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SINTEZĂ 

Bazele conceptuale 

Pentru a înţelege politicile urbane, atât comunitare cât și naţionale, de sprijinire a 
cartierelor defavorizate, trebuie să încercăm, mai întâi, să definim acest context urban 
specific: un cartier defavorizat este un teritoriu urban afectat de o concentrare mare de 
probleme sociale, economice, de transport, culturale, de mediu, de securitate, ori care ţin 
de planificarea urbană și spaţiile locuibile.  

Astfel, având în vedere multitudinea de probleme cu care se confruntă cartierele 
defavorizate, factorul-cheie pentru succesul unei intervenţii de reabilitare constă în a merge 
dincolo de abordarea unisectorială sau segmentată și în a adopta o abordare integrată. 

Trebuie explicat, de asemenea, ce înseamnă o abordare integrată, întrucât este vorba 
despre un concept complex: 

• aceasta reunește o dimensiune de integrare verticală, între diversele niveluri de 
factori de decizie și actori publici (Uniunea Europeană, statul, regiunea, provincia, 
localitatea, cartierele), și una de integrare orizontală, între sectorul public și privat 
sau chiar în cadrul instituţiilor și serviciilor publice, între nivelul politic și cel 
administrativ; 

• aceasta include diverse tipuri de instrumente financiare (comunitare, naţionale, 
regionale, locale, private), asigurând, în același timp, un efect de mobilizare și 
durabilitate a intervenţiilor;  

• abordarea integrată presupune crearea și mobilizarea capitalului social local, capabil 
să ducă la o reală „guvernanţă cetăţenească teritorială” și să susţină diversele etape 
ale unui proiect: elaborare, planificare, execuţie, monitorizare și evaluare, precum și 
o mobilizare a capitalului social pentru a genera proiecte comune ale rezidenţilor; 

• acordă o atenţie specială dezvoltării durabile. 

În acest cadru, trebuie subliniată importanţa majoră, în vederea punerii în aplicare a 
abordării integrate, a disponibilităţii și a capacităţii de cooperare a actorilor interesaţi, 
publici sau privaţi, chiar dacă, în practică, această cooperare este mai greu de realizat.  

 

Etapele politicii europene pentru sprijinirea cartierelor defavorizate 

Politica urbană nu dispune de un temei juridic conferit de Tratatul privind Uniunea 
Europeană (UE) sau de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  

Cu toate acestea, de-a lungul anilor și în vederea îmbunătăţirii eficienţei politicilor 
comunitare, Uniunea Europeană a abordat chestiunea revitalizării și dezvoltării centrelor 
urbane și a cartierelor defavorizate ale acestora. Astfel, UE a adoptat o serie de iniţiative 
politice concrete.  

Ansamblul acestor iniţiative a dus la o conștientizare progresivă, atât la nivel european, cât 
și la nivelul statelor membre, a contribuţiei orașelor și aglomerărilor la creșterea economică 
și ocuparea forţei de muncă. În plus, acestea au contribuit la dezvoltarea conceptului de 
abordare integrată și au stimulat aplicarea acestuia în scopul definirii și punerii în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare a orașelor și cartierelor defavorizate.  
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Etapele fundamentale ale acestui proces sunt:  

• adoptarea Cărţii verzi privind mediul urban (1990), a comunicării intitulate „Politica 
urbană: promovarea unei dezbateri la nivel european” (1997) și a „Cadrului de 
acţiune pentru o dezvoltare urbană durabilă” (1998), care atestă existenţa unei 
convergenţe între preocupările legate de mediu și preocupările orașelor; 

• adoptarea Schemei de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (1999), punctul de plecare 
al unei veritabile politici europene pentru sprijinirea cartierelor defavorizate; 

• lansarea proiectelor-pilot urbane (1990-1993), a iniţiativei comunitare URBAN 
(1994-1999), precum și a iniţiativei URBAN II (2000-2006), axate pe promovarea 
punerii în aplicare de acţiuni concrete pentru sprijinirea orașelor și a cartierelor 
defavorizate; 

• semnarea Acordului de la Bristol (2005), care definește o „comunitate durabilă” ca 
un loc în care ne-ar plăcea să locuim și să muncim, azi și mâine; 

• adoptarea Cartei de la Leipzig (2007), în care se acordă o atenţie deosebită 
cartierelor defavorizate și care formulează strategii pentru cartierele urbane 
dezavantajate în cadrul unei politici integrate de dezvoltare urbană; 

• adoptarea Agendei teritoriale (2007), care plasează politica urbană în centrul 
intervenţiilor din fondurile structurale pentru perioada 2007-2013; 

• lansarea auditului urban, care permite colectarea de date statistice privind calitatea 
vieţii în orașele europene; 

• adoptarea Cărţii verzi privind coeziunea teritorială (2008), care propune metode 
pentru realizarea unei coeziuni teritoriale și prin care se stimulează dezbaterea 
privind punerea în aplicare a acesteia. 

Dacă, pe de-o parte, în prima perioadă (1990-1999), abordarea integrată nu a fost, în 
general, înţeleasă și adoptată, pe de altă parte, Acordul de la Bristol, Carta de la Leipzig și 
Agenda teritorială au reprezentat progrese în ceea ce privește dimensiunea conceptuală a 
abordării integrate. De altfel, Strategia de la Lisabona (2000) și, ulterior, cea de la 
Göteborg (2001), au contribuit, de asemenea, la aceste evoluţii, în special prin integrarea 
conceptelor de competitivitate și dezvoltare durabilă.  

În istoria și evoluţia politicii urbane și în vederea sprijinirii cartierelor defavorizate, 
Parlamentul European a jucat în mod constant un rol motrice, în special prin intermediul 
activităţilor Comisiei pentru dezvoltare regională.  

 

Bilanţul perioadei de programare 2000-2006 privind măsurile de 
sprijin în favoarea zonelor urbane defavorizate 

Odată cu perioada de programare a fondurilor structurale 2000-2006, politica urbană 
comunitară pentru sprijinirea cartierelor defavorizate a căpătat o nouă dimensiune, în 
special prin punerea în aplicare a iniţiativei comunitare URBAN II și a programului URBACT 
I.  

Principalele realizări ale iniţiativei comunitare URBAN II includ: 

• prezentarea conceptului de abordare integrată; demersurile rezultate în urma 
acestor iniţiative presupun o coordonare verticală și orizontală; 
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• consolidarea descentralizării și a subsidiarităţii: sunt conferite din ce în ce mai multe 
responsabilităţi importante autorităţilor locale, inclusiv în ceea ce privește definirea 
politicii urbane comunitare; 

• crearea unui efect important de mobilizare: utilizarea fondurilor structurale în scopul 
dezvoltării locale poate atrage investiţii din domeniul public și privat. 

În cadrul acestei iniţiative, 82% din fonduri au fost acordate pentru acţiuni axate pe: 
revitalizarea fizică și regenerarea ecologică, lupta împotriva excluderii sociale, precum și 
ajutorul acordat întreprinderilor și crearea de locuri de muncă. 

În același timp, programul URBACT a permis realizarea cu succes a unor schimburi de 
experienţe URBAN, în special în materie de aplicare a abordării integrate.  

De altfel, în această perioadă, politicile de intervenţie destinate zonelor urbane defavorizate 
s-au concretizat, într-o anumită măsură, și prin programele operaţionale regionale (POR) și 
documentele unice de programare (DOCUP). 

În cadrul acestor documente, problematica politicii urbane a fost integrată în mod variabil 
de la un program la altul, atât în ceea ce privește tipul intervenţiilor, cât și cuantumul 
resurselor alocate. În plus, se poate constata că majoritatea regiunilor au abordat 
elementele de dezvoltare urbană în cadrul unor măsuri mai ample, care nu s-au axat 
neapărat în mod exclusiv pe problematica cartierelor defavorizate.  

În concluzie, prin aceste iniţiative, am asistat la o consolidare deloc neglijabilă a noţiunii de 
abordare integrată. Totuși, nu se poate vorbi încă despre realizarea efectivă a unei integrări 
care să includă o veritabilă guvernanţă cetăţenească și o apropriere a măsurilor de 
dezvoltare urbană.  

 

Politica europeană pentru sprijinirea zonelor urbane defavorizate în 
perioada de programare 2007-2013 

Analiza programelor operaţionale pentru perioada 2007-2013 indică faptul că, în general, 
există diferenţe semnificative între vechile și noile state membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare a politicii comunitare, în special în privinţa cartierelor defavorizate. În 
primul rând, noile state membre ale UE nu au beneficiat de iniţiativa URBAN, care a permis 
autorităţilor locale implicate să adopte o astfel de politică. De asemenea, după aderare, 
noile state membre au transpus deseori politica urbană prin acţiuni structurale; abordarea 
integrată nu a fost privilegiată în faţa chestiunilor stringente.  

Programele operaţionale (PO) incluse în CNSR (Cadrul Naţional Strategic de Referinţă) ale 
fiecărei ţări au făcut obiectul normelor de direcţionare, prin care s-a impus un procent 
minim de măsuri axate pe priorităţile Strategiei de la Lisabona, o serie dintre acestea 
vizând politica urbană pentru sprijinirea cartierelor defavorizate printr-o abordare integrată.  

În plus, PO pentru perioada 2007-2013 acordă o importanţă semnificativă guvernanţei 
politicilor și implicării autorităţilor locale în elaborarea și punerea în aplicare a programelor 
de stimulare a dezvoltării urbane, în special a cartierelor care se confruntă cu situaţii de 
criză.  

Se estimează că media PO din actuala perioadă de programare cu o dimensiune urbană 
este de aproximativ 56,3 %. Această cifră ajunge la 70 % dacă se includ PO ale regiunilor 
în materie de „competitivitate regională și ocuparea forţei de muncă”.  
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Pentru perioada 2007-2013, există un instrument special adaptat dezvoltării urbane 
integrate: iniţiativa JESSICA. Astfel, JESSICA se axează pe regenerarea urbană și susţine 
efectul de mobilizare prin facilitarea investiţiilor publice și private în cartierele asistate în 
cadrul fondurilor structurale.  

În același timp, programul URBACT II (2007-2013) favorizează realizarea unui schimb de 
experienţă și transferul de bune practici prin promovarea unei abordări integrate în cazul 
cartierelor defavorizate. În cadrul URBACT II, se analizează, în special, două operaţiuni, în 
măsura în care acestea sunt axate pe demersurile inovatoare în materie de dezvoltare 
urbană integrată: 

• modelul Fast Track; 

• programul Erasmus pentru aleșii locali și regionali. 

Înainte de a analiza dificultăţile specifice cu care se confruntă autorităţile de gestionare, 
prezentul studiu face referire la pachetul anti-criză. Astfel, confruntate fiind cu criza 
economică și socială care afectează întreaga UE, instituţiile și autorităţile naţionale tind să 
încurajeze realizarea de acţiuni care stimulează investiţiile în vederea relansării creșterii 
economice. În acest sens, există numeroase priorităţi pentru sprijinirea cartierelor 
defavorizate.  

 

Concluzii 

Acţiunile pentru sprijinirea zonelor urbane aflate în dificultate, lansate de Comisia 
Europeană încă de la începutul anilor 1990, au arătat că succesul lor se bazează, în mare 
parte, pe mobilizarea cunoștinţelor persoanelor și a capacităţii lor de organizare și 
coordonare a obiectivelor comune împărtășite.  

Astfel, renovarea cartierelor defavorizate și animarea acestora implică concentrarea nu 
doar pe aspectele structurale externe, a căror importanţă este evidentă, ci și pe aspectele 
imateriale ale dezvoltării. De altfel, dezvoltarea locală se bazează, în principal, pe resursele 
umane, a căror capacitate de inovare trebuie uneori organizată și pusă în valoare.  

Tocmai din acest motiv, primele acţiuni ale politicii europene pentru sprijinirea zonelor 
urbane aflate în dificultate au fost tentative de a compensa deficitele cumulate ale 
serviciilor și infrastructurii, determinate de abandonul treptat al centrelor orașelor și 
pauperizarea cartierelor periferice. 

Această categorie de operaţiuni poate, cu siguranţă, să deţină și în prezent un rol economic 
important în ceea ce privește efectele asupra ofertei, pentru a răspunde șocurilor externe și 
noilor imperative ale cererii și tehnologiei. Totuși, dezvoltarea locală, în special dezvoltarea 
cartierelor defavorizate, depinde, în mare măsură, de implicarea cetăţenilor și a factorilor 
locali în programele, proiectele de reabilitare și activităţile micro-antreprenoriale. 

Prin urmare, este evident faptul că politicile publice trebuie să se axeze pe integrarea 
acestor niveluri de activitate, prin stimularea iniţiativelor locale, întrucât oportunităţile 
socio-economice și de mediu pot fi mai bine identificate de către actorii de la faţa locului. 
Pentru ca aceste politici să fie eficiente, este esenţial ca ele să fie înţelese și împărtășite de 
către rezidenţi și actorii locali. 

Stimularea activităţilor de cartier în anumite zone neglijate din marile orașe și în cartierele 
periferice reprezintă, prin urmare, o misiune a autorităţilor publice de la diverse niveluri 
teritoriale, în special în majoritatea orașelor situate în regiuni defavorizate. 
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După o fază de acţiuni, în mare parte, sectoriale, ar fi util să se generalizeze și să se 
instituie obligativitatea elaborării de strategii de dezvoltare integrate și trans-sectoriale. Un 
astfel de demers ar necesita, de asemenea, operaţiuni de exemplificare capabile să 
demonstreze utilitatea regrupării actorilor publici și privaţi locali în jurul unui plan 
consensual de dezvoltare. Aceste practici ar trebui să se bazeze pe: flexibilitatea politicilor 
publice, schimbul de experienţă și de bune practici, participarea activă a actorilor locali și 
îmbinarea unei abordări ascendente (bottom-up) cu o abordare descendentă (top-down), 
ţinând seama de aporturile specifice ale celor două abordări.  

În plus, Comisia Europeană, ca loc privilegiat de convergenţă a diverselor exemple de 
revitalizare urbană și bună guvernanţă provenind de la statele membre, ar trebui să profite 
de ocazie pentru a afirma și a consolida o veritabilă cultură cetăţenească de parteneriat și 
cooperare în mediul urban. Numai o instituire treptată a unei astfel de culturi ar 
permite ameliorarea abordării integrate pentru sprijinirea cartierelor 
defavorizate. 

 

Recomandări  

În vederea maximizării impactului unei veritabile politici urbane, ar fi util ca Comisia 
pentru dezvoltare regională a Parlamentului European să sugereze Comisiei 
Europene iniţierea următoarelor măsuri pentru perioada de după 2013: 

• elaborarea, împreună cu statele membre, a unei „Carte a cartierelor defavorizate” 
din UE. Aceasta ar trebui elaborată pe baza unei serii de indicatori de sinteză stabiliţi 
de comun acord;  

• relansarea iniţiativei comunitare URBAN, care să se adreseze tuturor statelor 
membre sau cel puţin UE-12. În acest scop, ar fi suficient să se creeze un fond 
comun rezervat acestor state, la care ele să contribuie și din care să li se aloce 
resurse, care să conţină o parte predeterminată a resurselor financiare atribuite 
fiecăruia dintre aceste state; 

• creșterea resurselor financiare alocate programului URBACT, pentru ca acesta să 
poată duce la îndeplinire misiunea sa vizând schimbul de experienţă și evaluări, 
modelarea și transferul de bune practici, precum și care să îi permită să asigure o 
asistenţă tehnică actorilor locali; 

• în acest scop, URBACT ar trebui să îmbunătăţească structura bazei sale de date, 
pentru ca aceasta să devină mai omogenă și mai accesibilă operaţiunilor de inovare 
urbană realizate deja sau aflate în curs de realizare. Această bază de date ar putea 
reprezenta primul pas către o bursă anuală a schimburilor și transferurilor de bune 
practici, axate în principal pe chestiuni legate de inovaţie, guvernanţa cetăţenească 
și durabilitatea într-un mediu urban defavorizat; 

• elaborarea unui ghid pe tema „Guvernanţa cetăţenească în mediul urban” în care să 
se explice această metodă. Ghidul s-ar adresa factorilor politici de luare a deciziilor 
din orașe, actorilor publici și privaţi interesaţi, precum și reprezentanţilor societăţii 
civile. Acesta ar trebui să permită:  

- precizarea în mod clar a factorilor care generează valoarea adăugată a 
dezvoltării urbane integrate și durabile,  

- stabilirea, în lumina practicilor existente, unui cadru teoretic de referinţă pentru 
guvernanţă referitor la aplicarea metodelor consolidate de gestionare, 
funcţionare și valorificare a bunurilor comune, 
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• întărirea cooperării: BEI+FEI+FEDR+statele membre, precum și consolidarea 
fondurilor BEI-FEI, pentru a stimula realizarea și pentru a însoţi dezvoltarea 
activităţilor de proximitate, precum și acordarea de microcredite în același scop; 

• crearea unei Fundaţii europene pentru reabilitarea zonelor urbane defavorizate, care 
să permită finanţarea proiectelor de infrastructură esenţiale și instituirea de servicii 
de proximitate (ajutoare pentru familii și persoane, mici activităţi de zidărie, 
instalaţii, electricitate, diverse reparaţii etc.). Fundaţia ar putea organiza, de 
asemenea, cursuri de formare pentru tinerii în dificultate din aceste cartiere care 
doresc să se asocieze pentru a realiza astfel de activităţi; 

• stimularea, în cadrul noii iniţiative URBAN, a acţiunilor menite să evite 
periurbanizarea și să susţină repopularea centrelor orașelor; 

• încurajarea și promovarea activităţilor de artizanat în cartierele aflate în dificultate, 
alături de iniţiative adecvate de etichetare. 

 


