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STADIUL ACTUAL PRIVIND DEZVOLTAREA
METROPOLITANĂ LA NIVELUL POLILOR DE CREŞTERE ŞI
AL POLILOR DE DEZVOLTARE URBANĂ DIN ROMÂNIA
1.Contextul general privind datele de analiză
O guvernare metropolitană eﬁcientă este esențială pentru realizarea unui echilibru
urban mai bun. O mare parte din problemele urbane pot ﬁ tratate eﬁcient doar la nivel
metropolitan deoarece zonele metropolitane se confruntă cu probleme comune legate
de schimbări economice, incluziune socială, ex ndere urbană rapidă și necontrolată,
conges onare a traﬁcului, deteriorare a mediului și poluare.
Planiﬁcarea teritorială eﬁcientă este necesară tocmai pentru că aceste
probleme sunt interdependente și pentru că este necesară a ngerea unui echilibru. Un
aspect foarte important pentru deﬁnirea unei zone metropolitane este acela că folosește
parteneriatul ca instrument de rezolvare a acestor probleme comune.
Rețeaua Europeană a Regiunilor și Zonelor metropolitane (METREX) prezintă
trei principii cheie pentru caracterizarea unei zone metropolitane:
▪ Competența înseamnă deținerea puterii de a aproba, implementa și aproba o
strategie metropolitană.
▪ Capacitatea înseamnă deținerea cunoș nțelor și înțelegerii necesare pentru a
lua decizii în cunoș nță de cauză în planiﬁcarea spațială și dezvoltare
▪ Procesul înseamnă stabilirea mijloacelor de monitorizare, revizuire, consultare
și a con nuare a strategiei metropolitane.
La nivel european, abordarea integrată a conceptelor de compe vitate,
coeziune și sustenabilitate poate ﬁ considerată mai eﬁcientă și se poate as el realiza un
echilibru între ele. În toată Europa există în acest moment diverse forme metropolitane
efec ve. Acestea diferă de la autorități cu puteri comprehensive statuate, la autorități cu
puteri selec ve, până la grupuri voluntare de autorități, care au doar puteri consulta ve.
Experiența statelor UE demonstrează că zonele metropolitane bine
administrate ajung rapid la compe vitate economică (pot atrage eﬁcient fonduri și
inves tori, pot dinamiza sectoarele construcțiilor, serviciilor și turismului), iar
dezvoltarea lor viitoare e una durabilă (poli cile economice, culturale, sociale sunt
armonizate în mod eﬁcient).
Ches onarele pe baza carora au fost analizate datele, au fost transmise către
autoritățile locale ale celor 20 de municipii cu statut de pol de crestere sau dezvoltare.
Pentru informații suplimentare privind dezvoltarea zonelor metropolitane a fost realizată
o documentare cuprinzătoare, incluzând legislația, ar cole din presa scrisă, studii,
rapoarte, precum și Internetul.
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2.Cadrul legisla v existent privind dezvoltarea
metropolitană în România
Legislația existentă în sprijinul formării și funcționării asociațiilor
metropolitane/asociațiilor intercomunitare cuprinde acte norma ve: Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Legea 351/2001 privind
aprobarea PATN secțiunea rețeaua de localități, Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.
Potrivit Legii 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu actualizări și
completări ulterioare, municipiile cu potențial de conﬁgurare a zonelor
metropolitane sunt cele de rang 0 și I, precum și municipiile reședință de județ,
situația la mijlocul anului 2013 privind numărul de localități urbane ﬁind
următoarea:
 Localități urbane de rangul 0 - Municipiul Bucureș
 Localități urbane de rangul I: 11 municipii de rang I (Bacău, Brașov, Brăila,
Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Ploieș , Timișoara)
 Localități urbane de rangul II : 91 municipii
 Localități urbane de rangul III: 217 orașe.
În acord cu Legea 351/2001, Conceptul strategic de dezvoltare teritorială
România 2030 (CSDTR) integrează condițiile de conformare a structurilor
policentrice la nivelul Uniunii Europene, potrivit principiilor coeziunii teritoriale și ale
ar culării acestora cu asigurarea componentei teritoriale a compe vității.
În cadrul CSDTR 2030, deﬁnirea structurii policentrice ierarhizate la nivelul
României a fost structurată în conexiune cu rețeaua de poli majori la nivelul Centrului
și Sud-Estului Europei, potrivit clasiﬁcărilor ESPON:
 Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creștere Europene) cu
vocație internațională: (Bucureș , Timișoara, Constanța, Cluj, Iași)
 Poli naționali OPUS (Orizont Poten al Urban Strategic) cu potențial de Arii
Funcționale Urbane și potențial MEGA pe termen lung, (Oradea, Bacău,
Brăila, Galați, Craiova)
 Poli supraregionali și poli regionali OPUS (Orizont Poten al Urban Strategic)
(cu potențial de Arii Funcționale Urbane, între 50 000 – 250 000 locuitori)
 Poli regionali OPUS (Orizont Poten al Urban Strategic) cu potențial de Arii
Funcționale Urbane și cu speciﬁcitate funcțională, de ex: Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava
 Poli subregionali, între 30 000 – 50 000 locuitori
 Poli locali, sub 20 000 locuitori
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Structurarea indica vă a polilor și rețelelor teritoriale (INCD Urbanproiect, 2006)

3. Situația actuală privind stadiul cons tuirii zonelor
metropolitane la nivelul polilor de creștere și dezvoltare
1. Bucureș (Regiunea Bucureș -Ilfov)
Menționăm că deși orașul Bucureș nu face parte din categoria
polilor de creștere și al polilor de dezvoltare, a fost luat în considerare
datorită importanței sale la nivel național.
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Bucureș
are nivel administra v
echivalent unui județ
și este împărțit în 6
sectoare

Există mai multe propuneri pentru
realizarea unei arii metropolitane a
Municipiului Bucureș , cu în nderi
diferite, cea mai mare cuprinzând
94 unități administra v-teritoriale

Suprafața:

237,87 km2

Cea mai ex nsă variantă:
cca 5.000 km2

Populația

Cel puțin 2,2 mil. locuitori

(20 octombrie 2011): 1.883.425 locuitori
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Municipiul Bucureș este capitala României și, în același mp, cel mai mare
centru industrial, comercial și universitar al țării. Suprafața teritoriului administra v este
de 237,87 km2, iar populația la 20 octombrie 2011 număra 1.883.425 locuitori. Populația
de aproape două milioane de locuitori face ca Bucureș ul să ﬁe a șasea capitală după
mărime din Uniunea Europeană. Capitala are nivel administra v de județ și este
împărțită în șase sectoare.
În prezent există un proiect de lege privind zonele metropolitane și un proiect de
cons tuire a Zonei Metropolitane Bucureș . Proiectul are în vedere ca zona
metropolitană Bucureș (ZMB) să cuprindă aproxima v 2,2 milioane de locuitori. Există
de asemenea proiecte de mărire substanțială a ZMB as el încât ea ar putea include 94 de
unități administra v - teritoriale, situate pe circa 5.000 km2.
Această structură ar funcționa în aproxima v 10 - 12 ani, din cauză că mai întâi
este necesară efectuarea unor studii de fundamentare, iar alți trei - patru ani trebuie
alocați procesului de consultare publică. As el ZMB ar urma să cuprindă șase orașe
(printre care Giurgiu, Oltenița, Otopeni) și 87 de comune din județele Ilfov, Giurgiu și
Călărași. La nord, metropola s-ar învecina cu județul Prahova, iar la sud cu Bulgaria.
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2. Ploieș (Regiunea Sud)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Ploieș este
reședința județului
Prahova

Zona Metropolitană „Polul de creștere
Ploieș ” a fost cons tuită sub formă de
asociație de dezvoltare intercomunitară,
la 09 iunie 2009. Strategia de dezvoltare
metropolitană este elaborată.

Suprafața:
Populația

58 km2

686,92 km2

209.945 locuitori

336.203 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Ploieș este situat la 60 km de Bucureș , având o suprafață a
teritoriului administra v de 58 km2, și o populație de 209.945 locuitori. Ploieș este un
important nod de drumuri și căi ferate care îl leagă de orașele Bucureș , Brașov, Buzău,
Târgoviște, Urziceni, Vălenii de Munte, Slănic.
Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Ploieș este desemnat ca pol
de creștere.
Zona Metropolitană „Polul de creștere Ploieș ” a fost cons tuită sub formă de
asociație de dezvoltare intercomunitară, la 09 iunie 2009. Până în prezent a fost aprobat
Planul Integrat de Dezvoltare (PID)-Polul de creștere Ploieș -Prahova. Zona
metropolitană Ploieș , pe lângă municipiul Ploieș și Consiliul Județean Prahova, mai
cuprinde orașele: Băicoi, Boldeș -Scăieni, Bușteni, Plopeni și comunele: Ariceș iRah vani, Bărcăneș , Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăveș , Păuleș , Târgșorul Vechi
și Valea Călugărească.
A fost aprobat Planul Integrat de Dezvoltare (PID) - Polul de creștere Ploieș Prahova, în care este inclusă strategia de dezvoltare a zonei metropolitane „Polul de
creștere Ploieș ”. Scopul cons tuirii Asociației este de a facilita cooperarea între unitățile
administra v-teritoriale membre pentru exercitarea în comun a competentelor ce le
revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile: progresul social, în
concordanță cu nevoile comunității; protejarea eﬁcientă a mediului; u lizarea rațională a
rezervelor naturale; păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare
a forței de muncă. Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan nu este
elaborat.
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3. Piteș (Regiunea Sud)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Piteș este
reședința județului
Argeș

Suprafața:
Populația

40,73 km2

Zona Metropolitană Piteș este
în curs de negociere. Strategia de
dezvoltare metropolitană este în
curs de elaborare.
413 km2

155.383 locuitori

206.082 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Piteș se aﬂă în partea centra-sudică a țării, între Carpații
Meridională și Dunăre, la conﬂuența Râului Argeș cu Râul Doamnei. Suprafața orașului
este de 40,73 km2, iar populația, conform recensământului populației și locuințelor din
20 octombrie 2011 era de 155.383 locuitori.
Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul Piteș este desemnat ca pol de dezvoltare
urbană.
Cons tuirea Zonei Metropolitane Piteș va ﬁ sub forma de asociație de
dezvoltare intercomunitară, sub denumirea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Piteș .
Din zona metropolitană vor face parte: Consiliul Județean Argeș, Municipiul
Piteș , Orașul Ștefăneș , Comuna Albota, Comuna Bascov, Comuna Băbana, Comuna
Budeasa, Comuna Mărăcineni, Comuna Miceș , Comuna Moșoaia. Populația totală a
zonei metropolitane va ﬁ de 206.082 locuitori, iar suprafața de aproxima v 413 km2.
Strategia de dezvoltare metropolitană este în curs de elaborare. Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal Metropolitan nu este elaborat.
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Regiunea Sud și Regiunea Bucureș -Ilfov
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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4. Constanța (Regiunea Sud-Est)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Constanța
este reședința județului
cu același nume

Asociația de dezvoltare intercomunitară
a fost cons tuită în luna mai 2007.
Strategia de dezvoltare metropolitană
a fost aprobată prin Planul Integrat de
Dezvoltare pentru Polul de creștere
Constanța.

Suprafața:
Populația

125 km2

955,21 km2

283.872 locuitori

425.916 locuitorii

(20 octombrie 2011):

Municipiul Constanța este așezat în extremitatea de sud-est a României, la
țărmul Mării Negre, ﬁind deal el principalul port al României. Suprafața teritoriului
administra v este de 125 km2, iar populația era 283.872 locuitori. La limita de nord a
orașului se situează stațiunea Mamaia, cu o plajă ce se în nde pe o lungime de 6 km,
orientată spre est. Portul Constanța este principalul port al României la Marea Neagră și al
patrulea ca importanță în Europa.
Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Constanța este desemnat ca
pol de creștere.
Pentru crearea Zonei Metropolitane Constanța a fost cons tuită Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, care a fost înregistrată din
data de 01.05.2007. S-a stabilit în nderea zonei metropolitane, iar Planul Integrat de
Dezvoltare pentru Polul de creștere Constanța - Zona Metropolitană Constanța, în care
este inclusă strategia de dezvoltare metropolitană, a fost aprobat în luna mai, anul 2010.
Planul de Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat până în prezent,
ﬁind prevăzută însă realizarea acestuia.
Zona Metropolitană Constanța este alcătuită din 14 localități și Consiliul
Județean Constanța, dintre care 1 municipiu, 5 orașe și 8 comune: municipiul Constanța,
orașele Năvodari, Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Murfatlar și comunele: Mihail Kogălniceanu,
Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu și Poarta Albă. Zona metropolitană
găzduiește 62,26 % din populația județului, adică 425.916 de locuitori, pe o suprafață care
însumează doar 13,5 % din teritoriul administra v al Constanței.
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5. Galați – Brăila (Regiunea Sud-Est)
Municipiu polarizator
Administrare:

Municipiul Galați și
Municipiul Brăila sunt
reședințe ale județelor
Galați și Brăila

Galați - 246 km2;
Brăila – 44 km2
Populația
Galați – 249.432 locuitori
(20 octombrie 2011): Brăila – 200.765 locuitori

Suprafața:

Zona metropolitană
Asociație de dezvoltare
intercomunitară este cons tuită din
1 iunie 2012. Strategia de dezvoltare
metropolitană în curs de elaborare.
4.348,50 km2
467.421 locuitori (a doua
aglomerație urbană a României)

Municipiul Galați este situat în zona es că a României, în extremitatea sudică a
platoului Moldovei, pe malul stâng al Dunării, între conﬂuența acesteia cu râurile Siret (la
vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș. Suprafața teritoriului administra v este de 246
km2, iar populația la 20 octombrie 2011 era 249.432 locuitori.
Municipiul Brăila este situat tot pe malul stâng al Dunării, la circa 25 km în
amonte, și este reședința județului cu același nume. Suprafața teritoriului administra v
este de 44 km2, iar populația la 20 octombrie 2011 era 200.765 locuitori.
Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 998/2008, Municipiile Galați și Brăila sunt
desemnate ca poli de dezvoltare urbană.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană „Dunărea de Jos”
este alcătuită din 47 de localități din 3 județe: Brăila, Galați și Tulcea, dintre care 1
municipiu, 2 orașe și 44 de comune: municipiul Galați, comunele: Braniștea, Cuca, Cuza
Vodă, Folteș , Frumușița, Independența, Nămoloasa, Piscu, Rediu, Scânteieș , Schela,
Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Tuluceș și Vânători din județul Galați; orașele
Măcin și Isaccea, comunele Carcaliu, Greci, Grindu, I. C. Bră anu, Jijila, Luncavița,
Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Văcăreni din județul Tulcea; comunele: Cazasu, Chiscani,
Frecăței, Gemenele, Gropeni, Mărașu, Măxineni, Movila Miresii, Râmnicelu, Romanu,
Scorțaru Nou, Siliștea, Tichileș , Traian, Tufeș , Unirea, Vădeni și Viziru din județul Brăila.
Deși Zona Metropolitană „Dunărea de Jos”, la nivelul județuluiBrăila, cuprinde
18 comune din jurul municipiului Brăila, Consiliul local al municipiului Brăila nu a aprobat
încă aderarea la asociație.
Zona metropolitană Galați-Brăila este a doua aglomerație urbană a României.
Principalele proiecte avute în vedere de către membrii zonei metropolitane
constau în construirea unui pod sau tunel pentru traversarea Dunării, dezvoltarea
transportului metropolitan, a turismului și a ecoturismului în parcurile naturale din zonă,
lucrări de atenuare a efectelor inundațiilor și viiturilor, precum și revigorarea industriilor
tradiționale. Strategia de dezvoltare metropolitană este în curs de elaborare. Planul de
Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat până în prezent.
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Regiunea Sud-Est
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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Regiunea Sud-Est
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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6. Iași (Regiunea Nord-Est)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Iași –
reședința județului Iași

Asociație metropolitană cons tuită
din 9 august 2004. Strategia de
dezvoltare metropolitană este
aprobată.

Suprafața:

94 km2

1.070,96 km2

290.422 locuitori

397.779 locuitori

Populația
(20 octombrie 2011):

Municipiul Iași se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări ale
țării, ﬁind atestat din anul 1408. Suprafața teritoriului administra v este de 94 km2, iar
populația la 20 octombrie 2011 era 290.422 locuitori. Iași este un important centru
cultural (sintagma “capitala culturală a României” este frecvent utilizată), universitar şi
istoric. Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Iași este desemnat ca pol de
creștere.
Asociația Zona Metropolitană Iași este înregistrată din data de 09.08.2004, sub
formă de asociație de dezvoltare intercomunitară. Din zona metropolitană Iași fac parte
pe lângă Municipiul Iași și Consiliul Județean Iași, comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea,
Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Schitu-Duca, Rediu, Valea Lupului, Ungheni,
Victoria, Prisăcani, Mogoșeș , Movileni, Țuțora, Tomeș și Comarna.
Direcțiile strategice iden ﬁcate care susțin viziunea de dezvoltare a Zonei
Metropolitane Iași în legătură cu revitalizarea și dezvoltarea rolului de capitală regională
sunt:
 Inițierea parteneriatului între unitățile administra ve teritoriale relevante, pe baza
intereselor și a unei strategii comune de dezvoltare.
 Crearea condițiilor care fac din Zona Metropolitana Iași un pol de dezvoltare relevant
la scară regională, națională și europeană: nod logis c, servicii diversiﬁcate,
dezvoltare economică durabilă, forță de muncă educată, mediu de calitate, calitate a
vieții și a dezvoltării, comunitate deschisă, pres giu, iden tate locală.
 Crearea alianțelor strategice și asigurarea apartenenței la rețelele de cunoaștere și
decizie relevante.
 Redeﬁnirea și consolidarea rolurilor unităților administra ve teritoriale în regiune,
pe termen mediu și lung, ca un pol de dezvoltare puternic și semniﬁca v pentru
Moldova, România, zonă de graniță es că a Uniunii Europene.
 Stabilirea de parteneriate la nivel național și internațional de care să beneﬁcieze toți
membrii Zonei Metropolitane Iași.
 Strategia de dezvoltare metropolitană este aprobată iar Planul de Amenajare
Teritorială Zonală Metropolitană este elaborat și aprobat.

12

7. Bacău (Regiunea Nord-Est)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Bacău –
reședința județului
Bacău

Suprafața:
Populația

43 km2

Asociație metropolitană cons tuită
în octombrie 2007. Strategia de
dezvoltare metropolitană este în
curs de elaborare.
970 km2

144.307 locuitori

222.474 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Bacău este un important centru industrial situat la conﬂuența
râurilor Siret și Bistrița. Suprafața teritoriului administra v este de 43 km2, iar populația
la 20 octombrie 2011 era 144.307 locuitori.
Conform dispozițiilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Bacău este desemnat ca
pol de dezvoltare urbană.
Zona Metropolitană Bacău este cons tuită sub formă de asociație
metropolitană, înregistrată din data de 9 octombrie 2007 sub denumirea oﬁcială
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Bacău”. A fost stabilită
în nderea zonei metropolitane, în componența căreia, pe lângă Consiliul Județean
Bacău, intră și următoarele unități teritorial-administra ve: Municipiul Bacău,
comunele Bereș -Bistrița, Blăgeș , Buhoci, Faraoani, Filipeș , Gârleni, Gioseni,
Hemeiuș, Iteș , Izvorul Berheciului, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni,
Odobeș , Prăjeș , Sărata, Săuceș , Tamași, Traian, Secuieni.
Organismul de conducere al Zonei Metropolitane este Consiliul de
Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Zona metropolitană Bacău”,
compus din 75 de reprezentanți ai unităților administra ve-teritoriale componente.
Strategia de dezvoltare metropolitană este în curs de elaborare ﬁind prevăzută
spre ﬁnanțare. Planul de Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este realizat,
dar este prevăzut spre ﬁnanțare, elaborarea urmând a ﬁ ﬁnanțată din fonduri proprii,
instrumente structurale sau alte fonduri, iar termenul de ﬁnalizare este anul 2015.

8. Suceava (Regiunea Nord-Est)
Municipiu polarizator
Administrare:

Municipiul Suceava –
reședința județului
Suceava

Suprafața:
Populația

52 km2

(20 octombrie 2011):

Zona metropolitană
Asociație metropolitană cons tuită
în 15 noiembrie 2011. Strategia de
dezvoltare metropolitană în curs de
elaborare.
471,18 km2
143.214 locuitori

92.121 locuitori
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Municipiul Suceava se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări
ale țării, mp de două secole ﬁind capitala principatului Moldova. Suprafața teritoriului
administra v este de 52 km2, iar populația la 20 octombrie 2011 era de 92.121 locuitori.
Municipiul Suceava este principalul centru economic, social și cultural al județului,
remarcându-se și prin numărul ridicat de clădiri monument istoric, care reprezintă un
important punct de atracție turis că.
Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul Suceava este desemnat ca pol de dezvoltare
urbană
Zona Metropolitană Suceava este cons tuită sub formă de asociație de
dezvoltare intercomunitară, ﬁind înregistrată la data de 15.11.2011 sub denumirea
oﬁcială Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Suceava”. În
componența Zonei Metropolitane Suceava intră Municipiul Suceava, Orașul Salcea și
comunele: Adâncata, Bosanci, Ipoteș , Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, Siminicea,
Stroieș și Vereș .
Strategia de dezvoltare metropolitană se aﬂă în curs de elaborare. Planul de
Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan nu este elaborat până în prezent.

Regiunea Nord-Est
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
14

Regiunea Nord-Est
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006

9. Brașov (Regiunea Centru)
Municipiu polarizator
Administrare:

Municipiul Brașov –
reședința județului
Brașov

Suprafața:

267 km2

Populația

253.200 locuitori

(20 octombrie 2011):

Zona metropolitană
Asociație metropolitană cons tuită
în ianuarie 2006. Strategia de
dezvoltare metropolitană este
aprobată.
1700 km2
406.611 locuitori

Municipiul Brașov reprezintă unul dintre cele mai importante orașe din centrul
țării. Suprafața teritoriului administra v este de 267 km2, iar populația la 20 octombrie
2011 era 253.200 locuitori. Important centru industrial, cultural și de afaceri, Brașov este
și un centru universitar de tradiție. Datorită numeroaselor monumente istorice și
ar s ce, el este unul dintre cele mai importante centre turis ce ale țării. Stațiunea de
iarnă Poiana Brașov se aﬂă la 12 km distanță de centrul municipiului, dispunând de o
infrastructură dezvoltată pentru prac carea sporturilor de iarnă.
Conform prevederilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Brașov este desemnat ca
pol de creștere.
Pentru crearea Zonei Metropolitane Brașov s-a cons tuit Agenția Metropolitană
pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, înregistrată din data de 10.01.2006.
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Din componența Zonei Metropolitane Brașov, pe lângă municipiile Brașov, Codlea, Săcele
și Consiliul Județean Brașov, mai fac parte orașele: Predeal, Râșnov, Ghimbav, Zărneș și
comunele: Prejmer, Târlungeni, Cris an, Vulcan, Crizbav, Halchiu, Feldioara, Bod,
Sânpetru și Harman.
Strategia de dezvoltare metropolitană a fost aprobată, iar Planul de Amenajare
Teritorială Zonală Metropolitană este în curs de elaborare, ﬁind prevăzut a ﬁ ﬁnanțat din
fondurile proprii ale Consiliului Județean Brașov, fără a se ﬁ precizat un termen es mat
pentru ﬁnalizare.

10. Sibiu (Regiunea Centru)
Zona metropolitană

Municipiu polarizator
Administrare:

Municipiul Sibiu –
reședința județului Sibiu

Suprafața:

121 km2

Populația

147.245 locuitori

(20 octombrie 2011):

Asociație metropolitană nu este
cons tuită în prezent. Strategia de
dezvoltare metropolitană nu este
elaborată.

- cca. 200.000 locuitori

Municipiul Sibiu este situat în partea centrală a țării, partea de sud a
Transilvaniei, în Depresiunea omonimă, pe râul Cibin. Sibiul se în nde pe o suprafață de
121 km2 și avea la data de 20 octombrie 2011 o populație de 147.245 locuitori. Orașul are
o bogată istorie, cu evenimente care au cons tuit la vremea respec vă o premieră
românească sau mondială. Sibiul a cunoscut o renaștere economică și culturală
semniﬁca vă, iar în anul 2007 a fost desemnat Capitala Culturală Europeană.
Conform prevederilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Sibiu este desemnat ca
pol de dezvoltare urbană. Asociația metropolitană Sibiu nu este cons tuită pînă în
prezent. Zona Metropolitană a municipiului Sibiu ar putea cuprinde localitățile din jurul
orașului, înglobând o populație de aprox. 200.000 locuitori.

11. Târgu Mureș (Regiunea Centru)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Târgu Mureș
– reședința județului
Mureș

Suprafața:
Populația

66,96 km2

Asociația metropolitană este
înregistrată din iunie 2006. Strategia
de dezvoltare metropolitană este
elaborată.
621,72 km2

134.290 locuitori

204.158 locuitori

(20 octombrie 2011):
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Municipiul Târgu Mureș este reședința județului Târgu Mureș și este situat pe
ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, în zona central-nordică a țării.
Suprafața orașului este de 66,96 km2, iar populația, conform recensământului din 20
octombrie 2011, era de 134.290 locuitori. Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul Târgu Mureș
este desemnat ca pol de dezvoltare urbană.
Zona metropolitană Târgu Mureș a fost înregistrată la data de 26.06.2006 sub
formă de asociație metropolitană, denumirea oﬁcială este Asociația Metropolitană Târgu
Mureș. Asociația metropolitană cuprinde 15 membrii: Consiliul județean Târgu Mureș,
Municipiul Târgu Mureș, Orașul Ungheni, Comuna Acățari, Comuna Ceaușu de Câmpie,
Comuna Corunca, Comuna Crăciuneș , Comuna Cristeș , Comuna Ernei, Comuna
Gheorghe Doja, Comuna Livezeni, Comuna Pănet, Comuna Sâncraiu de Mureș, Comuna
Sângeorgiu de Mureș, Comuna Sânpaul.
Strategia de dezvoltare metropolitană este elaborată și aprobată, iar domeniile
strategice de acțiune sunt: infrastructura, economie, educație, turism, mediu, cultură și
artă, sport, sportul și sănătatea.
În nderea zonei metropolitane este stabilită prin statutul asociației iar Planul
de Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană este elaborat.

Regiunea Centru
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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Regiunea Centru
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006

12. Cluj - Napoca (Regiunea Nord - Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană
Asociație metropolitană cons tuită
în decembrie 2008. Strategia de
dezvoltare metropolitană aprobată.

Administrare:

Municipiul Cluj-Napoca
– reședința județului
Cluj

Suprafața:

179 km2

1.485 km2

Populația

324.576 locuitori

413.761 locuitori

(20 octombrie 2011):
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Municipiul Cluj Napoca se aﬂă în partea centrală a Transilvaniei, pe malul
Someșului Mic. Cluj-Napoca se în nde pe o suprafață de 179 km2, iar populația la 20
octombrie 2011 era 324.576 locuitori. Orașul Cluj Napoca este un centru regional al
inovației, o des nație turis că atrac vă și o comunitate de afaceri dinamică.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Cluj Napoca este desemnat
ca pol de creștere.
Zona Metropolitană Cluj este o asociație de dezvoltare intercomunitară
cons tuită în 22 decembrie 2008, pe bază de parteneriat voluntar, între Municipiul ClujNapoca, Consiliul Județean Cluj și localitățile urbane și rurale aﬂate în zona învecinată, la
distanțe de până la 30 km: Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni,
Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreș , Gilău, Gârbău, Jucu, Petreș i de Jos, Sânpaul, Tureni și
Vultureni. Zona metropolitană ajunge la o suprafață de 1.485 km2 și însumează 413.761
locuitori.
În scopul creării zonei metropolitane există multe proiecte comune ce se
desfășoară sau urmează a se desfășura, cum ar ﬁ programul de ex ndere a serviciilor
municipale în ariile cuprinse în zona metropolitană. Municipiul Cluj-Napoca este
principalul pol la nivel regional, as el încât se urmărește asigurarea sinergiei între
proiectele adresate acestei zone, în vederea difuzării proceselor de dezvoltare în aria de
inﬂuență și la nivel regional.
Strategia de dezvoltare metropolitană este aprobată. Planul de Amenajare
Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat pînă în prezent.

13. Baia Mare (Regiunea Nord - Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană
Asociație de dezvoltare
intercomunitară cons tuită în iunie
2006. Strategia de dezvoltare
metropolitană aprobată.

Administrare:

Municipiul Baia Mare –
reședința județului
Maramureș

Suprafața:

233,47 km2

1.382,43 km2

Populația

123.738 locuitori

213.375 locuitori

(20 octombrie 2011):

Orașul Baia Mare, atestat documentar pentru prima oară în 1329, ca și Râul
Doamnelor (Rivulus Dominarum), este situat în partea ves că a județului Maramureș, în
depresiunea cu același nume, pe cursul mijlociu al Râului Săsar.
Suprafața orașului este de 233,47 km2, iar populația la data de 20 octombrie
2011 era de 123.783 locuitori. În această zonă, începând din secolele II, III, ac vitatea
minieră a fost una din ac vitățile principale, având în vedere existența minereurilor auroargin fere și de metale neferoase: plumb, zinc, cupru, aur și argint. Baia Mare, prin
diversitatea ac vităților economice și culturale, inﬂuențează comunitățile din imediata
apropiere a orașului.
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Conform H.G. nr. 998/2008, municipiul Baia Mare a fost desemnat pol de dezvoltare
urbană.
Zona Metropolitană Baia Mare a fost cons tuită în 22 iunie 2006 ca și asociație
de dezvoltare intercomunitară. Suprafața zonei metropolitane este de 1.382,43 km2, iar
populația la 20 octombrie 2011 era de 213.375 locuitori, iar din componența acesteia fac
parte 18 localități, aﬂate la o distanță de aproxima v 35 de km: Municipiul Baia Mare,
Orașul Baia Sprie, Orașul Cavnic, Orașul Seini, Orașul Șomcuta Mare, Orașul Tăuții
Măgherăuș, Comuna Cerneș , Comuna Cicârlău, Comuna Coaș, Comuna Copalnic
Mănăștur, Comuna Coltau, Comuna Dumbrăvița, Comuna Groși, Comuna Mireșul Mare,
Comuna Recea, Comuna Remetea Chioarului, Comuna Satulung, Comuna Săcălășeni și
Comuna Valea Chioarului.
Obiec vele urmărite la nivelul zonei metropolitane sunt:
- îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și înlăturarea disparităților teritoriale, sociale și
economice dintre localitățile membre prin implementarea unor programe și proiecte
ﬁnanțate din fonduri naționale și europene;
- crearea unui pol metropolitan în jurul municipiului Baia Mare, prin atragerea de
inves ții directe, prin crearea de locuri de muncă și ex nderea serviciilor de u lități
publice în aria zonei metropolitane.
Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane a fost elaborată și aprobată iar
Planul de Amenajare a Teritoriul Zonal Metropolitan a fost elaborat în anul 2006.

14. Oradea (Regiunea Nord - Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană
Asociație de dezvoltare
intercomunitară cons tuită în mai
2005. Strategia de dezvoltare
metropolitană aprobată.

Administrare:

Municipiul Oradea –
reședința județului
Bihor

Suprafața:

115,5 km2

768,72 km2

Populația

193.367 locuitori

245.537 locuitori

(20 octombrie 2011):

Orașul Oradea este situat în nord–vestul României, ﬁind așezat pe malurile
Crișului Repede. Suprafața teritoriului administra v este de 115,5 km2, iar populația la 20
octombrie 2011 era 193.367 locuitori. Prin poziția sa în cadrul țării, la doar 12 km de
graniță, Oradea se prezintă ca principala poartă de intrare la fron era ves că a României.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 998/2008, Municipiul Oradea este desemnat ca pol de
dezvoltare urbană
Asociația Zona Metropolitană Oradea este înregistrată din data de 09.05.2005,
sub formă de asociație de dezvoltare intercomunitară, iar strategia de dezvoltare
metropolitană este aprobată și este stabilită în nderea zonei metropolitane.

20

Actul Cons tu v și Statutul Asociației au fost însușite de 9 localități, care au
devenit as el membri fondatori: municipiul Oradea și comunele limitrofe Biharia, Borș,
Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sânmar n și Santandrei, ulterior au aderat încă 3
localități: Girișu de Criș, Toboliu și Ineu.
Obiectivele Zonei Metropolitane Oradea vizează:
 alinierea Zonei Metropolitane Oradea la standarde economice și sociale europene
 asigurarea unui climat de piață aliniat compe ției internaționale
 creșterea coeziunii economice-sociale în zona metropolitană
Strategia de dezvoltare metropolitană este aprobată iar Planul de Amenajare
Teritorială Zonală Metropolitană este în curs de elaborare. Planul este prevăzut spre
ﬁnanțare din fonduri proprii sau programe de ﬁnanțare nerambursabilă.

15. Satu Mare (Regiunea Nord - Vest)
Administrare:

Zona metropolitană
Municipiu polarizator
Municipiul Satu Mare – Asociație de dezvoltare
reședința județului Satu intercomunitară cons tuită din
aprilie 2013. Strategia de dezvoltare
Mare
metropolitană este aprobată.
2

2

Suprafața:

150,30 km

1.949,54 km

Populația

102.411 locuitori

217.403 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Satu Mare este reședința județului Satu Mare, situat în nord-vestul
României, pe râul Someș, la 13 km de granița cu Ungaria și 27 km de granița cu Ucraina.
Suprafața totală a orașului este de 150,30 km2, iar populația, conform recensământului
populației din 20 octombrie 2011 era de 102.411 locuitori.
Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul Satu Mare a fost desemnat ca pol de
dezvoltare urbană.
Zona Metropolitană Satu Mare a fost cons tuită sub formă de asociație de
dezvoltare intercomunitară la data de 26 aprilie 2013. Din cadrul acesteia fac parte 26 de
localități: Municipiul Satu Mare, Municipiul Carei, Orașul Ardud, Orașul Tășnad, Comuna
Agriș, Comuna Apa, Comuna Bel ug, Comuna Berveni, Comuna Căpleni, Comuna
Craidorolț, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna Dorolț, Comuna Foieni, Comuna
Gherța Mică, Comuna Lazuri, Comuna Medieșu Aurit, Comuna Micula, Comuna Mo in,
Comuna Odoreu, Comuna Orașu Nou, Comuna Păuleș , Comuna Terebeș , Comuna Turț,
Comuna Valea Vinului, Comuna Viile Satu Mare.
Strategia de dezvoltare metropolitană este în curs de elaborare iar Planul de
Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan nu este elaborat până în prezent.
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Regiunea Nord-Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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Regiunea Nord-Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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16. Timișoara (Regiunea Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană
Asociație de dezvoltare
intercomunitară cons tuită în
februarie 2009. Strategie de dezvoltare
metropolitană este aprobată.

Administrare:

Municipiul Timișoara –
reședința județului
Timiș

Suprafața:

129 km2

1.131,76 km2

Populația

319.279 locuitori

387.604 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Timișoara, oraș situat în Câmpia de Vest, are o suprafață a teritoriului
administra v de 129 km2, iar populația la 20 octombrie 2011 era 319.279 locuitori.
Municipiul Timișoara polarizează peste 80% din rezultatul economic al județului și peste
30% din cel al regiunii Vest.
În acord cu prevederile H.G. nr. 998/2008, Municipiul Timișoara este desemnat ca pol de
creștere.
Zona metropolitană a municipiului Timișoara, denumită Polul de Creștere
Timișoara, include Municipiul Timișoara și Consiliul Județean Timiș, precum și 14 comune:
Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeș i Noi, Dumbrăvița, Giarmata, Ghiroda, Giroc, Moșnița
Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sânmihaiu Român și Șag.
Arealul Zonei Metropolitane Timișoara a fost stabilit pe baza unor indicatori
speciﬁci și prin analiza situației economico-sociale a municipiului și a zonei sale de
inﬂuență. Principalele obiec ve strategice pentru dezvoltarea metropolitană sunt:
dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informa cii,
telecomunicațiilor și serviciilor crea ve; dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate,
asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și stabil, favorabil progresului; realizarea
unui habitat ecologic, confortabil și atrac v.
În anul 2010 a fost elaborată și aprobată Strategia de dezvoltare metropolitană.
Planul de Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat până în prezent.

17. Arad (Regiunea Vest)
Administrare:

Zona metropolitană
Municipiu polarizator
Zona metropolitană Arad nu este
Municipiul Arad –
cons
tuită până în prezent. Strategie
reședința județului Arad
de dezvoltare metropolitană nu este
elaborată.

Suprafața:

116,50 km2

Populația

159.074 locuitori

(20 octombrie 2011):

- cca. 182.000 locuitori în zona
potențială
24

Municipiul Arad, reședința județului Arad, este situat pe cursul inferior al râului
Mureș, în partea de Vest a țării. Suprafața orașului este de 116,50 km2, iar populația la 20
octombrie 2011 număra 159.074 locuitori. Orașul Arad este un punct național important
în ceea ce privește industria, precum și un nod important în transporturile feroviare și
ru ere.
Prin H.G. nr. 998/2008 Municipiul Arad a fost desemnat ca pol de dezvoltare
urbană.
Încă din anul 2006 administrația municipiului Arad, împreună cu 8 administrații
locale din jurul acestuia, Comunele: Livada, Vladimirescu, Fântânele, Șofronea, Zimand,
Zădăreni, Frumușeni și Șagu au intenționat să dezvolte o zonă metropolitană, proiect
care ar putea îngloba 181.170 locuitori și ar ﬁ ajutat la deblocarea aglomerațiilor urbane
și găsirea unor soluții de dezvoltare pe termen lung, inclusiv accesarea de fonduri
europene pentru dezvoltare, lucru care nu s-a concre zat până în prezent.
De asemenea, în Strategia de Dezvoltarea a Municipiului Arad sunt cuprinse o
serie de obiec ve strategice care să susțină cons tuirea juridică a zonei metropolitane,
cum ar ﬁ transport public metropolitan, dezvoltarea integrată a teritoriului metropolitan
sau creșterea compe vității economice a localităților din zona metropolitană față de
regiunile învecinate. Strategia de dezvoltare metropolitană nu este elaborată. Planul de
Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat.

18. Deva (Regiunea Vest)
Zona metropolitană

Municipiu polarizator

Asociație de dezvoltare intercomunitară
cons tuită din decembrie 2008.
Strategie de dezvoltare metropolitană
nu este elaborată.

Administrare:

Municipiul Deva –
reședința județului
Hunedoara

Suprafața:

34 km2

410 km2

Populația

61.123 locuitori

149.198 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Deva, reședința județului Hunedoara, este situat în centru județului,
partea de Vest a țării, pe malul stâng al cursului mijlociu al Mureșului. Suprafața orașului
este de 34 km2, iar populația la data de 20 octombrie 2011 era de 61.123 locuitori.
Potrivit prevederile H.G. nr. 998/2008, Municipiul Deva este desemnat ca pol de
dezvoltare urbană.
Zona metropolitană Deva-Hunedoara a fost cons tuită la data de 4.12.2008 sub
formă de asociație de dezvoltare intercomunitară, iar denumirea oﬁcială este „Asociația
de Dezvoltare Intercomunitara Conurbația Corvina”. Din zona metropolitană fac parte,
pe lângă Municipiul Deva și Hunedoara, Consiliul județean Hunedoara, Orașele Simeria și
Călan, Comunele Bacia, Câriji și Pes șu Mic. Strategia de dezvoltare metropolitană nu
există. Planul de Amenajare Teritorială Zonală Metropolitană nu este elaborat.
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Regiunea Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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Regiunea Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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19. Craiova (Regiunea Sud-Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană
Asociația Zona Metropolitană Craiova este
înregistrată din 9 mar e 2009.
Documentele strategice sunt prevăzute spre
ﬁnanțare.

Administrare:

Municipiul Craiova –
reședința județului Dolj

Suprafața:

81 km2

1.093,26 km2

Populația

269.506 locuitori

340.907 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Craiova este reședința județului Dolj, denumită și “capitala Olteniei”,
ﬁind străbătut de Valea Jiului. Suprafața teritoriului administra v este de 81 km2, iar
populația la 20 octombrie 2011 era 269.506 locuitori, ﬁind al șaselea oraș ca populație
din România după Bucureș , Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.
Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul Craiova este desemnat ca pol de creștere.
Zona metropolitană Craiova a fost înﬁințată în 09 mar e 2009 sub formă de
asociație de dezvoltare intercomunitară și cuprinde municipiul Craiova, orașele Filiași și
Segarcea și 16 comune: Almăj, Brădeș , Breasta, Bucovăț, Calopăr, Coțofenii din Față,
Gherceș , Ișalnița, Mischii, Murgași, Pieleș , Predeș , Șimnicu de Sus, Terpezița, Țuglui,
Vârvoru de Jos.
Municipiului Craiova a aprobat Strategia de Dezvoltare Durabilă, care vizează
repere strategice de dezvoltare a comunității, orientate pe termen mediu și lung, punând
în valoare elementele de potențial ale Cetății Băniei, în vederea explorării direcțiilor de
dezvoltare în beneﬁciul cetățenilor, a noilor roluri pe care poate și trebuie să și le asume la
nivel regional, național.
Strategia de dezvoltare metropolitană este prevăzută spre ﬁnanțare, și
aprobare în prima jumătate a anului 2014. Planul de Amenajare Teritorială Zonală
Metropolitană nu este elaborat. La nivelul localităților membre ale zonei metropolitane a
fost realizat un studiu prin care au fost iden ﬁcate o serie de proiecte de inves ții
integrate, planiﬁcate a ﬁ depuse spre ﬁnanțare în perioada 2014-2020.
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20. Râmnicu-Vâlcea (Regiunea Sud-Vest)
Municipiu polarizator

Zona metropolitană

Administrare:

Municipiul Râmnicu Vâlcea Zona metropolitană Râmnicu Vâlcea este
- reședința județului Vâlcea cons tuită din 4 iulie 2013 și este în curs
de înregistrare. Documentele strategice
sunt în curs de elaborare.

Suprafața:

89,52 km2

701,23 km2

Populația

98.776 locuitori

148.867 locuitori

(20 octombrie 2011):

Municipiul Râmnicu Vâlcea se aﬂă în partea centrală a țării, pe partea dreaptă a
râului Olt, în partea de nord-est a Olteniei. Suprafața orașului este de 89,52 km2, iar
populația la 20 octombrie 2011 era de 98.776 locuitori. Prin H.G. nr. 998/2008, Municipiul
Râmnicu Vâlcea este desemnat ca pol de dezvoltare urbană.
Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea a fost cons tuită la data de 4 iulie 2013 prin
aprobarea actelor cons tu ve în consiliile locale, aﬂându-se în curs de înregistrare sub
formă de asociație de dezvoltare intercomunitară. Zona Metropolitană include
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Orașul Băbeni, Orașul Băile Govora, Orașul Băile Olăneș ,
Orașul Călimăneș , Orașul Ocnele Mari, Comuna Bujoreni, Comuna Dăeș , Comuna
Mihăeș , Comuna Muereasca, Comuna Păușeș -Măglași, Comuna Runcu, Comuna
Vlădeș . Strategia de dezvoltare metropolitană este în curs de elaborare. În nderea
zonei metropolitane este stabilită, dar Planul de Amenajare Teritorială Zonală
Metropolitană nu este elaborat.

Regiunea Sud-Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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Regiunea Sud-Vest
din Rey, Viole e (coord) - Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureș , 2006
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4. Concluzii privind stadiul asocierii în zone metropolitane
la nivelul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare
Din punct de vedere al stadiului asocierii în zone metropolitane, există diferențe
între cele 20 de municipii cu statut de poli de creștere și poli de dezvoltare, exceptând
Municipiul Bucureș (situație sinte zată mai jos tabelar și în formă graﬁcă):
 unele sunt cons tuite: Zona Metropolitană Ploieș , Zona Metropolitană Constanța,
Zona Metropolitană Constanța, Zona Metropolitană Galați-Brăila, Zona
Metropolitană Iași, Zona Metropolitană Bacău, Zona Metropolitană Suceava, Zona
Metropolitană Brașov, Zona Metropolitană Târgu Mureș, Zona Metropolitană ClujNapoca, Zona Metropolitană Baia Mare, Zona Metropolitană Oradea, Zona
Metropolitană Satu Mare, Zona Metropolitană Timișoara, Zona Metropolitană Deva,
Zona Metropolitană Craiova, Zona Metropolitană Craiova, Zona Metropolitană
Râmnicu Vâlcea
 altele sunt în curs de cons tuire: Zona Metropolitană Piteș ;
 altele nu sunt cons tuite: Zona Metropolitană Sibiu, Zona Metropolitană Arad.

Tabelul 1
Stadiul asocierii în zone metropolitane la nivelul zonelor metropolitane ale polilor de
creștere și polilor de dezvoltare din România
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Situația Capitalei se dis nge prin anvergura (suprafață, populație, funcții, roluri)
și complexitatea problemelor cărora trebuie să le facă față. În prezent, lipsa unei abordări
structurate a dezvoltării Capitalei și a întregii zone de inﬂuență a acesteia cons tuie una
din cele mai mari probleme în dezvoltarea teritorială a României. Au fost elaborate o
mul tudine de studii de caz și studii de fundamentare, au fost inițiate proiecte de scară
metropolitană, au fost elaborate câteva variante de asociere și ins tuționalizare,
funcționează un departament pentru dezvoltare metropolitană în cadrul Primăriei
Generale a Municipiului Bucureș . Problema constă atât în conﬁgurarea unei soluții
ins tuționale adecvate cât și a inițierii cooperării între actorii-cheie.

Nr.
crt.

Zona
Metropolitană

1. Bucureşti
2. Ploieşti
3. Piteşti
4. Constanţa
5. Galaţi-Brăila
6. Iaşi
7. Bacău
8. Suceava
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Braşov
Sibiu
Târgu Mureş
Cluj
Baia Mare
Oradea
Satu Mare
Timişoara
Arad
Deva
Craiova

20. Râmnicu Vâlcea

Documente strategice
Plan de
Plan de
Strategia de
Amenajare a
investiţii
dezvoltare
Teritoriului
multianual
metropolitană
Zonal
Metropolitan
Nu există
Nu există
Nu
Elaborată
Nu există
Nu
În curs de
Nu există
Nu
elaborare
Aprobată
Nu există
Nu
În curs de
Nu există
Nu
elaborare
Aprobată
Aprobat
Nu
În curs de
Nu există
Da
elaborare
În curs de
Nu există
Nu
elaborare
Aprobată
Nu există
Nu
Nu există
Nu există
Nu
Aprobată
Elaborat
Nu
Aprobată
Nu există
Nu
Aprobată
Elaborat
Nu
Aprobată
Nu există
Nu
Aprobată
Nu există
Nu
Aprobată
Nu există
Nu
Nu există
Nu există
Nu
Nu există
Nu există
Nu
Prevăzută spre
Nu există
Nu
finanţare
În curs de
Nu există
Nu
elaborare

Stadiul asocierii
Existenţa Asociaţiei
de Dezvoltare
Proiecte
Intercomunitară
comune
(Da/ Nu/ În curs de
constituire
Da
Nu
Da
Da
Da
În curs de
constituire
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da

Nu

Da

Da
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da

Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da

Nu

Da

Tabelul 2 .
Stadiul dezvoltării documentelor strategice la nivelul zonelor metropolitane ale polilor
de crestere si polilor de dezvoltare din România.
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Stadiul cons tuirii zonelor metropolitane la nivelul polilor de creștere
și polilor de dezvoltare urbană din România

Legendă:
zonă metropolitană cons tuită
zonă metropolitană în curs de cons tuire
zonă metropolitană necons tuită

Fig. 1 Stadiul asocierii în zone metropolitane la nivelul polilor de crestere si al polilor
de dezvoltare din Romania
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Importanța zonelor metropolitane rezultă din ponderea mare a populației acestora
(peste un sfert din populația totală, și aproape 50 % din populația urbană).
Nivel teritorial
România
Mediu urban
Mediu rural
Municipii - poli de creştere
Municipii - poli de dezvoltare
urbană
Municipii - poli de creştere şi poli
de dezvoltare urbană
Municipii - poli de creştere şi poli
de dezvoltare urbană, inclusiv
Municipiul Bucureşti
Municipii - reşedinţă de judeţ
(inclusiv mun. Bucureşti)
Zone Metropolitane aferente
polilor de creştere
Zone Metropolitane aferente
polilor de dezvoltare urbană
Zone Metropolitane aferente
polilor de creştere şi polilor de
dezvoltare urbană (exclusiv mun.
Bucureşti)

Populaţia la 20 octombrie
2011 – nr. locuitori
20.121.641
10.858.790
9.262.851
1.950.800
1.844.569

Populaţia 20 octombrie 2011
(din România)
100 %
53,97 %
46,03 %
9,69 % (17,96 % din pop. urbană)
9,17 % (16,99 % din pop. urbană)

3.812.832

18,95 % (35,11 % din pop. urbană)

5.696.257

28,31 % (52,46 din pop. urbană)

7.100.570

35,29 % (65,39 din pop. urbană)

2.713.173

13,48 % (24,98 % din pop. urbană)

2.581.675

12,83 % (23,77 % din pop. urbană)

cca. 5.312.072

26,40 % (48,92% din pop. urbană)

Tabelul nr.3
Populația României la 20 octombrie 2011, pe medii și în zonele metropolitane ale
polilor de crestere si polilor de dezvoltare din România.
Asocierea metropolitană este o provocare care presupune respectarea
principiilor coeziunii economice, sociale și teritoriale, principiul specializării, al
subsidiarității, al exclusivității, mai concret:
• armonizarea intereselor locale cu cele metropolitane, decizia asupra liniei
strategice în dezvoltare, asupra obiec velor și domeniilor de cooperare
(dezvoltare economică, servicii, locuințe, mediu, energie, resurse umane,
ins tuționale)
• armonizarea planurilor de dezvoltare într-un ansamblu la scară metropolitană
• păstrarea valorilor locale și a iden tății culturale (urbane, rurale)
• armonizarea intereselor pe termen scurt cu cele pe termen lung privind
dezvoltarea
• conﬁgurarea mecanismelor de planiﬁcare și ges onare a dezvoltării
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Prin promovarea dezvoltării policentrice se poate pune baza unei strategii
naționale eﬁciente privind dezvoltarea metropolitană, date ﬁind avantajele cons tuirii
zonelor metropolitane:
• amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional
• diminuarea dezechilibrelor între centru și zona limitrofă
• creșterea compe vității economice a localităților
• management eﬁcient și performant
• dezvoltare durabilă
În concluzie, cons tuirea zonelor metropolitane este absolut necesară pentru
dezvoltarea regională echilibrată. Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare,
motoarele dezvoltării în România, sunt în stadii diferite de cons tuire și funcționare a
zonelor metropolitane.
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