nopți fotometrice, adică nopți în care 

cerul este observat științific pe parcursul unui an: această resursă a fost exploatată pentru a realiza 

Telescopul Fly-Eye, unic în lume, pentru detectarea și monitorizarea resturilor spațiale și a 

asteroizilor potențial periculoși pentru Pământ. 

În acest context, Strategia privind zonele interne are ca scop inversarea tendinței spre depopulare și 

orientarea experimentării acțiunilor inovatoare către servicii primare capabile să îmbunătățească 

calitatea vieții, cum ar fi educația, sănătatea, mobilitatea și conexiunile digitale, dar și să 

îmbunătățească oferta de muncă și oportunități de dezvoltare, experimentarea de noi modele de 

reziliență și regenerare a teritoriului într-o logică a "Comunității ecologice și inteligente". Strategia 

zonală se bazează pe Uniunea Municipalităților din Madonie, un nou subiect al guvernanței 

teritoriale, la care se transferă competențele de funcții și servicii în concordanță cu Strategia, pe 

baza reformei administrativ - teritoriale aprobată în sprijinul micilor municipalități. 
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Conținutul planurilor de acțiune a fost definit în legătură cu coerența acestora cu Ghidul pentru 

elaborarea Agendelor Teritoriale ale arealurilor interne și planul pentru Fondurile Europene 

structurale și de investiții. Acordul privind Programul Cadru a fost semnat de ministerele 

competente (Educație, Sănătate, Transport) și de Regiunea Siciliană care, pentru punerea în aplicare 

a Agendei teritoriale a zonei interne Madonie,  va fi aprovizionată în mod sinestrătător cu un 

instrumentul ITI - Investiții teritoriale integrate – ce coordonează fondurile FEDER și FSE 2014-2020. 

Experimentarea prevede 22 de intervenții, pentru o sumă totală de peste 33 de milioane de euro, 

împărțită în șase obiective tematice: 

- Îmbunătățirea capacităților și abilităților capitalului uman al generațiilor tinere 

- Îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru comunități și abilitățile de îngrijire  

- Îmbunătățirea serviciilor de transport public local și mobilitatea teritorială 

- Îmbunătățirea serviciilor comunităților inteligente, în ceea ce privește inovația socială și atracția 

turistică a teritoriului 

- consolidarea lanțurilor locale de aprovizionare cu energie regenerabilă și a capacității "comunității 

verzi" 

- Consolidarea patrimoniului biodiversității și a lanțurilor agroalimentare locale 

 

Printre proiecte, a fost dezvoltată o "Rețea Educațională a Madoniei" pentru a elabora un singur 

plan de trei ani al ofertei de formare și, în cadrul acesteia, să exploateze inteligențele deja formate în 

teritoriu pentru a îmbunătăți abilitățile în matematică și știință (lucrul cu Parcul Astronomic ), 

educația ecologică în Geopark sau educația alimentară, FabLab pentru a produce prototipuri de 

plante pentru energia regenerabilă. Apoi, instalațiile hibride la scară mică pentru a exploata resursa 

solară și agroforestieră și platformele de colectare, prelucrare, ambalare și stocare a biomasei din 

lanțurile de aprovizionare scurte, pentru a asigura 100% din necesitățile din surse regenerabile. 

Accesul tinerilor la terenuri, cartografierea  și susținerea financiară a soluționării și a proceselor de 

învățare. Consolidarea îngrijirii integrate la domiciliu, care lipsește în prezent, și continuarea 

investițiilor în rețeaua de servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă și recuperarea fragilităților 

tinerilor, care exploatează abilitățile deja acumulate. Și, în final, dezvoltarea turismului prin utilizarea 

metodelor moderne de conducere a comunității. În ceea ce privește eficiența energetică, 

parteneriatul public-privat va face posibil multiplicarea investițiilor în teritoriu, cu investiții în valoare 

totală de aproximativ 21,6 milioane de euro, față de un total estimat inițial de 6,4 milioane.  
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ABORDAREA “ ARMURA CULTURALĂ A TERITORIULUI”  

Abordarea lui Maurizio Carta în lucrarea sa "L'Armatura Culturale del Territorio" elucidează ideea de 

"Armura culturală a teritoriului" ca o "matrice a dezvoltării locurilor", în cadrul unei reflecții 

structurate asupra interpretării rolului patrimoniului în introducerea unui teritoriu. Scopul expunerii 

se rezumă la construirea unui model de dezvoltare bazat pe moștenire, acompaniat de un plan de 

acțiune specific pentru o dezvoltare durabilă bazat pe interpretarea locurilor unice. 

Contextul prezentat de autor este legat de amenajarea urbană și teritorială, prin urmare modelul 

său teoretic, deși practic în sine, are întotdeauna drept scop identificarea valorii patrimoniului 

cultural teritorial drept o capacitate de abordare a politicilor și rolul său operațional în construirea 

unei dezvoltări locale auto-durabilă. 

 

Expunerea este inspirată din reflecția asupra conceptului de "bunuri culturale", iar prin legislația 

națională, documentele și convenții internaționale - a fost transformată în "patrimoniul cultural". În 

această direcție, un impact l-a avut Convenția de la Paris din 1972 privind protecția patrimoniului 

mondial cultural și natural, care apreciază patrimoniul istoric în cadrul unui model de dezvoltare 

bazat pe cercetare și educație permanentă. Merită menționat, art. 5 al Convenție, termenul de 

prezentare, protecția și conservarea ("pentru a se asigura că sunt luate măsuri eficiente și active 

pentru protejarea, conservarea și prezentarea patrimoniului cultural și natural"). Aceasta presupune 

un rol documentar și didactic care trebuie comunicat al patrimoniului: 

- rol documentar: ca valoare care aparține omenirii, de nivel mondial; 

- rol didactic: patrimoniul cultural colectiv al unei comunități ca element fundamental al identificării 

locuitorilor cu locurile care trebuie consolidate - de exemplu prin crearea de muzee locale. 

 

Contextul istoric al expunerii este, în esență, bazat pe cadrul legislativ și administrativ italian din anii 

1990, când politicile de descentralizare par să fi epuizat parțial așteptările pe care le-au generat și să 

manifeste nevoia spre inovare în amenajarea  teritorială - condusă și de Context european. În acest 

sens, expunerea menține interesul și, într-un fel, se aliniază gândirii actuale asupra politicilor de 

dezvoltare, conform căreia abordările de sus în jos și de jos în sus sunt depășite, dar ambele sunt 

recuperate în abordarea bazată pe zone. 

Potrivit autorului, termenul armură a fost ales pentru înlocuirea și extinderea structurii termenului, 

ținând cont de dimensiunea reticulară și multipolară a patrimoniului; în al doilea rând, termenul 

armură reamintește despre o funcție protectoare, defensivă, interpretând rolul pe care, în acest 

model, îl exercită patrimoniului cultural față de teritoriu, și anume un rol activ și prospectiv. 

- un rol activ: patrimoniul joacă un rol în viața socială: protejarea și consolidarea patrimoniului, de a 

poziția de scop al unei politici sectoriale pînă la un instrument operațional al acțiunii locale, precum 

și un instrument de interpretare a identității locurilor, având în vedere o politică integrată de 

dezvoltare durabilă. 
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- un rol potențial: istoria oferă modalitatea de a gestiona viitorului sau, fiecare generație 

interpretează (traduce în prezent) semnele trecutului, pentru construirea viitorului. 

Această viziune conține și rolul documentar și educațional al patrimoniului menționat mai sus, la 

care planificarea teritorială trebuie să asigurare: 

- crearea de centre de cercetare pentru metode și tehnici de protecție, conservare și valorificare a 

patrimoniului, cu atenție asupra utilizării noilor tehnologii; 

- crearea și întreținerea muzeelor locale, pentru comunicarea și păstrarea identității locurilor și a 

locuitorilor acestora. 

 

În această viziune, armura culturală a teritoriului este, de asemenea, o armură cognitivă, în care 

centrele de cercetare, universitățile, bibliotecile și muzeele sunt poli activi de cunoaștere și 

interpretare. Prin cunoaștere, o comunitate este capabilă să exprime voința manifestată într-un 

consimțământ conștient și să participe activ la procesul de dezvoltare durabilă, la rândul său activat 

prin utilizarea rețelei de cunoaștere. 

Abordarea armurii culturale este în conformitate cu recomandările UE privind acest subiect. În 

primul rând, autorul menționează documentul "Perspectiva dezvoltării spațiale europene" din 1999. 

Spre o dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriului Uniunii, care recomandă în mod explicit, printre 

politicile de dezvoltare, politicile culturale menite să sensibilizeze populația față de protejarea 

patrimoniului ca factor de identitate. Documentul UE propune, printre altele, construirea unei 

dezvoltări bazate pe patrimoniu: 

- construirea de rețele între toate locurile în care patrimoniul cultural este stratificat; 

- atenția acordată sustenabilității economice a consolidării patrimoniului cultural prin măsuri care 

generează economii atât directe, cât și induse; 

- procesele permanente de diseminare a cunoștințelor, precum infrastructura dezvoltării durabile, 

stimularea participării locuitorilor. 

 

În conformitate cu cadrul European de referință și o selecție a experiențelor de amenajare  

teritorială axate pe dezvoltarea bazată pe patrimoniu, autorul identifică câteva principii 

fundamentale pentru o abordare integrată a teritoriului: 

- principiul subsidiarității 

- principiul cooperării interinstituționale și al actorilor publici și privați 

- verificarea durabilității economice, inclusiv prin măsuri fiscale și stimulente pentru consolidarea 

patrimoniului cultural 

- integrarea strânsă între politicile pe termen scurt și pe termen lung, pentru a rupe cercul vicios al 

deciziilor luate în condiții de urgență  

- integrarea abordărilor de sus în jos și de jos în sus în crearea de noi scenarii de dezvoltare 

 

Autorul consideră amenajarea teritorială, în primul rând, o problemă a cunoașterii. Prin urmare, 

complexitatea teritoriului trebuie interpretată printr-un Plan de interpretare culturală a teritoriului. 

Acest plan va fi elaborat în trei faze: 
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1. Faza de studii preliminare (atlase și inventare ale patrimoniului natural și cultural) 

2. Faza de recensământ (identificarea utilizatorilor vizați: populația rezidentă, fluxurile turistice) 

3. Faza de comunicare (identificarea strategiilor și a instrumentelor) 

 

Potrivit autorului, Planul de interpretare exprimă ideea  că "istoria aparține unui teritoriu precum 

liniile unei mîini ". Interpretarea este realizată prin diferite nivele de analiză: 

1. Nivelul politic și juridic: cadrul juridic și instituțional existent pentru acțiune 

2. Nivelul administrativ și de management: verificarea deficiențelor și sustenabilitatea 

managementului 

3. Nivel de amenajare:  redactarea Planului de interpretare a statutului locurilor 

a. Descrierea teritoriului și interpretarea oportunităților 

b. Identificarea unităților de interpretare 

c. Selectarea temelor de referință ale teritoriului 

4. Nivel de implementare: elaborarea planului de acțiune 

MODELUL ÎN CONTEXT: PLANUL DE INTERPRETARE PENTRU PROVINCIA TRAPANI, SICILIA 

Planificarea interpretativă ca și etapa preliminară în procesul de elaborare a planurilor de dezvoltare 

locală a apărut în Sicilia în 1996 în cadrul Planului teritorial peisagistic regional pentru teritoriul 

provinciei Trapani. Scopul autorităților locale a fost testarea Ghidului de planificare teritorială 

regională realizată de Regiunea siciliană, precum și crearea unui scenariu de dezvoltare a teritoriului 

Trapani orientat spre turismul de patrimoniu și bazat pe armura culturală a regiunii.   

Activitatea a început cu elaborarea principalului cadru al resurselor provinciei Trapani, exprimate 

într-un sistem complex de trăsături, bunuri și infrastructuri care modelează locurile și caracterizează 

identitatea acestora. Ulterior, s-a efectuat identificarea unităților de interpretare, cu elaborarea 

statutelor regiunii Trapani, precum și a atlaselor și inventarelor tematice. 

În special, sistemele culturale identificate care determină statutul locurilor care vor fi vizate de 

acțiunile de dezvoltare au fost următoarele: 

- Armura siturilor și parcurilor arheologice 

- Armura centrelor istorice 

- Sistemul natural și productiv al salinelor 

- Armura patrimoniului cultural arhitectural rural 

- Sistemul de producere agricolă și proto-industrială 

- Sistemul de consolidare a țărmului 

A doua etapă în procesul de elaborare a Planului de interpretare a constat din crearea cadrului de 

referință teritorial divizat în sisteme, care evidenția relațiile contextuale ale diferitor bunuri. Pasul 

următor a fost elaborarea hărților tematice, care nu mai cuprindeau sectoare disciplinare, ci 
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categorii teritoriale necesare pentru procesul de planificare, cu scopul de a identifica tematicele de 

referință care caracterizau diferite zone teritoriale ale provinciei Trapani: aspecte ce țin de excelența 

teritorială care ar putea sta la baza armurii culturale pentru dezvoltarea competitivă a teritoriului.    

La nivel de utilizatori – atât interni (locuitori), cât și externi (vizitatori), a fost realizată o activitate de 

comunicare axată pe ghidul de conservare a patrimoniului cultural și integrarea compatibilă a 

acestuia: 

- prin lansarea unor inițiative de promovare și animare socio-culturală  

- prin asigurarea legăturilor cu sistemul educațional tradițional 

- prin organizarea unui sistem de muzee la nivel teritorial 

Liniile directoare sunt recunoscute ca având un impact puternic asupra culturii protejării și 

planificării peisajelor în Sicilia, devenind o orientare și referință științifică și metodologică în 

planificarea teritorială și managementul peisajelor.  
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VALORIFICAREA REZULTATELOR ANTERIOARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

SPRIJIN ÎN ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE CU AJUTORUL 

GHIDURILOR METODOLOGICE 

La sfârșitul acestei analize, trebuie de menționat despre două studii diferite realizate în Republica 

Moldova de proiecte internaționale finanțate de UE cu participarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale. 

Primul, ”Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională: ghid metodologic”, a fost efectuat în 2012 în 

cadrul Programului de Vecinătate al UE pentru Republica Moldova în baza unor documente similare 

prezentate în cadrul altor proiecte de dezvoltare regională finanțate de UE (EUREDBiH – UE, Bosnia 

și Herțegovina, REDAM, Armenia, SSRD, Ucraina, EURED KS – UE, Kosovo). Realizarea acestuia a fost 

sprijinită și de Republica Cehă. 

Al doilea studiu, ”Ghid practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică”, 

elaborat de IDIS (Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul”) în 2014 și Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova (MDRC) cu sprijinul proiectului 

”Modernizarea serviciilor publice locale în RM” implementat de Agenția de dezvoltare germană 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) în numele Ministerului 

Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și cu sprijinul Agenției suedeze pentru 

cooperare internațională și dezvoltare (SIDA) și al Uniunii Europene. 

Nici unul dintre documente nu se axează expres pe o strategie de dezvoltare bazată pe patrimoniu. 

Cu toate acestea, această abordare metodologică se consideră a fi un instrument foarte util chiar și 

în contexte orientate spre o anumită tematică. 

Ghidul de dezvoltare regională are scopul de a oferi sprijin, creând sinergie, precum și consecvență 

atât a ”conținutului”, cât și a ”procesului”, în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare la 

nivel regional. Acesta identifică actorii instituționali și ilustrează detaliat etapele procesului de 

planificare strategică (ședința de lansare, auditul socio-economic și profilul regional, analiza SWOT, 

viziune, avantajele comparative și orientările strategice, arborele obiectivelor, măsuri), precum și 

oferă sprijin la elaborarea atât a structurii, cât și a conținutului documentului strategic, pentru 

etapele de implementare, pentru etapa de monitorizare și re-evaluare, precum și de actualizare, în 

conformitate cu cele mai bune practici internaționale. 

În ceea ce privește Ghidul practic, în Introducerea ministrului se spune că în ultimii ani în RM au fost 

elaborate câteva strategii sectoriale naționale. Cu toate acestea, pentru ca acestea să fie 

implementate, ele trebuie ajustate realităților și necesităților fiecărui nivel – regional, raional, și 

local. În acest context, MDRC a inițiat procesul de elaborare a Ghidului. Rolul acestui document este 

de a face o descriere succintă și a prezenta un tablou general al metodelor care pot fi utilizate la 

elaborarea documentelor de politici la nivel de raion, cu ajustarea acestora la documentele regionale 

naționale și sectoriale. 
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Ghidul se bazează, într-o oarecare măsură, pe lecțiile învățate și rezultatele experiențelor anterioare 

în contextul dezvoltării regionale, în special în ceea ce privește planificarea principalelor domenii 

precum aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a 

CLĂDIRILOR publice și drumurile regionale și locale. 

Ținând cont de importanța majoră a nivelului administrativ al raionului, este de apreciat faptul că 

Ghidul se axează anume pe acest nivel. Așadar, bunele practici internaționale sunt introduse direct 

în cadrul contextului instituțional specific.  
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Ideea dezvoltării bazate pe patrimoniu, care trece ca un fir roșu prin acest Proiect Twinning, nu vine 

în contradicție cu modelul de dezvoltare teritorială bazat pe locație: cele două modele pot merge 

mână în mână. Sistemele de guvernanță teritorială și planificare spațială au evoluat devenind 

componentele de bază ale strategiilor integrate de dezvoltare intersectorială; pe de altă parte, 

moștenirea – de importanță fundamentală atât pentru  stima de sine, auto-recunoașterea oamenilor 

și locurilor – este un activ dinamic  și joacă și un rol în înțelegerea și interpretarea teritoriului în care 

a prins rădăcini, un rol activ și de perspectivă.  

În acest sens, trebuie de menționat câteva principii constante sau recomandări exprimate în cadrul 

diferitor proiecte și abordări, inclusiv: 

- Planificarea este bazată pe cunoștințe 

- Activele corporale și necorporale trebuie să fie înțelese, accesibile în mod inteligent atât 

pentru publicul intern, cât și cel extern  

- Orice intervenție menită să dezvolte un teritoriu trebuie să fie precedată de un studiu 

detaliat al caracteristicilor și particularităților acestuia 

- Analiza SWOT rămâne a fi un instrument util pentru studii preliminare, deși este insuficient   

- Orice strategie trebuie însoțită de resurse corespunzătoare și capacități de management 

- Resursele și capacitățile de management nu sunt suficiente fără o viziune 

- Intervențiile trebuie să utilizeze potențialul endogen   

- În cazul măsurilor care se bazează pe potențialul endogen, de la acestea se așteaptă să 

producă niște efecte adiționale de spillover (de extindere) sau spinoff și astfel să promoveze 

procese de creștere la nivel local într-un mod semnificativ și sustenabil 

- Intervențiile menite să genereze cererea de forță de muncă prin re-utilizarea capitalului 

teritorial (social, economic, cultural) au o mai mare șansă de reușită și sunt sustenabile 

- Politicile naționale pot contribui la eficientizarea rolului culturii în dezvoltarea locală 

- Strategiile de dezvoltare teritorială trebuie să combine din ce în ce mai mult inițiativele și 

abordările bottom-up (de jos în sus) și top-down (de sus în jos) 

- Trebuie să se țină cont nu doar de cooperare, dar și de relaționare și transferul cunoștințelor 

- Diversificarea finanțării prin parteneriate publice-private și implicarea largă a factorilor 

interesați 

 

După cum a fost menționat deja, nici unul din modelele prezentate nu reprezintă o abordare 

universală; cu toate acestea, analizând cele mai evidente trăsături ale teritoriului RM, se poate 

observa cum unele abordări răspund unei anumite situații.  

 

Strategia pentru zonele interne. Republica Moldova este în prezent afectată de procesul de 

depopulare, lipsa unor servicii esențiale și/sau infrastructură adecvată (de ex. drumuri, sănătate, 

social) – de fapt, drumurile reprezintă una din principalele priorități din SDN. În multe aspecte, RM 

concentrează în unele zone ale teritoriului său caracteristicile care contribuie, în Strategia Italiei, la 

definirea unei ”zone interne”. Așadar, o lecție învățată din această strategie este că recunoașterea 
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zonelor interne, sau, în general, a zonelor celor mai defavorizate, este o prioritate, pentru că accesul 

la serviciile esențiale este o premisă a unei strategii de dezvoltare scopul căreia este de a îmbunătăți 

calitatea vieții cetățenilor. 

 

Pentru elaborarea unei strategii mai complexe și integrate, abordarea Armurii culturale, precum și 

cea a Zonei culturale, oferă instrumentele necesare. Un alt instrument util este și Modelul NEXUS 

datorită grilei sale foarte precise de analiză. 

 

Armura culturală a teritoriului. Aparent abordarea cea mai complexă, Armura culturală a teritoriului 

pare să fie foarte potrivită în cadrul dezvoltării bazate pe patrimoniu. Aceasta consideră planificarea 

teritorială, înainte de toate, o chestiune de cunoaștere. Complexitatea teritoriului, așadar, trebuie 

interpretată prin ”Planul de interpretare culturală a teritoriului”, exprimând ideea, conform 

Autorului, că ”teritoriul arată istoria precum liniile pe mână”. 

Teritoriul RM are un șir de trăsături, la apariția cărora au contribuit atât natura, cât și omul prin 

activitatea sa, precum peisaje, situri arheologice, arhitectura rurală, practicile și așezările agricole, 

unele domenii de excelență (viticultura), tradițiile și patrimoniul intangibile, construcții istorice și mai 

recente. RM reflectă foarte bine istoria Europei, este un loc unde principalele direcții ale istoriei pot 

fi sugerate de epizoade aparent minore, locuri și monumente simple. Frumusețea și stratificarea 

culturală a acestui teritoriu încă nu au fost valorificate sau comunicate în exterior, în timp ce 

locuitorii acestuia, dată fiind depopularea masivă, par să fi pierdut conștiința acestui fapt. Teritoriul 

conține istoria similar liniilor pe palmă, dar nu o spune: așadar, lecția învățată din modelul Armurii 

culturale ar putea fi exprimată în recomandările de mai jos: 

- Crearea armurii culturale a teritoriului și interpretarea acesteia 

- Elaborarea descrierii narative a teritoriului bazată pe activele corporale și necorporale ale 

acestuia și istoriei acestuia care utilizează această descriere narativă ca și referință 

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare teritoriale coerente 

Modelul  Zonei culturale. La elaborarea strategiei, modelul Zonei culturale poate fi util oferind o 

schemă flexibilă de adaptare a trăsăturilor teritoriale unice într-o abordare integrată în conformitate 

cu următoarele etape: 

- Identificarea principalelor puncte forte ale teritoriului (analiza SWOT) 

- Identificarea activelor culturale specifice și asigurarea realizării măsurilor de prevenire 

corespunzătoare 

- Identificarea strategiilor de comunicare pentru publicul intern, în vederea promovării 

implicării și sensibilizării acestuia 

- Identificarea strategiilor de comunicare pentru publicul extern în vederea promovării 

imaginii și produselor teritoriale 

- Identificarea publicului existent și potențial în special în legătură cu serviciile culturale și 

turistice 

- Promovarea imaginii teritoriului ca și destinație turistică 
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- Crearea sau consolidarea ecomuzeelor (muzeelor locale), inclusiv cu implicarea instituțiilor 

de învățământ și cercetare și a comunităților locale  

- Identificarea tuturor factorilor interesați, publici și privați, chiar și a celor potențiali, din 

teritoriu 

- Identificarea lanțurilor de producere existente 

- Asigurarea unor infrastructuri adecvate 

- Identificarea politicilor de dezvoltare teritorială care utilizează resursele endogene și 

capitalul teritorial (de ex. stimulente pentru tinerii care decid să desfășoare o activitate la 

fața locului) 

RM poate să valorifice rețeaua sa bogată de muzee locale și ramurile periferice ale muzeelor. În 

acest sens, se recomandă efectuarea unei analize a particularităților fiecărui muzeu și a teritoriului 

de referință, a colecției acestora, punctelor forte și slabe de infrastructură, personal, servicii de 

interpretare, atractivitatea potențială, ca și bază pentru o strategie de diversificare a mesajului 

acestor muzee și audiențelor potențiale ale acestora. De asemenea, ar fi foarte util, unde este 

posibil, de a stabili legătura între micro-istorioarele acestor muzee și principalele direcții ale istoriei 

europene, în special a sec. 19 și 20.   

În acest sens, există necesitatea elaborării unei interpretări multidisciplinare a RM, a datelor 

geografice ale acesteia, mediului, istoriei și urmelor pe care acestea le-au lăsat pe teritoriul țării, în 

cadrul unei cooperări pe termen lung între instituțiile de cercetare și al unui program puternic de 

cercetare aplicată, capabilă să creeze o imagine complexă, dar și clară, a țării și a moștenirilor în care 

locuitorii, precum și vizitatorii acesteia se pot oglindi. 
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