STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 2035
VIZIUNE: România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru
cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.

OBIECTIVE GENERALE
Obiectiv general 1

Obiectiv general 2

Obiectiv general 3

Obiectiv general 4

Obiectiv general 5

Asigurarea unei integrări funcţionale a
teritoriului naţional în spaţiul
european prin sprijinirea
interconectării eficiente a reţelelor
energetice, de transporturi și
broadband.

Creșterea calității vieții prin
dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitară și a serviciilor publice
în vederea asigurării unor spaţii urbane
şi rurale de calitate, atractive şi
incluzive.

Dezvoltarea unei reţele de
localităţi competitive şi coezive
prin sprijinirea specializării
teritoriale și formarea zonelor
funcționale urbane.

Protejarea patrimoniului
natural și construit şi
valorificarea elementelor de
identitate teritorială.

Creşterea capacităţii
instituţionale de gestionare a
proceselor de dezvoltare
teritorială.

OS 4.1. Protejarea patrimoniului și
promovarea măsurilor de
regenerare a capitalului natural.
OS 4.2. Protejarea şi reabilitarea
patrimoniului construit în scopul
conservării identităţii naţionale şi
creşterii atractivităţii spaţiilor
culturale cu potenţial turistic
deosebit.
OS 4.3. Reducerea vulnerabilității
zonelor supuse riscurilor naturale.
OS 4.4. Asigurarea echilibrului în
dezvoltarea mediului rural şi urban
prin protejarea resurselor funciare
agricole și forestiere şi limitarea
extinderii intravilanului localităților.

OS 5.1. Consolidarea capacităţii
structurilor de guvernanţă la
niveluri multiple şi diversificarea
formelor de cooperare între
structurile administraţiei publice.
OS 5.2. Consolidarea
instrumentelor de planificare
spaţială şi a instituţiilor cu rol în
gestionarea și planificarea
proceselor de dezvoltare a
teritoriului (sau de amenajare a
teritoriului).
O5.3. Consolidarea capacităţii de
cooperare şi planificare în
domeniul transfrontalier şi
transnaţional.

OBIECTIVE SPECIFICE
OS 1.1. Dezvoltarea unei rețele de transport
eficientă și diversificată capabilă să asigure
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri
generate de schimburile economice între
teritoriul naţional și piețele din spațiul
european.
OS 1.2. Dezvoltarea și extinderea
infrastructurii portuare și aeroportuare,
precum și a legăturii acestora cu centrele
urbane naţionale în scopul consolidării
poziției României de nod logistic regional.
OS 1.3. Consolidarea infrastructurii de
transport a energiei și conectarea acesteia la
proiectele pan-europene cu impact regional
și național.

OS 2.1. Asigurarea unei echipări complete cu
infrastructură de utilități publice a
localităților urbane și rurale.
OS 2.2. Asigurarea unei accesibilități crescute
la nivelul teritoriului și a unei conectivități
eficiente între orașele mari și zona urbană
funcțională.
OS 2.3. Creşterea atractivităţii spaţiilor
urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor
rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice
de calitate și a unor servicii de transport
adaptate nevoilor şi specificului local.
OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de
calitate prin asigurarea unei diversificări a
acestor servicii la nivelul teritoriului și
îmbunătățirea gradului de acces a populației.

OS 3.1. Dezvoltarea unor centre urbane
specializate şi inteligente cu vocaţie de
poli internaţionali şi racordarea lor
eficientă la reţeaua urbană europeană.
OS 3.2. Încurajarea dezvoltării zonelor
urbane funcţionale în jurul oraşelor cu
rol polarizator la nivelul teritoriului.
OS 3.3. Consolidarea rolului localităţilor
rurale cu potențial de polarizare în
scopul asigurării unei accesibilităţi
crescute a populaţiei rurale la servicii
de interes general.
OS
3.4.
Sprijinirea
dezvoltării
sistemelor urbane şi axelor de
dezvoltare de la nivelul teritoriului prin
asigurarea unor intervenţii integrate
teritorial.

MĂSURI TERITORIALE NAȚIONALE
Măsuri sistem teritorial conectiv

Măsuri sistem teritorial de aşezări

Măsuri sistem teritorial natural

MĂSURI TERITORIALE ZONALE
ZONE RURALE

ZONE MONTANE

ZONE TRANSFRONTALIERE

ZONA COSTIERĂ

