Brownfields - Manual
BROWNTRANS

Brownfields – Manual
BROWNTRANS
Editori: Dagmar Petrikova, Barbara Vojvodîkova
Pentru ediţia în limba românã: Multimedia Training and Research Centre for
Education
Editura: VSB- Universitatea Tehnicã din Ostrava, Facultatea de înginerie Civilã
Nakladatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
© VŠB – Technical University of Ostrava, 2013
ISBN 978-80-248-3119-0

Autori
Dagmar Petríková
Barbara Vojvodíková
Nicolas Samson
Jiřina Bergatt Jackson
Maroš Finka
Simeon Toptchiyski
Olivia Cristina Rusu
Mária Zúbková
Mircea Grigorovschi
Zuzana Ladzianska
Denitza Toptchiyska
Jana Pletnická
Ľubomír Jamečný
Dragos Ciolacu
Matej Jaššo
Peter Bláha
Marcela Maturová
Jiří Lukš
Antonia Kralchevska
Cezar Aanicai
Tereza Murínová
Wolfgang Bergatt

Acest manual a fost redactat prin proiectul Brownfield Regeneration Know-How Transfer
BROWNTRANS, Project number: 11310 1614 finanţat de Programul Leonardo da Vinci

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi responsabilã pentru orice
utilizare care poate fi realizatã din informaţiile conţinute."

Autori

Centrul de Excelenţã SPECTRA, Universitatea de Tehnologie Slovacã (STU) din Bratislava,
Slovacia
Dagmar Petríková, Maroš Finka, Mária Zúbková, Zuzana Ladzianska, Ľubomír Jamečný,
Matej Jaššo, Peter Bláha
VSB- Universitatea Tehnicã din Ostrava, Facultatea de înginerie Civilã, Republica Cehã
Barbara Vojvodíková, Jana Pletnická, Marcela Maturová, Jiří Lukš, Tereza Murínová
IURS o.s., Institutul pentru Dezvoltare Durabilã a Localitãţilor - Republica Cehã
Jiřina Bergatt Jackson, Wolfgang Bergatt
Universitatea Tehnicã "Gh. Asachi" din Iaşi, Romania
Nicolas Samson, Olivia Cristina Rusu, Mircea Grigorovschi, Dragos Ciolacu

Agenţia Bulgarã de Dezvoltare, Sofia, Bulgaria
Simeon Toptchiyski, Denitza Toptchiyska, Antonia Kralchevska

Editori

Dagmar Petríková, Barbara Vojvodíková
Secretar editorial

InnoGen s.r.o., Czech Republic

ISBN 978-80-248-3119-0

Partnerii proiectului
Centrul de Excelenţã SPECTRA, Universitatea Slovacã de Tehnologie (STU) din
Bratislava, Slovacia
Centrul European de Cercetare şi Instruire – SPECTRA al Universitãţii Slovace de Tehnologie din
Bratislava a fost înfiinţat în 1998, pe baza cooperãrii internaţionaleca în cercetare interdisciplinarã
si învãţare. Centrul are activități proprii de cercetare interdisciplinarã a problemelor complexe de
dezvoltare spaţială, cu accent pe problematica dezvoltãrii structurii localitãţilor. Cercetarea este
atât fundamentalã, cât şi aplicată în domeniul metodelor şi instrumentelor de planificare spaţială,
reamenajãrii, expertizei şi evaluãrii. SPECTRA participã la multe proiecte internaţionale bilaterale şi multilaterale de
cercetare finanţate de UE

VŠB- Universitatea Tehnicã din Ostrava, Facultatea de Inginerie Civilã, Republica Cehã
VŠB - Universitatea Tehnicã din Ostrava este o instituţie dinamicã cu activităţi importante în ştiinţă
şi cercetare, cooperând cu mediile industriale şi de afaceri. Facultatea de Construcţii oferă studii
superioare în programe de inginerie civilă și arhitectură. Facultatea a fost implicată în multe
proiecte de cercetare în domeniul regenerãrii terenurilor şi spaţiilor abandonate. Proiectele rezolvã
diverse probleme teritoriale, tehnice, economice, arhitecturale şi de mediu. Universitatea
pregăteşte studenţi în domeniul cunoştinţelor privind regenerarea siturilor pãrãsite prin programe
de cursuri si proiecte individuale. Facultatea a dobândit ISO 9001: 2000 în 2005

IURS o.s., Institutul pentru Dezvoltare Durabilã a Localitãţilor - Republica Cehã
IURS o.s. (Institutul pentru Dezvoltare Durabilă a Localitãţilor) este o asociaţie non-profit, cu sediul
în Praga, înregistrată în conformitate cu legislaţia cehă la registrul de Ministerului Ceh de Interne.
IURS face cercetãri privind progresul înregistrat în dezvoltarea urbană durabilă în mai mult în oraşe
din Europa Centralã şi de Est. IURS iniţiazã partenariate largi privind proiecte de restrîngere a
expansiunii
urbane, facilitarea refolosirii terenurilor anterior urbanizate (brownfields) şi
dezvoltarea de abilităţi de dezvoltare urbana durabilã în cadrul comunităţilor locale. Asocierea IURS
la mai multe reţele internaţionale şi la proiecte de cercetare permite lãrgirea expertizei sale organizationale
(www.brownfields.cz).

Technical University “Gh. Asachi” of Iaşi (Romania)
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi (România) este o instituţie de învăţământ superior
specializatã în activitãţi de predare şi învăţare într-un larg evantai de domenii profesionale.
Specialiştii sãi, cadre didactice şi cercetători de înalt nivel pentru domeniile de arhitectură şi
urbanism, inginerie civilă, culturã tehnicã si didactica predãrii, etc. o definesc ca un important
partener cu expertiză în domeniul formării profesionale. Scopul său principal este de a promova
dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor prin formare, stagii, cursuri de perfecţionare şi
consiliere în ocuparea forţei de muncă. TUI colaborează cu autorităţile locale, publice şi private, cu organizaţii de
planificare în reamenajarea site-urilor urbane abandonate şi proiectarea spatiului urban si peisajului. TUI este implicatã de
asemenea în acţiuni de colaborare cu companii şi şcoli profesionale pe teritoriul Moldovei în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor şi abilităţilor privind planificarea urbanã, dezvoltarea şi controlul în construcţii și arhitectura oraşelor.

Agenţia Bulgarã de Dezvoltare, Sofia (Bulgaria)
Agenţia Bulgară de Dezvoltare (BDA) este o organizaţie non-profit ce activeazã în Bulgaria, cel mai
recent stat membru al Uniunii Europene. BDA întreprinde activităţi publice în domeniul dezvoltării
regionale, realizãrii şi implementãrii obiectivelor EU, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale din
ţară. BDA a participat cu succes la un număr de proiecte finanţate Uniunea Europeană, precum şi în
proiecte naţionale în domeniile educaţiei, transferuui de inovaţie, formãrii profesionale, de
diseminare, parteneriate etc. Personalul nostru experimentat include cercetători, formatori şi cadre
didactice, manageri şi specialişti IT. Activităţile noastre sunt axate în principal pe direcţii relevante privind politicile Uniunii
Europene, şi anume:








societatea bazatã pe cunoaştere - modernizarea sistemelor de educaţie şi formare în contextul societăţii
orientate spre informare; incluziunea socială completă, contribuţia la transferurile de tehnologie si inovaţie din
domeniul educaţiei cãtre sectorul de afaceri şi, în acest fel, sprijinirea dezvoltării sectorului IMM-urilor din
Bulgaria; promovarea parteneriatului public-privat şi stabilirea de reţele pentru schimb de cele mai bune practici;
educaţia şi instruirea - scopul nostru este de a dezvolta sistemul de educaţie şi instruire vocaţionalã, prin
participarea la diverse proiecte internaţionale în cadrul programelor sectoriale următoare: Comenius (educaţie
preşcolară şi şcolară), Erasmus (învăţământului superior, superior de educaţie profesională şi formare), Leonardo
da Vinci (educaţia vocaţională şi formare la nivel superior), Grundtvig (educaţia adulţilor), programe transversale.
în munca noastră, urmãrim îmbunătăţirea calităţii educaţiei iniţiale a profesorilor şi formatorilor şi dezvoltarea lor
profesională continuă pe tot parcursul carierei.
proiecte de inovare - îmbunătăţirea calităţii sistemelor de formare prin dezvoltarea şi transferul de politici
inovatoare, conţinut, metode şi proceduri în educaţia vocaţională şi formare.

Societatea Slovacă a Arhitectilor - SAS (Slovacia)
Societatea Slovacă a Arhitectilor este o asociaţie de arhitecţi şi de sprijin voluntar, social şi cultural
pentru arhitecturã şi artã. Scopul ei principal este să popularizeze arhitectura, de a rãspândi
educaţia arhitecturalã în rândul publicului şi de a contribui la formarea coerentã a culturii
arhitecturale. Asociația Slovacă a Arhitecţilor reprezintă un pas important în viaţa culturală şi
socială în domeniul arhitecturii. Diferite prezentări, prelegeri, dezbateri, expoziţii şi inaugurãri, chiar
excursii în străinãtate pot oferi multe contacte şi informaţii relevante pentru muncă. Schimbul
reciproc de informaţii şi de experienţă poate fi perceput ca valoare adăugată la comunitatea profesională. Din 1991
Asociația Slovacă de Arhitecţi acordă anual Premiul Jurkovic autorului sau echipei de arhitectura sau proiectare urbanã care
ajută la creşterea nivelului şi prestigiul dezvoltãrii arhitecturale şi urbane în Slovacia.

Camera Slovacã a Inginerilor Civili (Slovacia)
Camera Slovacã a Inginerilor Civili (Slovacia) este o organizaţie profesională înfiinţatã prin Decizia
Consiliului Naţional Slovac nr. 138/1992 privind autorizarea arhitecţilor şi inginerilor, modificată de
regulamentele ulterioare. Membrii de bazã sunt inginerii autorizaţi, membri voluntari, inclusiv
persoane fizice şi juridice. Conform Legii slovace, camera emite certificate de autorizare pentru
ingineri, care le permit să efectueze servicii complexe de arhitectură şi inginerie, de consultanţă
tehnică, inclusiv pentru activităţi profesionale de proiectare, construcţie şi inginerie civilă. Camera
organizeazã cursuri pentru managerii în construcţii şi examene care le permit să efectueze activităţi profesionale. Camera
colaborează cu mai multe organizaţii, sindicate şi asociaţii din industria de construcţii, cu facultãţi de inginerie civilă din
universităţi tehnice din Slovacia pe bazã de acorduri mutuale. Camera cooperează cu ministere şi alte organe ale
administraţiei de stat, în special în domeniul reglementărilor legale pentru sectorul construcţiilor. Camera iniţiază
organizarea de evenimente profesionale, în principal în domeniul educaţiei continuipentru membrii săi.

Introducere
Brownfield Regeneration Know-How Transfer BROWNTRANS Proiect numãr: 11310 1614
Brownfield Regeneration Know-How Transfer – Life-long Educational Project BROWNTRANS
Zonele industriale dezafectate sunt terenuri abandonate sau insuficient folosite din mediul urban,
care au nevoie de o intervenţie pentru a li se da o utilizare benefică. Gãsirea de soluții pentru
maidanele industriale poate ajuta la dezvoltarea economiei locale şi la soluţionarea nevoilor de
competenţe care sã suplineascã şi sã ajute la formarea de priceperi ce lipsesc la nivel local,
impulsionând formarea de politici adecvate și priorități ale programului local la nivel național.
Obiectivul proiectului este de a accelera acumularea unor astfel de cunoştinţe și de a le folosi în
mod adecvat - cum este cazul specialiştilor de la nivel local. In esenţã, este vorba de un transfer şi
o extindere a cunoștințelor dezvoltate iniţial de către partenerii proiectelor LEPOB - Proiect
educațional LLL pe baza zonelor industriale dezafectate nr. CZ/04/B/F/PP-168014 și BRIBAST Zonele industriale dezafectate în Statele Baltice nr. CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005, CABERNET, LUDA,
CIRCUSE. Decizia privind transferul de cunoștințe a fost evocatã pe baza evaluării impactului
proiectului LEPOB, fiind aplicat până acum în noile state membre, precum și cu privire la
necesitatea unei astfel de educații, disponibilã în aceste țări și în limbile lor naţionale.
Proiectul intereseazã profesioniștii din domeniul ingineriei civile, dezvoltatorii imobiliari, agenții și
tehnicienii, precum și persoanele care lucrează în administraţie şi gospodãria localã. Pe toatã
durata proiectului, toate produsele vor fi plasate pe site-ul Web al proiectului. Cu ocazia unor
conferințe și întâlniri, profesionişti din toată Europa vor fi informaţi asupra structurii produselor și
utilizãrii acestora.
Scopul proiectului este de a pregăti un material educaţional bazat pe Manualul Brownfield,
elaborat în cadrul proiectului LEPOB și BRIBAST. Manualul va fi actualizat cu recentele tendințe
internaționale privind revitalizarea maidanelor industriale, completat cu situaţii particulare din
Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria și România. Această versiune actualizată în limba engleză
este tradusã în limbile bulgară și română. Noul material va fi pus la dispoziția organizațiilor
profesionale, spre a fi distribuit membrilor lor, precum și pentru reprezentanții administraţiei
municipale. Manualul va fi, de asemenea, disponibil pe site-ul Web al proiectului.
Un alt obiectiv este de a pregăti un curs de predare e-learning. În acest scop, vor fi ajustate
materialele didactice (diapozitive, manuale) care au fost create în cadrul proiectului LEPOB și
BRIBAST.
Consorțiul proiectului este format din trei universitãţi (UTS din Bratislava, Slovacia, VSB din
Ostrava, CZ, UNIVERSITATEA TEHNICA din IASI, RO), o ONG (IURS din Praga, CZ), Agenția Bulgarã
de Dezvoltare din Sofia, BG și două camere profesionale din Slovacia (SKSI, SAS).
Rezultatul general al acestui proiect este de a accelera formarea de abilități de dezvoltare urbană
durabilă. Acest lucru va fi realizat prin oferta de know-how și experiență în regenerarea zonelor
industriale dezafectate pentru profesioniștii practicieni, pentru administraţia municipalã şi
regionalã, precum și pentru studenții care pot juca într-o zi un rol important în regenerarea
maidanelor industriale. Proiectul va promova formarea cadrelor didactice locale, capabile să
predea aspecte ale acestei problematici multi-disciplinare, în scopul de a sprijini dezvoltarea
economică, de mediu și socialã în diverse sectoare de activitate, spre beneficiul întregii societăți.
http://browntrans.vsb.cz
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Dragi cititori,
Problematica regenerãrii spaţiilor industriale dezafectate este un subiect vast care necesitã multe
abilităţi tehnice şi informaţii la zi. Acest manual ar trebui să fie considerat ca un îndrumar elaborat
special pentru o mai bunã orientare a dvs. în acest domeniu. Deşi nu are pretenţia de a fi o lucrare
ştiinţifică, el vă oferã totuşi cunoştinţe preţioase, fără definiţii şi formule greoaie. Acest îndrumar vã
pune la dispoziţie informaţii esenţiale despre spaţiile industriale dezafectate, rãspunzând astfel la o
întrebare de interes general. Faptul cã are doar două sute de pagini nu-i scade calitatea sa şi nici
pe cea a autorilor, el trebuind sã reprezinte pentru dvs. întâi de toate un material fundamental de
studiu.
Citiţi cu atenţie fiecare capitol. Astfel vã puteţi extinde mai mult abilităţile şi cunoştinţele specifice
pe seama documentelor recomandate.
Fiecare capitol se încheie cu un rezumat scurt, care vã oferã informaţii despre abordări similare din
alte ţãri, cu asemãnãri sau diferenţe în poziţia adoptatã faţã de spaţiile industriale dezafectate.
Întrebările recapitulative de la sfârşitul fiecărui capitol ar trebui să verifice dacă aţi dobândit
cunoştinţele specifice necesare şi sunteţi în stare sã vã formulaţi o pãrere.
Capitolele urmeazã o ordine fixă, inspiratã din multe alte publicaţii, în care se trece de la definiţii
generale la întrebări particulare. Chiar dacã preocupãrile dvs. sunt tehnice sau mai curând
umaniste, este necesar sã parcurgeţi toate aceste capitole, pentru că un expert în materie de
regenerare a spaţiilor industriale dezafectate trebuie sã aibã competenţa de a înţelege fiecare
dintre aceste dimensiuni.
Aş dori să vă urez noroc şi răbdare în studierea acestui material şi succes în proiectele de
regenerare de spaţii (industriale) dezafectate.

Editori
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Definirea zonelor industriale dezafectate
Zonele industriale dezafectate sunt site-uri care:


au fost afectate de utilizări mai vechi ale site-ului cât și terenurile
înconjurătoare



sunt abandonate și subutilizate



pot avea probleme reale de contaminare sau sunt percepute ca atare



sunt în principal în zonele urbane dezvoltate



necesitã o interventie pentru a le readuce la o utilizare benefică.
Sursa: http://www.cabernet.org.uk

……………………………………………………………………..…13

1

Problematica maidanelor industriale în procesul de dezvoltare
Jiřina Bergatt Jackson, Wolfgang Bergatt

1.1 Capitol cadru
Acest capitol își propune să ofere cititorului o introducere generală în problematica spaţiilor
industrtiale nefolosite. Se defineşte spaţiul industrial dezactivat, se aratã care elemente au condus
la apariția terenurilor virane și aw analizeazã percepția multiplã cu privire la zonele industriale
dezafectate care au apãrut în ultimii 40 de ani. Sunt analizate, de asemenea, aspecte legate de
economia utilizãrii sustenabile a terenurilor urbane și se descrie contribuția regenerãrii maidanelor
industriale la utilizarea durabilă a terenului. Cititorul ia cunoştinţã de o clasificare a zonelor
industriale pãrãsite, de potențialul de dezvoltare a zonelor industriale dezafectate, precum și de
posibilitãţile de dezvoltare a comunităților în care aceste zone industriale dezafectate sunt
localizate. Se prezintã diferite tipuri de evoluții posibile asupra terenurilor industriale dezafectate,
împreună cu factorii principali care limitează reutilizarea și reamenajarea lor. Sunt discutate
riscurile și pericolele care ameninţã zonele industriale dezafectate și problema administrãrii,
gestionãrii, stabilirii viziunii, proceselor de dezvoltare strategicã și de integrare, precum și
cooperarea actorilor implicaţi. În cele din urmă, se are în vedere importanța dimensionãrii și
evaluãrii zonelor industriale dezafectate.

1.2 Schimbãri în societate și în folosirea terenurilor
În secolul trecut, statele din Europa Centrală și de Est au avut un trecut comun. Ele s-au confruntat
cu provocări similare în timpul transformării societății cãtre sisteme democratice, bazate pe o
economie de piață liberă. Multe dintre schimbările turbulente au fost efectuate cu o viteză uimitor
de mare. Este de apreciat cã totul s-a realizat într-o perioadă scurtă de timp, dar o mulțime de
lucruri nu au fost bine înfãptuite sau înțelese cum trebuie.Tranziția economică a țărilor postcomuniste a avut drept consecinţã o schimbare rapidã a valorilor si a stilului de viață, schimbările
sociale și politice din comunități conducând la schimbări în modul de utilizare a terenurilor și
spațiilor. Modificările au cauzat reducerea industriilor indigene, reducerea contingentelor militare,
modificări în maniera de practicare a agriculturii. Acest lucru a afectat gradul de utilizare a căilor
ferate, numărul instituțiilor naționale dezmembrate etc. Pe de altă parte, multiplicarea de noi
servicii, informații și cunoștințe bazate pe industriile creative, împreunã cu transformarea nevoilor
noastre privind stilul urban de viață au creat presiuni substanțiale pentru o nouã dezvoltare. Dar
aceste schimbări au implicat şi un "consum" tot mai mare de terenuri anterior construite (agricole,
forestiere sau naturale). S-a ajuns astfel la o vastă suburbanizare, în timp ce, în zone existente
construite, ele au creat volume mari de terenuri insuficient folosite sau efectiv maidanizate. În
termeni de calitate urbanã, aceastã dinamicã de utilizare a terenului a condus, pe de o parte, la
pãrãsirea lui, și pe de altă parte, la dezvoltarea de noi calitãţi. In general, aceste schimbări au lăsat
comunităților noastre o moștenire semnificativă de terenuri industriale dezafectate, o pierdere de
terenuri naturale sau agricole și a fãcut sã scadã gradul de utilizare eficientã a terenurilor.

1.3 Schimbãri în percepţia problematicii maidanelor industriale
În timpul primilor 10 ani de transformare în Republica Cehă (după 1989), când a demarat în
comunitățile noastre fenomenul terenurilor subutilizate și al terenurilor industriale dezafectate
(cauzate de procesele de transformare a societății), comunitățile nu au reușit să-l perceapã ca pe o
problemă, să reacționeze la acesta sau sã-i facã faţã. Acest lucru s-a datorat faptului că problema
nu a fost nici "definitã sau etichetatã", dar nici nu a fost bine înțeleasă de către economiști,
urbaniști, politicieni sau de cãtre oricare dintre administraţiile responsabile. A trebuit sã treacã mai
mulţi ani pentru ca țările noastre să înceapă sã inteleagã, de fapt, ce reprezintã terenurilor
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industriale dezafectate, ce forţe se ascund dincolo de aspectul lor, sau ce fel de bariere le
împiedică să capete o nouă utilizare benefică. Pentru o lungă perioadă de timp nu s-a înțeles pe
deplin că există diferențe între anumite site-uri industriale dezafectate și că nu toate zonele
industriale dezafectate au același potențial de a fi reutilizate. Ceea ce nu s-a înțeles, în general,
chiar şi până în ziua de azi, eate complexitatea problemei, ce soluții de regenerare sunt pentru
zonele industriale dezafectate - mai ales la acele zone situate în locaţii neatractive comercial.
Procesele care conduc la o "realã" percepție a problemei terenurilor virane au nevoie de timp. De
exemplu, în unele țări europene, aceste procese au durat mai mult de 40 de ani și, în acest timp,
percepția s-a schimbat considerabil. Inițial, problematica site-urilor industriale dezafectate a fost
perceputã ca o chestiune de teren contaminat, iar mai târziu de gestionare a contaminării. Abia în
anul 2007, partenariatul CABERNET (http://www.cabernet.org.uk) a fãcut legãtura dintre terenurile
industriale dezafectate şi utilizarea terenurilor urbane. De atunci, multe alte proiecte transnaționale
au pus mai mult accentul pe utilizarea site-urilor industriale dezafectate. In zilele noastre, zonele
industriale dezafectate sunt tratate într-o manieră din ce în ce mai integrată. De exemplu, proiectul
COBRAMAN (http://www.cobraman-ce.eu) se concentrează pe îmbunătățirea abilităților
autorităților locale de gestionare a site-urilor industriale dezafectate. Proiectul CircUse
(http://www.circuse.eu) abordează nu numai gestionarea site-urilor brownfield, dar analizează şi
întregul potențial de dezvoltare internã a zonelor urbanizate, și include, de asemenea, oferta
disponibilă de site-uri de tip Greenfield. Proiectul CircUse promovează în prezent abordări de
reciclare a terenurilor urbane, într-un mod similar în care noi le folosim acum pentru a recicla
deșeurile de hârtie sau alte materiale reziduale.

1.4 Imbunãtãţirea folosirii sustenabile a terenurilor urbanizate
Raportul CABERNET a identificat următoarele: "Pământul este o resursă finită și Europa nu
gestioneazã în mod constant şi sustenabil terenurile sale urbane. Utilizarea terenurilor sãrace
împiedică regenerarea urbană durabilă. Nefolosirea terenurilor la potențialul lor maxim, în ceea ce
1
privește opțiunile de dezvoltare, reprezintã o oportunitate pierduta "(Cabernet) . Promovarea
utilizării durabile a terenurilor și reciclarea terenurilor urbane în favoarea dezvoltãrilor de tip
Greenfield, poate fi realizatã prin concentrarea pe îmbunătățirea gestionării folosirii terenului
urbanizat, care poate oferi modele de utilizare mai durabilã. Pentru detalii privind abordarea
proiectului CircUse referitoare la îmbunătățirea sustenabilitãţii de utilizare a terenurilor urbane,
vezi Anexa 1.
Partenariatul CABERNET a enunţat cã "zonele industriale dezafectate prezintã o problemă de
utilizare a terenului cauzată de o defecțiune a strategiile noastre istorice de gestionare a
terenurilor". Cu toate acestea, concentrându-se corect pe strategiile de management a terenurilor,
factorii de decizie și părțile interesate trebuie să înțeleagă o serie de probleme tehnice destul de
complexe. Pentru a ajuta la orientarea generală a utilizãrii diferitelor categorii de terenuri luate în
considerare de către managementul de utilizare a terenurilor, a se vedea Fig. 1.1, care este
formulat pe baza modelului guvernului britanic de comunicare a utilizãrii terenului.

1 Sustainable Brownfield Regeneration: CABERNET Network Report http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf, CABERNET,
(European Expert Network on Brownfields) was funded by the EC to examine land use problems from a multi-stakeholder
perspective and as result has set out a number of key recommendations that relate to policy, good practice and research
programmes
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Fig. 1.1 - Model de zonã urbanizatã “Categorii de utilizare a terenurilor”.
Eliminarea zonelor industriale dezafectate din structura urbanã constituie o parte din cercetarea
pentru o utilizare mai durabilă a terenurilor în comunitățile noastre. Dar este nevoie de cunoştinţe
tehnice, manageriale și de înțelegere, care adesea lipsesc în aceste comunități. Prin urmare, este
necesar de a ajuta comunitățile sã-şi amelioreze sustenabilitatea terenului urban local şi sã
foloseascã terenul mai eficient. Este necesar să se examineze strategiile existente de utilizare a
terenurilor urbanizate (dacă există), abordările privind planificarea locală strategică și teritorialã și
de guvernanță a teritoriului urbanizat și procesele de management. Acest lucru se datorează din ce
în ce evident faptului că planificarea spațială (care a fost folositã ca un instrument tradițional de
cãtre comunitățile locale pentru gestionarea utilizãrii terenurilor urbanizate), nu este în măsură să
ofere utilizări durabile ale terenurilor, îmbunătățiri sau ameliorãri în economia locală de utilizare a
lor. La scară regională, interesele publice nu sunt protejate sau compensate pentru pierderea
durabilitãţii utilizării terenului cauzată de efectele suburbanizãrii locale. Astfel de pierderi sunt
cauzate de faptul că regiunile nu gãsesc răspuns la tendințele de utilizare regionalã a terenurilor
urbanizate și acestea nu supravegheazã şi nu monitorizeazã sustenabilitatea folosirii terenului
urbanizat.
În scopul de a crea comunitãţi de succes și competitive, utilizarea durabilă a terenurilor urbanizate,
care include, de asemenea site-uri industriale dezafectate, procesele de regenerare trebuie să se
afle în centrul politicilor şi practicilor locale, regionale și naționale. Autoritățile locale pot influența
modul și ritmul în care terenul dezafectat este readus spre o utilizare beneficã. Acestea ar trebui să
abordeze utilizarea durabilă a terenurilor urbanizate (inclusiv site-urile brownfield), ca parte a
responsabilităților lor și obiectivele strategice locale mai largi. Pentru a fi în măsură să realizeze
acest lucru, mai multe domenii ce ţin de managementul utilizării terenurilor ar trebui să fie
îmbunătățite. Unele dintre aceste zone sunt menționate în Tabelul 1.1.
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Tabelul 1.1 - Probleme cheie în vederea ameliorãrii dezvoltãrii durabile și gestionãrii utilizării terenurilor
urbanizate.

Ce este necesar

Ce trebuie îmbunătățit

Situația din Republica Cehă

Nivel naţional

Sustenabilitatea
utilizării
terenurilor trebuie
să devină o temă
orizontală, cerutã
de toate politicile
naționale, de
cadrul juridic, în
planuri și
programe de
dezvoltare.









Cadrul legislativ
adecvat sprijinind
forma durabilă de
utilizare a
terenurilor










Politicile naționale
privind
sustenabilitatea
utilizării terenului






Scopuri şi obiective clare trebuiesc să fie
înscrise la nivel național, precizând nevoile
privind sustenabilitatea utilizării terenurilor
de înfãptuit într-o perioadă anume.
Nevoia privind sustenabilitatea utilizării
terenurilor trebuie introdusã ca o temă
orizontală în cadrele juridice naționale,
politici, stimulente de program, etc
Metodologia naționalã, cu un set comun de
parametri trebuie să fie disponibilã şi sã
descrie modul de a verifica cadrul juridic,
politicile, planurile de dezvoltare sau
programele pentru "un teren urbanizat
sustenabil şi prietenos" sau mãcar neutru.
Verticalitatea interconexiunii între
dezvoltărea naționalã, regionalã și localã și
politicile de amenajare a teritoriului
trebuie să fie stabilite prin lege sau prin
stimulente.
Trebuie să existe o despăgubire integrală
pentru pierderea de calitate de mediu a
solului, în cazul când terenurile sunt
destinate a fi utilizate pentru dezvoltare
(terenuri naturale, agricole sau forestiere).
Trebuie să fie disponibile sisteme naționale
de compensare a utilizãrii terenurilor, care
sã permitã naturalizarea terenurilor în
zonele urbanizate cu dezvoltare redusă.
Trebuie alcãtuit un inventar national
comun de utilizare a terenurilor drept
instrument metodologic.
Trebuie stabiliţi indicatori naționali pentru
monitorizarea tendințelor de utilizare a
terenurilor urbanizate.
Autoritățile locale trebuie să fie flexibile în
stabilirea nivelelor de impozitare localã pe
terenuri şi proprietăți.












Politica Națională Cadru de Dezvoltare
Durabilă
Politica Naționalã de Amenajare a
Teritoriului
Politica Naționalã de Dezvoltare Urbanã
Politica Naţionalã de Dezvoltare Regionalã
Diferite politici sectoriale (energie,
transporturi, etc)



In Cehia, Cadrul Național de
Dezvoltare Durabilă ar putea
îndeplini acest rol, dar până acum
are un impact redus și punerea sa
în aplicare nu a fost încã reflectată
în alte politici naționale.
În Cehia, un astfel de set comun de
parametri este încã în curs de
pregătire în vederea evaluării
programelor de finanțare pentru
următoarele programe şi proiecte.
Dar el se concentreazã mai mult
pe aspectele de durabilitate
globalã și nu în mod special pe
utilizarea terenurilor.
În Cehia, verticalitatea politicilor
se aplică numai pentru planificarea
spațială, nu și pentru planificarea
dezvoltării.
În Cehia există o monitorizare
foarte precisã a terenurilor
agricole sau forestiere, dar este
doar o bazã de date foarte limitatã
în ceea ce privește intensitatea sau
calitatea utilizãrii terenurilor
urbanizate.
În Republica Cehă, indicatorii
recent aleşi pentru monitorizarea
sustenabilitãţii terenurilor
urbanizate nu reflectă aspectele
demografice sau intensitatea
folosirii lor. Acești indicatori se
bazează pe utilizarea categoriile
cadastrului ceh pentru terenurile
de proprietate. Prin urmare,
utilizarea lor este foarte simplă și
aplicabilã la nivel național.
Aceste politici trebuie să aibă
priorități corespunzător declarate
și să stabilească obiective specifice
care vizează utilizarea durabilă a
terenurilor.
În Cehia, politicile menționate mai
sus există, dar le lipsesc atât
prioritățile utile și obiectivele,
precum și indicatorii de măsurare
a îndeplinirii lor.
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Ce este necesar

Ce trebuie îmbunătățit

Situația din Republica Cehă

Nivel Regional


Aceste politici regionale sau documentele
strategice trebuie să reflecte și să extindă
obiectivele și indicatorii la nivel național,. În
ceea ce privește amenajarea teritoriului,
acestea trebuie să reflecte realitatea din
comunitățile regionale și trebuie să orienteze
și să motiveze comunitățile pentru utilizarea
mai durabilă a terenurilor urbanizate.



Monitorizarea regională este necesară din
două motive:
a) să orienteze utilizarea durabilă a
terenurilor urbanizate, în comunităților
locale,
b) să poatã răspunde la raportarea la nivel
național a utilizãrii sustenabile a
terenurilor urbanizate



Durabilitatea utilizãrii terenului (inclusiv
durabilitatea terenului deja urbanizat) ar
trebui să fie evaluată la intervale regulate.
Tendințele în utilizarea sustenabilã a
terenurilor ar trebui monitorizatã.
Ar trebui să fie luate măsuri corective în
politicile regionale și programe, în cazul în care
nu sunt favorabile tendințele regionale de
utilizare durabilã a terenurilor.

Politicile regionale
privind
sustenabilitatea
utilizării terenului




Monitorizarea
regionalã a
durabilitãţii
utilizãrii
terenurilor
urbanizate

Monitorizarea
durabilității de
utilizare a
terenurilor
regionale și de
modificare a
politicilor și
programelor
regionale pentru a
reflecta
rezultatele
monitorizãrii
Lipsa de claritate
la nivelul
departamentelor
regionale, care ar
trebui să fie în
prezent
responsabile
pentru utilizarea
durabilă a
terenurilor
urbanizate în
regiune






Trebuie precizatã o responsabilitate clară
pentru îmbunătățirea sustenabilității regionale
a terenului urbanizat. Acest lucru se datorează
faptului că problema sustenabilitãtii utilizãrii
terenurilor urbanizate depășeşte oarecum
limitele amenajãrii teritoriului și există o lipsă
de competență între departamente la nivel
regional, care ar trebui să fie cu adevărat
responsabile pentru îmbunătățirea
durabilității utilizãrii regionale a
terenurilor.urbanizate.

În Cehia, documentele de
planificare regională (ZÚR)
reflectă numai cerințele
politicii naționale de dezvoltare
spațială și, în general, nu
reușesc să își stabilească
propriile obiective de utilizare a
terenurilor urbanizate.
În Cehia, există un GIS bazat pe
sistemul suport de planificare
regionalã (cunoscut sub
numele de UAP), care în mod
regulat (la doi ani) actualizează
o mare cantitate de informații
legate de planificare. Din
păcate, intensitatea și calitatea
utilizãrii terenurilor urbanizate
nu au fost monitorizate până în
prezent de către acest sistem.



În Cehia, politicile regionale,
documentele de dezvoltare şi
planificare sunt acum destul de
conştiente de problematica
brownfield, dar politicile
regionale sunt adesea
insuficient concentrate pe
problemele locale specifice,
sau nu pot fi conectate pe mai
multe programe support de
utilizare durabilã a terenurilor.



In majoritatea regiunilor din
Cehia aceastã problemã încã
nu este totuşi soluţionatã.
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Ce este necesar

Ce trebuie îmbunătățit

Situația din Republica Cehă

Nivel Regional


Evaluarea
durabilității
regionale de
utilizare a
terenurilor

Sprijin pentru
comunitățile
locale, în
monitorizarea
utilizãrii
terenurilor
urbanizate



Evaluarea periodică a dezvoltării regionale
durabile ar trebui să fie efectuatã pe baza
unor parametri și indicatori conveniţi.



Administrațiile regionale au nevoie de a
dezvolta abordări adecvate pentru a ajuta
comunitățile locale de a efectua sarcini de
monitorizare și de evaluare, pentru care ele nu
au finanţare şi nici competențe.
Trebuie pregătitã şi adoptatã o metodologie
comună de monitorizare regională, care sã fie
utilizatã în comunitățile locale




Sprijin regional
pentru
programele care
ar putea
îmbunătăți
sustenabilitatea
utilizării
terenurilor în
regiuni









Programe care sã asiste proprietarii de
terenuri virane sã realizeze proiecte pe zonele
industriale dezafectate
Programe care ar naturaliza terenul
brownfield nedorit.
Programe care ar ajuta autoritățile locale sã
identifice terenurile urbanizate, cu un
potențial de dezvoltare interioară.
Programe care ar putea ajuta autoritățile
locale regionale pentru a evalua accesibilitatea
reală a potențialului de dezvoltare a acestora.



În Cehia există o evaluare
efectuatã anual a durabilității
regionale și locale (cunoscutã
sub numele de RURÚ). Această
evaluare se bazează pe
informațiile regionale UAP, pe
datele disponibile de la Biroul
Statistic Ceh, precum și alte
date care pot fi relevante la
nivel local. Din păcate, această
evaluare nu a inclus până în
prezent potențialul de
dezvoltare a utilizării
terenurilor urbanizate private
sau alte aspecte ale
durabilității de utilizare a
terenurilor locale.
În Cehia, majoritatea regiunilor
nu au un mandat de
monitorizare a utilizării
terenurilor urbanizate în
comunități. In ciuda acestui
fapt, Ministerul Ceh pentru
Dezvoltare Regională susține că
au o astfel de competență, dar
că regiunile nu o utilizează.
În Cehia, este pe punctul de a
demara un proiect-pilot (cu
finanțare FEDR și iniţiat de un
actor regional), pentru a sprijini
efectuarea inventarelor
potențialului de dezvoltare a
terenurilor urbanizate în
comunitățile pilot selectate.
Alte programe sunt luate în
considerare la o nouă strategie
de dezvoltare regională, axate
pe finanțarea FEDER 20142020.
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Ce este necesar

Ce trebuie îmbunătățit

Situația din Republica Cehă

Nivel Local


Cunoaşterea
potențialului de
dezvoltare a
terenurilor private
urbanizate




Inventarele locale
privind
intensitatea și
calitatea utilizării
terenului
urbanizat

Evaluarea
accesibilității
actuale a
potențialului de
dezvoltare
interioară a
zonelor urbanizate
locale







Mãsuri pentru
îmbunătățirea
accesibilității la
potențialul de
dezvoltare a
zonelor urbanizate
interioare







Autoritățile locale cehe sunt
obligate sã actualizeze anual
informațiile referitoare la
problema utilizãrii terenurilor
locale. Cu toate acestea, în
rapoartele lor, nu s-a
menţionat până în prezent
intensitatea și calitatea utilizãrii
terenului deja urbanizat sau
potențialul său de dezvoltare
interioară.



În Cehia, numai o parte dintre
autoritățile locale au inventare
de zone industriale dezafectate
și mai puține au baze de date
actualizate în mod regulat



Nici o autoritate locală din
Cehia nu a fost capabilã încă de
a efectua o astfel de evaluare.
Abordarea metodologică
pentru a face acest lucru
lipsește în Cehia, cu toate
acestea, se sperã că va fi
disponibilã până în 2014, cel
puțin într-o formă pilot.

Autoritățile locale trebuie să înțeleagă care
este potențialul de dezvoltare interioară a
terenurilor lor deja urbanizate.
Ele au nevoie să știe cât de mult teren viran,
terenuri dezactivate sau terenuri brownfield
urbanizate sunt disponibile pentru o utilizare
intensivã.

Pentru luarea deciziei de utilizare a
terenurilor, autoritățile locale trebuie să aibă
acces la inventare actualizate periodic, pentru
diferite tipuri de teren construibil disponibile
la nivel local. Ele au nevoie să știe cantitatea și
locația terenului:
o care este potențialul de dezvoltare a
zonelor deja urbanizate
o și, de asemenea, a terenurilor Greenfield
desemnate pentru dezvoltare prin
documente de planificare locala.
Autoritățile locale trebuie să fie în măsură să
evalueze accesibilitatea actuală a potențialului
de dezvoltare a zonelor lor interioare
urbanizate.
Pe baza evaluării, ele pot găsi că numai o parte
din potențialul lor de dezvoltare interioară
este în prezent accesibil și disponibil pentru
dezvoltare
Autoritățile locale trebuie să identifice
obstacolele de accesibilitate a potențialului de
dezvoltare în zonele urbanizate interioare (de
proprietate, planificare, contaminare,
constrângeri financiare, etc)
Ele trebuie să se implice în discuții cu
proprietarii și sã-i ajute sã înlãture barierele
care împiedică accesul la dezvoltarea
terenurile interioare
Autoritățile locale tebuie să aibă acces pentru
a susține programe care le-ar ajuta în
activitățile lor care conduc la creșterea
accesibilității şi dezvoltãrii potențialului de
teren urbanizat
Proprietarii trebuie să aibă acces la programe
care i-ar ajuta:
o sã pregãteascã proiecte pe zone
industriale dezafectate viabile
o sã aibã acces la programme pentru
naturalizarea zonelor industriale
dezafectate care sunt de prisos pe piață.









Multe autorități cehe încearcă
să scoatã la vânzare zone
industriale dezafectate situate
în structura urbanã (în
proprietate publica sau în alte
forme de proprietate).
În Moravia Centrală și de Nord,
precum și în programul
operațional industrial, sprijinul
FEDER a fost disponibil pentru
pregătirea de proiecte pentru
zone industriale dezafectate.
Programele de revitalizare nu
au fost disponibile în Cehia, dar
cu toate acestea, ele sunt luate
în considerare. Aceste
programe au fost deja difuzate
în Saxonia vecinã.
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1.5 Regenerarea zonelor dezafectate ca o contribuţie la dezvoltarea
sustenabilã
Reutilizarea zonelor industriale dezafectate contribuie în mare măsură la principiile dezvoltării
durabile, aşa cum aceasta priveşte cele trei obiective: îmbunătățirea economiei, ameliorarea
coeziunii sociale și de mediu2. Regenerarea Brownfield ajută să se recicleze terenurilor subutilizate
în mediul urban și sã-i redea o utilizare benefică. Refolosirea unui teren urbanizat ajută la
îmbunătățirea economiei urbane de utilizare a terenurilor. Atunci când noi activități sunt îndreptate
spre zone industriale dezafectate, acestea pot fi remediate în mod durabil și conservate ca terenuri
Greenfield. Activitățile noi care au loc pe site-urile regenerate produc apoi alte beneficii publice,
ocuparea forței de muncă și aduc creșteri la veniturile locale. Regenerarea zonelor industriale
dezafectate poate de asemenea îmbunătăți coeziunea socială, reduce riscurile de mediu, ajutã la
protejarea valorilor istorice și îmbunătățirea calitatea vieții, nu doar pe site-ul în sine, dar și în
împrejurimile lui. Dezvoltarea zonelor industriale dezafectate influenteazã astfel puternic zonele
limitrofe și, de obicei, duce la creșterea valorii imobiliare. Alte avantaje pot fi când se reutilizeazã
resursele site-ului și capacitățile existente de infrastructură (clădiri, energie și rețele de canalizare,
etc sau facilitățile sale de transport). Propunerile corespunzătoare de planificare, luând în
considerare nevoile sociale mai ample, pot obține beneficii maxime din refolosirea zonelor
industriale dezafectate, nu numai pentru publicul larg, dar și pentru dezvoltatori și proprietari.
Toate acestea contribuie nu numai la o creștere a durabilității unei zone industriale special
reamenajatã, dar contribuie şi la o mai mare durabilitate locala.

1.6 Diferite tipuri de zone dezafectate și șansele lor variate de regenerare
Zonele industriale dezafectate sunt foarte sensibile la condițiile de piață. În zonele de dezvoltare cu
presiuni scăzute sau pe timp de criză economică, reutilizarea terenurilor industriale dezafectate
poate fi aproape imposibilã, deoarece barierele în calea dezvoltării lor sunt prea mari. Nu toate
zonelor industriale dezafectate au aceleași șanse în vederea refolosirii și de aceea este important
să înțelegem ce categorie sau tip de teren dezafectat este şi ce se poate face cu el. A se vedea Fig.
1.2 pentru una dintre cele mai frecvente categorii de brownfield (proiect CABERNET), unde zonelor
industriale dezafectate sunt clasificate în funcție de şansa lor de a fi reutilizate.
Cheia regenerãrii terenurilor virane este de a identifica noi activități care pot fi amplasate pe ele.
Atunci când astfel de activități sunt identificate, se pune întrebarea: se vrea ca acest brownfield sã
fie profitabil? Sensul întrebãrii este: Activitățile respective vor produce venituri suficiente care să
acopere costurile de regenerare ? Oferă ele suficient profit pentru promotorii redezvoltãrii și
investitori ? Dacă răspunsul este da, atunci avem de-a face cu site-ul de categoria "A". Dacă
răspunsul este nu, avem de-a face cu site-ul de categoria "B" și, pentru o reutilizare comercial
viabilã de acest tip, este necesar un anumit tip de intervenție. În cazul în care, cu toate acestea,
nimeni nu ar putea să anticipeze o activitate anume pentru asemena site, avem de-a face, probabil,
cu site de categoria "C".

2

Cei trei piloni ai dezvoltării durabile sunt: economic, social și mediu
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Fig. 1.2 - A,B,C Clasificarea zonelor industriale dezafectate.
Terenurile industriale dezafectate variază prin dimensiune, prin utilizarea lor anterioarã sau prin
locație. Zonele industriale dezafectate încep de obicei cu o problemă de reutilizare, atunci când
există bariere pentru a trece în noi modele de utilizare urbanã. Acest lucru se întâmplã deoarece
există pur și simplu prea multe zone industriale dezafectate pe piață. Dar poate fi de asemenea şi
ca urmare a unor licitaţii de terenuri anterior subdezvoltate, sau din cauzã cã cererea de dezvoltare
pentru terenuri este prea mică. Acest lucru se poate datora performanței economice scăzute în
locații specifice, sau ca urmare a unei recesiuni generale a pieței, foarte dură pentru șansa de
reutilizare a site-ului industrial dezafectat. In timpul unei recesiuni prelungite, clasificarea pe
categorii „A", "B", "C", a zonelor industriale dezafectate individuale se poate schimba în rău. Figura
1.3 explică influența condițiilor economice asupra zonelor industriale dezafectate.

Fig. 1.3 - Efectele condițiilor economice asupra terenurilor industriale dezafectate.
Categorizarea "A", "B", "C", a fost adoaptatã în Republica Cehă pentru utilizare de către autoritățile
locale. Categoria "C", a fost împărțitã în două categorii. Zonele industriale dezafectate, care au
doar un potențial de dezvoltare scăzut, rămân clasificate în categoria "C". Cele care reprezintă
riscuri pentru mediul uman au fost reclasificate în categoria "D". S-a făcut acest lucru în scopul de
a fi limpede pentru sectorul public care ar trebui să acționeze, în cazul în care proprietarii zonelor
industriale dezafectate nu reușesc sã elimine aceste riscuri.
Există şi alte clasificãri de zone industriale dezafectate care pot fi împãrţite în funcţie de:


utilizarea iniţialã (industrială, instituțională, armatã, agriculturã, infrastructurã, culturale, etc)



dimensiunea (mai mici, mari),



riscurile pe care le reprezintă (nivelul de poluare a mediului),
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nocivitatea (de ex. zone industriale dezafectate situate pe drumuri de acces către comunități



oportunități de dezvoltare locală.

Pentru realizarea oricãrui potențial de reamenajare, locația terenului dezafectat este foarte
importantã. Terenurile industriale dezafectate în zonele de creștere economică pot fi numite
"locații de creștere"; ele sunt situate în centrul orașelor de-a lungul infrastructurii principale, au
şanse mult mai bune pentru reutilizare (acestea sunt site-uri "A" și "B", în funcție de potențialul de
dezvoltare a comunității în care sunt situate). Aceste zone industriale dezafectate sunt în măsură să
atragă noi activități, utilizări și investiții, care pot produce beneficii economice. Site-urile care sunt
situate în cartiere defavorizate, departe de infrastructura majoră – site-urile "C"(din nou, depinde
de potențialul de dezvoltare al comunității în sine) nu au asemenea șanse. Prin urmare, potențialul
de dezvoltare al zonelor industriale dezafectate depinde nu numai de locația într-o comunitate,
dar si în ce tip de comunitate este situat un teren dezafectat.
Pentru clasificarea diferitelor tipuri de potențiale de dezvoltare a comunităților, vedeţi tabelul 1.2.
Site-urile situate într-o comunitate de tip I, au un potențial mult mai bun decat site-urile situate
intr-o comunitate de tip III, chiar dacă aceste site-uri, în comunitatea de tip I, nu sunt amplasate în
centrul orașelor sau de-a lungul cãilor majore de infrastructură. Site-urile mai bine situate în tipul
al II-lea de comunitate ar putea avea o șansă de reutilizare, în cazul în care site-uri cu o locaţie mai
slabã în aceeași comunitate pot avea dificultăți reale de a fi din nou reutilizate. Zonele industriale
dezafectate din comunitatea III, indiferent de locația lor în această comunitate, au dificultăți de
reutilizare în viitor.
Table 1.2 - Clasificarea potentiauluil de dezvoltare comunitară.

Proprietatea principală pentru
un tip comunitar I

Proprietatea principală pentru
un tip comunitar II

Proprietatea principală pentru
un tip comunitar III



















este o parte a zonei
metropolitane
este situatã pe infrastructura
principalã a UE
are tendințe demografice
pozitive
are o populaţie foarte
educatã
are procentaj ridicat de
populație activă economic
are un procentaj scăzut al
șomajului
are un venit în creștere
are tendințe de creștere
pozitivã
are puternice valori culturale,
sportive, turistice
este un centru administrativ
cu o guvernare importantã
este un centru de educaţie,
cultură și cercetare
are o politicã pozitivã de
reciclare a utilizãrii terenurilor
urbane












nu aparţine de o zonă
metropolitană
este situatã pe infrastructura
națională principalã
au stagnat tendințele
demografice
are o populaţie suficient de
educatã
are un % suficient de populație
activă economic
are nivele medii ale șomajului
are venitul comunal staţionar
nu are tendințe de creștere
pozitive
are suficiente valori culturale,
sportive, turistice
este centrul administrativ al
administraţiei regionale
are o slabã politicã de utilizare
a terenurilor urbane













este departe de zona
metropolitană
este situatã la distanță de
infrastructura națională
principalã
are tendințe demografice
negative
are un nivel scăzut de educație
a populației
are un nivel scăzut al
populației activă economic
are un % ridicat al șomajului
are venitul comunal in scãdere
are tendințe negative de
creștere
are slabe valori culturale,
sportive, turistice
nu este centru administrativ
regional
are o slabă politică de utilizare
a terenurilor urbane

In general site-urile industriale dezafectate mai mici au şanse mult mai bune de a fi reutilizate sau
reamenajate decât site-urile mult mai mari. Sunt aici mai multe motive: riscurile de dezvoltare ale
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site-urilor industriale dezafectate și complexitatea dezvoltãrii site-ului mai mici; site-uri bine
situate, sunt de obicei mult mai mici și, prin urmare, capitalul privat este capabil să realizeze redezvoltare. Pe site-urile mai mari, chiar și în cele foarte bine amplasate, riscurile de dezvoltare ar
putea fi prea mari și garanțiile pentru riscul de regenerare profitabilă pot fi prea mici - prin urmare,
finanțarea privată ar refuza să se implice. Zonele industriale dezafectate de mari dimensiuni ar
putea avea probleme diverse:


cu integritatea acestora faţã de dreptul de proprietate (proprietari prea mulţi, proprietate
neclarã, chiriași necunoscuţi, etc),



cu complexitate tehnică (condiții structurale și de sol, contaminare, etc),



planificarea greșită (utilizări necorespunzătoare ale terenurilor),



imagine greșită (site-ul este perceput într-un mod negativ)



probleme de comunicare cu diferitele părți interesate

Mari regenerãri ale site-urilor industriale dezafectate ar trebui sã fie precedate de o viziune clarã
privind redezvoltarea. Ele au de asemenea nevoie de o conducere puternică și de o largã
participare a actorilor implicaţi. Astfel de proiecte de regenerare sunt de obicei foarte complexe și,
ca atare, au nevoie de experiența de dezvoltare anterioară și echipe multi-profesionale mari.
Acest lucru este valabil în special pentru regenerarea site-urilor mari din categoria "B", la care, faţã
de ceea ce s-a menționat mai sus, trebuie să existe prezența puternică a sectorului public. O astfel
de intervenție publică poate fi realizatã în diferite forme, dar cea mai eficientă este de a stabili un
parteneriat de dezvoltare între sectorul privat și cel public, care ar contribui la crearea de proiecte
bancabile (proiecte care creează suficient profit pentru investitori pe care băncile i-ar imprumuta).
A se vedea Capitolul 5 - Aspecte economice şi de management ale zonelor industriale în declin.

1.7 Tipuri de acțiuni pentru reamenajarea potenţialã a zonelor în declin
Reutilizarea zonelor industriale în declin poate fi abordatã prin metode diferite și ceea ce poate
face un anumit brownfield pot fi folosit, în funcţie de multe circumstanțe. Prezentãm mai jos
principalele categorii de tipuri posibile de reutilizare a maidanelor industriale. Potențialul actual
pentru o reutilizare a unei zone industriale în declin depinde de categorie (A, B, C sau D), de locație
și de starea pieței imobiliare (vezi Tabelul 1.3.)
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Table 1.3 - Tip de reutilizare posibilã.

Regenerare



demolare
eliminarea daunelor
produse mediului
reabilitare
reconstrucție
mentenanţã
schimbare de utilizare
construcție nouã
utilizare beneficã








Revitalizare



demolare
eliminarea daunelor
produse mediului
restaurare
reconstrucţie
conservare şi
mentenanţã
schimbare de utilizare
utilizare beneficã







Rezultat: proprietate
reconstuitã, chip nou,
utilizãri noi.

Rezultat: revitalizarea
proprietãţii existente,
chip nou, utilizãri noi

Utilizare vremelnicã





Naturalizare


schimbare de utilizare
posibil demolare
parţialã
minimã conservare şi
mentenanţã
utilizare beneficã

Rezultat: Stare mai mult
sau mai puțin existentă,
utilizarea protejează
temporar valoarea până
la o nouã utilizare




demolare de
structuri cu risc
possibilã
înierbare
îndepãrtare
limitatã şi
selectiv pentru
risc de mediu

Rezultat: întoarcere
la naturã

Pentru a înțelege termenii folosiţi, vezi Glosarul.

1.8 Pincipalii factori care limitează reutilizarea şi reamenajarea site-urilor
Brownfield
Există multe piedici care ar putea limita reutilizarea zonelor industriale dezafectate, unele dintre ele
sunt enumerate în Tabelul 1.4
Table 1.4 - Principalele piedici în reutilizarea Brownfield-rilor.

Principalele piedici în
reutilizarea Brownfield

Note


1

Condițiii ecomomice și de
piață liberã nefavorabile






2

Cadrul juridic, strategii,
planuri și politici inadecvate
şi prost focalizate






3

Piedici în reamenajare

Majoritatea regenerărilor de zone industriale dezafectate a fost
efectuată de către investitori privați
Percepția pieței (a investitorilor precum și a potențialilor utilizatori
sau chiriași)
Condițiile globale și locale ale pieței afectează în mod direct
procentajul proiectelor de regenerare (regenerarea zonelor
brownfield este în creștere când piața este atractivã - și în timpul
recesiunii, regenerarea este prea riscantã).
Condițiile generale pentru reamenajarea terenurilor virane sunt
stabilite de către sectorul public, la nivel național, regional sau local.
În cazul în care cadrul legal național sau politicile nu sunt potrivite,
piedicile în refolosirea zonelor industriale dezafectate sunt mai mari,
generând astfel riscuri mai mari de reabilitare
În planificarea localã a utilizării terenurilor, regenerarea nu are loc
dacă utilizarea terenului nu este unul adecvat și necesitã modificări;
activitățile și investițiile lor sunt conduse pe terenuri dezafectate
Locaţie necomercialã și greu accesibilã
Site prea mare și complex
Lipsa de integritate a proprietaţii
Piedici în forma de proprietate
Contaminarea gravă
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Principalele piedici în
reutilizarea Brownfield

Note


4

Grad de experienţã al
proprietarilor şi
investitorilor





5

Interes privat și motivație




6

7

8

Nivelul de interes
comunitar și de motivație

Atunci când condițiile de
piață sunt potrivite,
proiectele pentru zonele
industriale dezafectate nu
sunt disponibile

Disponibilitatea și
accesibilitatea surselor de
finanțare















9

Concurs de site-uri
Grenfield





Regenerarea Brownfield este un proces complex, care necesită un
nivel înalt de cooperare a părților interesate și de competență pentru
crearea de echipe multidisciplinare de dezvoltare.
Sunt necesare: conducere, viziune si tehnici de management
avansate, în special în cazul planificãrii reamenajãrii de site-uri mari
din categoria "B" Dacă investitorii, consultanții sau autoritățile locale
nu dispun de astfel de competențe, riscurile de dezvoltare și costurile
pot crește, ceea ce duce la complicaţii de finanțare a proiectului.
Interesul proprietarilor în regenerarea brownfield poate fi:
activ: maximizând profiturile, reducând riscurile de proprietate,
reducând răspunderea sau angajamentele financiare potențiale,
promovând refolosirea brownfield prin parteneriate în proiecte
comune cu alți proprietari, etc
pasiv: achiziție speculativă, lipsa rãspunerii, disponibilitate financiarã
limitatã de know-how și capacitatea redusã de a acționa (de exemplu,
vârstă), etc
Interesul comunitar în utilizarea sustenabilã a terenului urbanizat este
crucial.
Comunitatea trebuie să știe cât de multe terenuri industriale
dezafectate are și în ce categorie sunt acestea
Intr-o locatie scăzută de piață și în perioada de recesiune,
administrația comunității trebuie sã ajute proprietarii în marketingul
oportunităților de refolosire a zonelor industriale dezafectate cu
pregătirea proiectul de reabilitare brownfield (planificare, consiliere
informală, etc)
Pregãtirea proiectelor pentru regenerarea brownfield este mai
scumpã și ia mai mult timp
Pregãtirea proiectelor pentru regenerarea brownfield este adesea
afectatã de ciclurile economice - la primele semne ale recesiunii,
proiectele Brownfield încetează să existe.
Numai când a fost bine stabilitã perioada de recuperare a dezvoltãrii,
interesul investitorilor renaşte.
Disponibilitatea de finanțare (costuri și disponibilitate a creditelor)
Disponibilitatea pentru granturi sau programe de stimulare, etc
Disponibilitatea de sprijinire a finanțãrii în pregãtirea proiectului de
regenerare pentru brownfield
Disponibilitate pentru finanțarea măsurii de compensare (de
finanțare, care permite renaturalizarea zonelor industriale nedorit
dezafectate care prezintă riscuri publice)
Autoritățile locale dereglementeazã prompt terenul neamenajat
pentru dezvoltare fără a ține cont de potențialul intern de dezvoltare
în cadrul zonei deja urbanizate.
Dezvoltarea pe site-urile de tip greenfield este mult mai ușoarã și
prezintă mai puține riscuri pentru investitori.
Măsurile compensatorii ce se iau pentru terenurile de tip greenfield
sunt prea slabe sau lipsesc.
Acest lucru face ca terenurile de tip greenfield sã fie mai ieftine și cu
adevãrat accesibile.
Disponibilitatea și ușurința de dezvoltare înseamnă o concurențã
crucială pentru reutilizarea site-ul brownfield.
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1.9 Amenințări brownfield
Zonele industriale dezafectate nu sunt doar o problemă pentru proprietarii lor, ele pot deveni cu
ușurință o problemă pentru întreaga comunitate. La nivel local, zonele industriale dezafectate au
următoarele efecte:


reduce valoarea proprietãţii



descurajeazã pe investitori și interesul pentru investiții



încurajeazã în continuare lãsarea în paragina



reduce ocuparea forței de muncă și face sã creascã șomajul



reduce calitatea serviciilor comunitare locale



reduce calitatea vieții comunității



împinge pe cei care pot găsi locuri de muncă în afara comunității



costurile ridicate ale externalităților locale (serviciile locale sunt subutilizate, dar costurile de
exploatare și întreținere trebuie să fie plătite de către restul comunității)



scăderea competitivității locale



prezentarea unei imagini negative a comunității locale.

Atunci când creşte volumul zonelor industriale dezafectate din anumite comunitãţi, comunitatea
începe să fie afectată şi trebuie să reacționeze oferind politici adecvate, și viziuni suficiente de
conducere puternică, care sã indice modul în care pot fi aduse îmbunătățiri. Dar amenințările
zonelor industriale dezafectate sunt uneori atât de mari încât trebuiesc luate în considerare
intervenții prin programe regionale sau naționale.

1.10 Dezvoltare urbană și guvernarea
Dezvoltarea durabilă și luarea în considerare a mediului au atras atenția asupra unor documente
politice ale UE. Mai ales, când acest lucru s-a realizat în orașe în care trăieşte peste 70% din
populația europeană, fiind puternic dezvoltate economic. De asemenea, doar zonele puternic
urbanizate pot produce sinergii valoroase, inovații, rețele și economii care sã ajute
competitivitatea. Dar standardele UE descriu majoritatea regiunilor din țările noastre ca regiuni
rurale. De exemplu, în Republica Cehă, există un număr de comunitãţi mijlocii şi foarte multe
comunități mici și foarte mici. Acest lucru pune o presiune diferitã asupra guvernãrii urbane și a
eficienței guvernării locale.
Sarcina dezvoltãrii şi reamenajãrii urbane nu este abordată în reglementările UE, deoarece cade în
responsabilitatea naționalã a statelor membre. Nivelul național oferă de obicei cadrul legislativ și
instrumentele ce reglementează procesele de dezvoltare urbană. Dar punerea reală în aplicare pe
teren a dezvoltării urbane, privind planificarea și reglementarea în construcții, aparţine autorităților
şi administrațiilor locale. Acesta este motivul pentru care există abordări naționale diferite și variate
cu privire la regenerarea urbană și dezvoltare. Nivelurile de competenţã ale autoritatãţii locale
privind dezvoltarea și independența juridică sau bugetarã pot varia între state. Diferite sunt gradul
de sofisticare al sistemelor individuale naționale sau regionale de reglementare și de management
urban și competenţele privind dezvoltarea pe care autoritățile locale individuale le pot poseda. De
asemenea, variazã nivelul de înțelegere și de competenţã ale actorilor dezvoltãrii locale (instituții,
organisme de finanțare, consultanți, dezvoltatori, etc). În cele din urmă, aceasta depinde şi de
starea actuală a pieței, de condițiile economice, demografice și sociale locale, care pun la încercare
competența "guvernãrii". Dar, în ciuda tuturor acestor diferențe menționate, principiilor de
guvernanță urbană de succes sunt de obicei aceleași.
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Competențele de jurisdicție ale administraţiei locale, sarcinile și responsabilitățile în domeniul
dezvoltării locale sunt, în general, clare. Dar există multe situaţii când problemele de dezvoltare se
suprapun limitelor de competență, interesul actorilor variind, sau soluția și conducerea unui
anumit aspect fiind mutate la un nivel diferit al administrației publice locale. În cazul în care
"statutul Q de jurisdicție" și cadrul juridic actual întâmpinã o piedicã, sunt căutate mai multe cãi de
abordare a problemelor, de cooperare informalã sau contractuală. Asta se întâmplã când intrã in
joc "principiile de guvernanţã". Procesele de guvernare sunt, în general, soluții participative
independent de "responsabilitățile departamentale sau limitele diferite de jurisdicție". Guvernarea
urbană competentă poate avea o influență substanțială asupra manipulãrii dezvoltării
comunităților și regenerãrii urbane.
Inițial, guvernarea a fost perceputã numai prin relațiile în cadrul administrației publice. După 1990,
o mai largã percepție a guvernării a apărut în principal în Statele Unite ale Americii și în alte țări
vest-europene. Astăzi, conceptul de guvernare este perceput ca un sistem de management bazat
pe o largã participare a actorilor, pe interacțiunile lor raționale și iraționale (formale și informale),
în timp ce guvernarea actualmente abordatã poate apărea în mai multe stiluri diferite. (Di Gaetano
& A. Furtuna, 2003). In documentele scrise se menţioneazã pe drept cuvânt cã valoarea guvernării
locale și conducerea autorităților locale (în special cele amplasate în zonele secundare) sunt în cele
mai multe cazuri principalii factori de decizie care coordoneazã în mod special regenerarea urbană
locală. (A se vedea, de asemenea, capitolul 14 ce descrie diferența dintre abordările privind
regenerarea zonelor industriale dezafectate ale armatei în comunitățile cehe). Succesul guvernãrii
poate fi consolidat prin invocarea unui interes public larg în procesele de regenerare localã și prin
participarea și implicarea unui public larg interesat în reamenajarea locală.
Regenerarea urbană și reutilizarea terenurilor virane îmbunătățeşte sustenabilitatea utilizãrii locale
a terenurilor, consolideazã economia funciarã localã şi ajutã la reclãdirea competitivitãţii locale.
Abordările integrate și programele de dezvoltare trebuiesc adoptate, eforturile locale și externe,
experiența și bugetele trebuiesc reunite în scopul de a atinge obiectivele strategice stabilite.
Activitățile integrate de dezvoltare și reamenajare ajutã la concretizarea viziunilor și planurilor de
regenerare localã. Competențele urbane de guvernare sunt reflectate în capacitatea locală de a
gestiona și de a conduce procesele de dezvoltare locală, atrag și coordoneazã interesele private și
publice și investițiile și asigurã o înaltă calitate a domeniilor publice, cu numeroase beneficii
publice.
Calitatea implicãrii la nivel local a guvernanței urbane în regenerare și dezvoltare depinde cu toate
acestea de mulți factori:


investițiile individuale din mediul urban sunt efectuate de diverse organisme private sau
publice



finanțarea este controlată de către programe de finanțare publice ale instituțiilor private



implementarile tehnice și juridice sunt reglementate prin normative legale și reglementări
naționale / regionale cadru.

Dar, fără o guvernare locală eficientă și determinatã și o conducere locală puternică, produsul final
suferă, de obicei, diverse deficiențe.
Regimul anterior (socialist) în țările noastre, mai directiv, a confirmat un anumit nivel de abilități
în managementul urban (practica de remediere, sprijinul instituțional, finanțarea centralizatã, etc.).
În cazul în care s-a excelat, reuşitele urbane au fost în domeniul regenerãrii istorice, efectuate de
instituţii foarte specialitate. Aceste organisme profesionale și autoritățile de reglementare au
intervenit de obicei prin administraţia localã. Prin aplicarea principiilor democratice care decurg din
noile regimuri, personalități ale administraţiei locale și formatul de guvernare s-au schimbat rapid.
Cu toate acestea, noii lideri comunitari au pierdut vechiul sprijin instituțional anterior oferit de
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intuițiile naționale / regionale și experții acestora. Pentru o descriere guvernanţei dezvoltãrii
urbane cehe, a se vedea Caseta 1.

Caseta 1
Guvernarea cehă pentru dezvoltarea urbană
Domeniul regenerării urbane în Cehia a fost grav afectat de tranziția socială care a avut loc în 1989. Dezvoltarea
urbană, ca "disciplină mai mult sau mai puţin oficialã", şi-a încetat existenţa de aproape 20 de ani. Ea și-a
pierdut baza de clienţti și nimeni nu s-a mai interesat de ea şi nici nu i-a simţit lipsa. Unele dintre calificãrile
privind regenerarea şi conservarea trecutului şi-au gãsit sãlaş supravieţuind în instituții istorice de conservare
sau au rezistat cu un sprijin limitat din partea noii generații de clienți particulari, pe care condițiile de
planificare i-au obligat sã angajeze consultanți cu experiență în gestiune urbanã și regenerare.
În Republica Cehă, ca și în multe alte noi state membre, politica coerentă de dezvoltare urbană naționalã sau
regională a fost suspendatã timp de două decenii. Acest lucru s-a datorat parțial procesului de aderare la UE, și
parțial, unor motive politice proprii. În Republica Cehă, cadrul juridic național (cum ar fi planificarea sau
controlul construcţiilor, etc) reglementează în anumite privințe ceea ce se întâmplă pe scena dezvoltãrii locale.
Dar este tot mai evident că puterile locale de planificare nu sunt suficiente pentru a conduce dezvoltarea locală
și regenerarea în utilizarea durabilă a terenurilor urbane și că alte forme de guvernanţã și instrumente urmează
a fi folosite în aceste cazuri. Spre deosebire de țările vecine, dezvoltarea urbană ca disciplină în Republica Cehă
este lipsită până în prezent de orice sprijin instituțional. De fapt, autoritățile locale nu-i duc lipsa ori gândesc că
nu au nevoie cu adevărat de ea. Poziția lor puternică și nivelul de independență atrag autoritățile locale cehe în
certuri fãrã sfârşit privind competențele la nivel național, ceea ce îngreuiazã pãrţile implicate de a oferi o
soluție viabilă pentru consolidarea guvernanței autorității locale urbane și a competențelor de dezvoltare
urbană.
Din fericire, fondurile structurale anterioare (2007-2013) au adus îmbunătățiri substanțiale în guvernanța
urbană a orașelor mari din Cehia. Orașe cu peste 50 000 de locuitori au avut acces la finanțare FEDR
condiționată de necesitatea de a crea programe integrate de dezvoltare. Majoritatea investițiilor importante
din aceste programe s-au concentrat pe activități de regenerare urbană. Aceste orașe au câștigat multã
experiență și abilități practice de guvernare din momentul implicãrii lor în realizările Programului Integrat de
Dezvoltare, dintre care unele sunt descrise mai jos:


participarea și cooperarea cu părțile interesate locale și regionale



formularea de viziuni locale, stabilirea obiectivelor de dezvoltare locală și prioritățile



orientarea și pregătirea planurilor strategice locale



orientarea și pregătirea programelor integrate de dezvoltare



inițierea și planificarea proiectelor de pregătire a programele integrate



programul de management financiar



programul de supraveghere și monitorizare

Acest Program Integrat de Dezvoltare a pregătit bine orașele din Cehia pentru următoarea rundă de finanțare
FEDR, pentru cazul în care programarea urbană integrată ar deveni şi mai nesigurã.
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1.11 “Evaluarea zonele industriale dezafectate”
Pentru a putea sublinia amenințarea gravă ce afecteazã terenurilor industriale dezafectate şi ce
înseamnă acest lucru pentru comunitățile noastre, trebuie să conștizãm dimensiunea acestei
problematici. Un anumit procent din zonelor industriale dezafectate în structura urbanã este destul
de normal (cca 3% din zonele urbanizate). Situația devine alarmantă atunci când există mai mult de
10% din zonele urbanizate zone industriale dezafectate. Dar există și un alt aspect care trebuie luat
în considerare, şi anume care este creşterea sa anuală de dezvoltare în comunitate. (Creşterea

anuală este o proiecție spațială a tuturor dezvoltãrilor care au loc în comunitate într-un an / de
obicei calculate ca o medie a ultimilor trei ani / - scenariu ideal - se poate presupune cã această
evoluție poate fi realizată pe zone industriale dezafectate. În realitate, cele mai multe dintre
creşterile de dezvoltare au fost realizate pe site-urile de tip Greenfield). De exemplu, în cazul în
care dimensiunea totală a terenurilor virane este de zece și creșterea anuală de dezvoltare este de
unu, într-un scenariu ideal, în cazul în care toate eforturile de dezvoltare ar fi canalizate pe zonele
industriale dezafectate, ar fi nevoie de aproximativ zece ani până când toate zonelor industriale
dezafectate luate în calcul ar fi refolosite. Acesta este un scenariu relativ pozitiv. Un scenariu mai
înfricoșător ar fi sã se calculeze cât de repede pot fi dezvoltate toate zonelor industriale
dezafectate dintr-o comunitate anume, în cazul în care va continua actuala rată de reutilizare a
terenurilor industriale dezafectate. Există orașe în Republica Cehă în care acest lucru poate dura
peste 370 de ani. Acest tip de date sunt de recomandare, cu scopul de a atrage atenția comunității
locale asupra soluțiillor zonelor lor industriale dezafectate.
O nevoie stringentă pentru o utilizare cuprinzătoare a terenului și o inventariere a terenurilor
virane a fost recunoscută deja în raportul CABERNET, care prevede următoarele: "Crearea unei
baze de date naționale de utilizare a terenurilor, dacă nu existã deja una, care încorporează nu
numai amploarea ci şi natura terenurilor brownfield, ar pãrea a fi un obiectiv-cheie pentru toate
statele membre care se preocupă de problema zonelor industriale dezafectate și de a profita de
oportunitățile de creștere a competitivității pe baza regenerãrii și gestionãrii cu succes a terenurilor
virane urbane. Crearea unei baze de date ar fi un beneficiu special pentru acele națiuni cu o
densitate mai mare a populației sau cu nivele relativ mai mici de competitivitate". Există multe
soluții simple disponibile în prezent de monitorizare a utilizãrii terenurilor, și altele care sunt sau
pot fi dezvoltate.
Identificarea terenului drept maidan industrial reprezintã o decizie calitativă a expertului. În unele
țări, este nevoie de un motiv legal pentru a putea caracteriza terenurile în acest mod. În alte țări
poate fi necesar acordul proprietarilor de a face publice în inventarele oficiale astfel de parcele de
teren. În Republica Cehă, începând cu 2007, un arhitect în planificarea teritorialã este autorizat sã
decidã includerea unui teren anume într-un inventar brownfield. Pentru a identifica site-urile
industriale dezafectate, un sondaj este întotdeauna necesar. Pentru a obține date comparabile și
analizabile despre zonele industriale dezafectate trebuie să fie formulatã o metodologie şi un
training comun pentru a unifica nivelul de decizie al experților. Inventarierea zonelor industriale
dezafectate ar trebui să fie în acord cu vizualizarea GIS.
Absenţa inventarelor de utilizare a terenurilor industriale urbanizate a cauzat probleme, unele
dintre ele fiind descrise mai jos:


lipsa inventarelor de utilizare a terenurilor industriale dezafectate previne dimensionarea si
comunicarea problematicii brownfield la nivel local, regional și național - factorii de decizie
politică și cetãţenii nu pot fi implicaţi în a acționa



natura problematicii terenurilor virane rămâne nestudiatã şi neclarã la nivel național, regional,
local



natura problematicii terenurilor virane nu este bine înțeleasă, la nivel național, regional, local
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numeroase zone brownfield neidentificate îngreuiazã concentrarea corectã asupra politicilor,
strategiilor, programelor și planurilor la nivel local, regional sau național



fără baze de date de înaltă calitate despre terenurile industriale dezafectate este imposibil să
se propună un program public adecvat de sprijinire a finanțãrii la nivel național, regional și
local



fără baze de date de înaltă calitate şi actualizate despre terenurile industriale dezafectate este
imposibil să se monitorizeze tendințele în refolosirea terenurilor dezafectate la nivel național,
regional sau local, și este de asemenea dificil să se măsoare efectele politicilor, strategiilor și
programelor privind zonele industriale dezafectate

Analiza site-ului trebuie să înregistreze în principal aspectul calitativ al zonelor industriale
dezafectate - şi anume:


amploarea fiecãrui teren brownfield special (poligon GIS sau altã vizualizare)



starea calitativă a fiecărei zone industriale dezafectate (fotografii)



teren dezafectat - utilizarea anterioară și actuală (informații de arhivã, fotografii și descrierea
oralã).

Sondajul de birou și alte date disponibile pot dezvălui mai târziu alte informații necesare
(dimensiuni, procentaj de ocupare a terenului, localizare faţã de infrastructura principalã, mărimea
comunității, localizare în comunitate, tipul de proprietate, numărul de proprietari, planificarea
utilizării permise, constrângerile de mediu, etc).
Informațiile preliminare privind fiecare zonã ar trebui să fie destul de succinte, pentru a reduce
costurile de inventariere. Cu toate acestea, ele ar trebui să fie într-un format analizabil, care sã
permitã crearea de liste diverse și sã permitã o extindere a conținutului descriptiv de date. Astfel
de inventarei sunt de obicei temeiuri adecvate și suficiente pentru pregătirea de politici, strategii și
anumite programe. Pentru programe mai specializate și o selecție realã a proiectelor, sunt
necesare de obicei informații mai ample privind zonele industriale dezafectate. Acestea pot fi
furnizate şi într-o etapă ulterioară. Pentru o pregătire individuală a unui proiect brownfield sunt
necesare mai multe informații detaliate și sondaje de specialitate suplimentare. Un lucru de reținut
este că orice informații colectate pe o anumită zonã de brownfield pot deveni rapid depășite
(modificări de proprietate, modificări de infrastructură, insuficientã oportunitate de finanțare,
schimbarea locaţiei pieței, efectele altor investiții, etc). Astfel, ar trebui să fie colectate sau doar
extinse la nevoie mai multe informații detaliate. A se vedea tabelul 1.5 pentru diferite tipuri de
inventare de zone industriale dezafectate.
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Tabel 1.5 - Diferite tipuri de inventariere a zonelor industriale dezafecta.

Expunere de
motive pentru
obținerea de
informații

Cine deține
informații

Evaluarea
problemeei.
Pregătirea politicilor
și strategiilor de
selecție.
Mediatizarea
problemei.
Selectarea de siteuri care justifică
investigații
suplimentare.

Cea mai bună soluție
este dacã o astfel de
bancă de date este
bazatã la nivel de
regiune, deoarece
regiunea are cea mai
mare nevoie și poate
acoperi costurile sale
de updrading. Este
necesar şi un retur
normalizat la nivel
național.

Inventariere detaliatã

Inventar iniţial

Tip

Pentru a extinde
informațiile despre
site-ul preselectat
Pentru a pregăti
date pentru
programe specifice

Cei care vor lucra cu
datele - comunitatea,
instituțiile care
pregãtesc programe,
etc

Cine este
desemnat sã
colecteze
astfel de
informații
Situația este
mai bună este
când datele
privind zona
industrialã
dezafectatã
sunt
compilate de
către
comunitate,
așa cum ar
trebui să fie
"proprietatea"
comunitãţii.

Ingineri
specialiști,
proiectanți,
etc .

Cât de mult
costă?

Circa 50 €
sondaj /
brownfield +
costurile de
date + ținerea
și actualizarea
informațiilor

Depinde de
cantitatea de
informații
necesare, de la
50 - 500 € /
brownfield

Ce publicitate?

Publicitatea și
accesibilitatea
totalã pe internet
ar trebui să fie în
format analizabil.

Web, publicitate
limitată pentru
părțile
selectateExemplu
de utilizare a
termenului:
tradusă în mod
automat de
Google

Analiza detaliatã a
site-ului

Dicţionar

Selecția proiectelor
Eliminarea riscurilor
de dezvoltare

Managerii de program,
consultanții, clienții

Inginerii de
specialitate,
personalul
tehnic, etc ..

Depinde la sunt
necesare
studiile

Fãrã publicitate
doar raport
informativ

1.12 "Transfer de Know-How " (Lecții învățate între parteneri) - Capitolul 1
Slovacia
In ceea ce privește contextul istoric al zonelor industriale dezafectate din Slovacia, situația este
foarte asemănătoare cu experiența Republicii Cehe. Majoritatea localităților din Slovacia sunt mici,
doar un număr mic priveşte orașele cu peste 20.000 de locuitori. Specificul urbanizãrii Slovaciei
influențează caracterul zonelor industriale dezafectate, numai o parte dintre ele se referă la site-uri
și clădiri din orașe, marea majoritate este prezentă în orașele mai mici și pot avea un caracter rural.
In comparație cu țările din Europa de Vest, problema este destul de nouã, și este loc pentru
îmbunătățirea și punerea în aplicare a reconversiei terenurilor industriale necultivate. În Slovacia,
nu existã până în prezent un registru oficial al zonelor industriale pãrãsite şi nici o lege specifică de

32……………………………………………………………………...

sprijinire a regenerãrii sau reamenajãrii terenurilor industriale dezafectate. Agenția slovacă SARIO,
cu sprijinul agențiilor regionale, a creat o listă neoficială a zonelor industriale dezafectate în
Slovacia (prin anul 2009 au fost identificate circa 700 de zone industriale dezafectate), disponibilã
numai pentru uzul intern al acestora. Pe baza experienței din Republica Cehă, ar fi util să se
pregătească o listă a zonelor industriale dezafectate bazatã pe expertiza profesională, în cazul în
care vor fi disponibile mai multe detalii referitoare la inventarierea acestor site-uri. O astfel de listă
poate servi la negocierea alocării de fonduri de dezvoltare, împiedicând atribuirea de alocări
predominante pentru dezvoltãri noi pe site-urile de tip greenfield. În mod similar, pentru
implementarea zonelor industriale dezafectate în planurile de utilizare a terenului, precum și în
planurile strategice, este de dorit să se comunice o mai bună planificare cuprinzătoare și durabilã
în viitor. Este în interesul fiecărei țări de a susține dezvoltarea terenurilor industriale dezafectate,
precum și prevenirea creerii de altele noi. In ultimii ani, am experimentat în Slovacia unele
regenerãri de succes de zone industriale dezafectate (a se vedea Capitolul 11), chiar dacă este greu
să se negocieze cu investitorii fãrã o lege adecvatã, pentru a prefera acest tip de investiții în mediul
urban și în zonelor rurale.

Romania
Zonele dezafectate din România sunt înțelese ca foste site-uri industriale, de multe ori contaminate
și reprezintă una dintre problemele economice şi de mediu pentru zonele urbane. Mai mult decât
atât, România are în continuare zone de tip greenfield care pot fi folosite pentru dezvoltare.
Investițiile industriale sunt scoase în afara zonelor urbane mari, pe site-uri de tip greenfield situate
în apropierea coridoarelor majore de transport, numai în afara limitelor administrative ale orașului
sau în așezări mai mici, aflate pe orbita marilor aglomerări urbane. Prin urmare, disponibilitatea de
terenuri greenfield la costuri mai mici, expansiunea urbană, lipsa unor politici urbane de prevenire
a extinderii urbane și transportul alternativ accesibil pentru navetã au aprofundat problema
terenurilor industriale dezafectate. Presiunea principalã pentru redezvoltarea zonelor industriale
dezafectate este necesitatea de a utiliza suprafețele mari pe care acestea le ocupã și pentru a
reduce riscurile de mediu și de sănătate pe care le generează.

Bulgaria
Contaminarea este un indicator decisiv în Bulgaria pentru definirea termenului de "brownfield".
Nivelurile de poluare în 30 de orașe bulgare depășesc standardele internaționale. Datele statistice
arată că emisiile din Bulgaria par a fi mult mai dăunătoare pentru mediu decât emisiile din
majoritatea țărilor europene. Existã doi mari factori de poluare în sud-vestul Bulgariei: Uzina
Metalurgicã Kremikovtzi AD și minele de uraniu Buhovo.
Planul general de dezvoltare pentru Sofia include regenerarea a șase zone industriale. Municipiul
Pernik reface fosta zonã industrialã "Vladayan". Municipalitatea Burgas a dezvoltat un plan
integrat de regenerare urbană și dezvoltare.
Ca urmare a colapsului economiei naționale planificate, zonele urbane din Bulgaria au moștenit
teritorii mari de teren neutilizat. Cu toate acestea, în prezent, nu există date pentru a descrie
amploarea terenurilor brownfield în Bulgaria. Conștientizarea publică și înțelegerea problemei
brownfield este foarte scăzută în Bulgaria. Experiențe și bune practici din alte țări trebuie să fie
transferate în legislaţia naţionalã şi rutina zilnicã.
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Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 1
Pentru refolosirea terenurilor dezafectate este esenţialã munca în echipă şi participarea largă a
părţilor interesate. Acesta este motivul pentru care studiul individual îi priveşte pe cursanţii care
participã la discuţii pentru a cunoaşte opinia altor persoane (colegi, profesionişti, administratori,
ONG-uri, proprietari de spaţii dezafectate, investitori etc. în continuare menţionaţi doar sub
denumirea de “colegi”)

S1

Descrieţi spaţiul brownfields şi discutaţi cu colegii starea terenurilor şi spaţiilor dezafectate din
oraşul şi regiunea în care locuiţi.

S2

Descrieţi şi discutaţi cu colegii cum sunt percepute aceste spaţii dezafectate de cãtre
investitori, de administraţia localã şi regionalã şi de cãtre cetăţeni.

S3

Descrieţi şi discutaţi cu colegii ce acţiuni au avut loc în oraşul/regiunea dumneavoastră şi ce
rezultate concrete s-au realizat (dacă există) în sprijinirea reutilizãrii terenurilor dezafectate

S4

Descrieţi şi discutaţi cu colegii cum poate fi îmbunătăţitã refolosirea brownfields în
oraşul/regiunea dumneavoastră (scrieţi 5 acţiuni propuse, indicând cine ar trebui să fie
responsabil pentru spaţiile locale dezafectate, estimaţi costul acţiunii şi arãtaţi ce fonduri sunt
necesare şi cum pot fi obţinute pentru a acoperi costurile unor astfel de acţiuni)

S5

Aflaţi din discuţiile cu colegii cât de multe brownfields au fost revitalizate în ultimii 5 ani în
oraşul/regiunea dumneavoastră (dacă există) şi cât reprezintã în ha aceste zone regenerate.

S6

Aflaţi suprafaţa zonei construite din oraşul/regiunea dumneavoastră (în ha) şi calculaţi
procentajul de spaţii dezafectate identificate în aceastã zonã construitã. De asemenea,
comparaţi în procente suprafaţa tuturor maidanelor identificate cu suprafaţa de brownfields
deja regenerată. Aflaţi câte hectare de brownfields au fost regenerate într-un an (ca medie a
ultimilor 5 ani) şi calculaţiă cât timp (în ani) ar lua pentru a regenera toate maidanele
identificate în cazul în care reutilizarea continuă într-un ritm similar cu unul din ultimii 5 ani
(este numărul de brownfield de recomandat).

Surse pentru Capitolul 1


CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network [online] [cit12-01-2012] http://www.cabernet.org.uk



Cobraman projekct web site [online] [cit-12-01-2012] http://www.cobraman-ce.eu



Circular Flow Land Use
http://www.circuse.eu



Sustainable Brownfield Regeneration: CABERNET Network Report [online] [cit-12-01-2012]
http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf



DI GAETANO & A. STORM, E.: Comparative Urban Governance, An Integrated Approach, Urban
Affairs Review, 2003, IIIVIII, Nr. 3, pp. 356-395.

Management

(CircUse)

web

site

34……………………………………………………………………...

[online] [cit-12-01-2012]

2

Proiectarea reamenajãrii zonelor industriale dezafectate
Maroš Finka, Ľubomír Jamečný
Procesele de reamenajare a terenurilor industriale virane sunt componente naturale ale dezvoltării
urbane. Dinamica subsistemelor sociale este forța motrice a dinamicii în sistemele de decizie care
necesită procese de adaptare la structurile fizice mai puțin dinamice. Declinul unor structuri și
procese de reconstrucţie trebuie să fie înțelese ca parte fireascã a dezvoltării de decizie care
conține o varietate de diferite cicluri permanente de viață. In contextul transformărilor economice
și sociale rapide, în faza de trecere de la societatea industrialã la cea bazată pe cunoaștere,
combinate cu efectele de concurențã mondială și crizã economică generală, capacitatea internă a
structurilor de decizie pare să fie afectată în asemenea măsură încât procesele de transformare nu
pot continua fără intervenție externă. O formã importantă de intervenție este cea de planificare a
intervenției.
Caracteristica specifică a condițiilor-cadru pentru regenerarea terenurilor virane în noile state
membre ale UE a devenit o importantă provocare pentru sistemele lor de proiectare a teritoriului,
pe mai multe planuri - instrumental, metodologic și filozofic. Procesele globale de tranziție ale
societãţii, reflectate în dezvoltarea societății civile, au fãcut sã creascã dinamica dezvoltãrii
economice și procesul de integrare europeană a impus re-examinarea sistemelor de proiectare
spaţialã în țările recent intrate în UE din Centrul şi Estul Europei. Deși caracteristicile dominante ale
dezvoltării proiectãrii spaţiale au fost comparabile cu dezvoltarea țărilor vest-europene, așa cum
se aratã în lucrarea "Strategic (spatial) planning re-examined” de Albrecht, specificitatea tranziției
sociale globale și procesele de armonizare a legislaţiilor naționale au jucat rolul de catalizatori.
In contextul tranziției, procesele de transformare a economiei în noile state membre UE au
demarat acum 20 de ani, dar revitalizarea zonelor industriale vechi, zone mari de locuit și alte zone
urbane aflate în dificultate a devenit o problemă urgentă numai în ultimii doi ani, cãci politica
statului de sprijinire a dezvoltãrii a fost axatã pe atragerea investitorilor din străinătate, pentru care
era mult mai interesant de a construi rapid și ieftin pe terenuri greenfields, decât să meargă în
zonele construite ale orașelor unde aveau sã întâmpine probleme mari de stres urban. În contextul
crizei economice globale, ne confruntãm cu zone mari aflate în dificultate recent dezvoltate în
locații suburbane, în care activitatea productivã a încetat de câteva luni sau ani.
Uniunea Europeană se caracterizează prin culturi de planificare și sisteme diferite. Extinderea UE a
amplificat diversitatea acestora, precum și diversitatea condițiilor geografice și economice
prealabile și diversitatea structurii de decizie privind dezvoltarea. Abordarea cadrului de gestionare
a utilizãrii terenurilor include o serie de factori determinanţi, cum sunt natura legislaţiei, în măsura
în care planurile și politicile sunt obligatorii, precum și existența unor drepturi constituționale sau
alte drepturi legale în legătură cu terenurile și proprietățile (CEC 1997 ). Aceste fapte încadreazã
diferite abordări privind planificarea regenerãrii terenurilor virane și în special de planificare a
intervențiilor în ce priveşte utilizarea terenurilor, ca parte importantă a sistemelor de planificare. (A
se vedea fig. 2.1)
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Fig. 2.1 - Sistemul de planificare a activităților de reamenajare brownfield.
Analiza cadrului juridic, de planificare economică și instituționalã privind regenerarea zonelor
industriale dezafectate, în proiectul BROWNTRANS, ar trebui să identifice douã din cinci modele
europene principale de planificare a utilizării terenului (Zweigert și Kötz 1987, Newman și Thornley
1996): modelul napoleonian, originar din Franța și incluzând țările din sudul Europei, și cel
german, model vizând Europa Centrală.
Abordarea germană, cu tradiții puternice în dreptul roman, poate fi caracterizată prin planificare
anterioarã, sisteme codificate de planificare, ordine sistematică și caracterul mai abstract al
instrumentelor de gestionare a utilizării terenului. O altă caracteristică este importanța acordată
constituțiilor scrise. In ţãri precum Germania, Austria, Slovacia şi Republica Cehă există cadre
juridice și structuri decizionale descentralizate puternice. În toate țările menționate mai sus, nivelul
local are un rol puternic, exprimat prin auto-guvernarea municipalităților. Dezvoltarea de după
1989 în Slovacia și Republica Cehă aduce consolidarea administraţiei locale și regionale. Cu toate
acestea, de multe ori descentralizarea responsabilităților nu merge mână în mână cu
descentralizarea finanțării și a resurselor. Este încă dificil să se spună ceva definitiv despre rolul real
al noilor entități administrative. Modelul napoleonian are o cantitate considerabilă de variații
interne. Sistemul administrativ se bazeasã pe nivelul național centralizat și pe municipalitățile mai
puternice. În unele țări (de exemplu, Italia), guvernul național este responsabil pentru legislația de

36……………………………………………………………………...

planificare, dar această putere a fost împărţitã cu regiunile, ceea ce a complicat mult lucrurile.
Principala autoritate de planificare este municipalitatea. Cu toate acestea, sistemul de planificare
este foarte fragmentat și procesul de luare a deciziilor este adesea dificil de înțeles. Intervențiile
privind planificarea utilizării terenurilor în domeniul regenerării brownfield sunt axate mai mult pe
controlul schimbãrii utilizãrii terenurilor la nivel strategic și local, decât pe intervențiile practice.
Regulamentul este utilizat pentru a asigura o dezvoltare durabilă și în creștere. Nivelul local este
cel de planificare a utilizării terenurilor, în timp ce guvernul central supervizeazã stabilirea de
obiective centrale. Pentru a înțelege sistemele de planificare, este necesar să fim conștienți de
dezvoltarea istorică și stadiul de utilizare a terenurilor în țările respective.
Evantaiul instrumentelor de regenerare brownfield arată că în special sistemele de planificare a
utilizării terenurilor în țările central și sud europene au fost influențate de poziția dominantă a
dimensiunii arhitecturale de amenajare a teritoriului (urbanism), punând un accent puternic pe
armonia arhitecturalã, proiectarea urbanã, peisaj şi inspecţia în construcţii, abordările economice
lipsind. Reglementãri existã, deși destul de semnificative prin zonele rigide și codificãri, şi nici bine
cunoscute la nivelul factorilor de decizie și a publicului larg și în politică. Dezvoltarea urbană
acoperă o gamă largă de probleme. Armonizarea intereselor în domeniul utilizãrii funcționale între
diferite subiecţi ai dezvoltãrii urbane, care îndeplinesc cerințele funcționale privind calitatea
spațială, este determinată de o gamă largă de obiective şi factori subiectivi și obiectivi. Printre
aceştia, rolul dominant în aproape toate strategiile de dezvoltare urbană îl joacă limitarea
resurselor și utilizarea eficientã a terenullui. Limitarea utilizării terenurilor greenfields și aducerea
înapoi în folosință a terenului industrial dezafectat utilizat anterior reprezintã o prioritate, în special
când acest lucru este favorabil infrastructurii urbane existente și contribuie la reducerea extinderii
urbane, sustenabilitate urbanã și conservarea calității vieții urbane. Responsabilitatea pentru
realizarea unui mediu urban durabil, dorit și competitiv este lucrul cel mai important dintre
responsabilitățile multiple ale municipalităților.
Structurile de reglementare au caracter de bunuri comune finnd nevoie de moduri speciale de
guvernare. Amenajarea spaţialã este ca un "joc cu mai mulţi parteneri”, dar acțiunile sau pasivitatea
municipalitãţilor ar putea avea un impact rezonabil asupra direcției de dezvoltare, în care rolul
important este acela de re-utilizare, sub-utilizare sau degradare / pãrãsire a terenurilor industriale
dezafectate și / sau de extindere a construcțiilor pe site-urile greenfields. Prin urmare, există o
nevoie puternică de abordare strategică specifică pentru regenerarea zonelor industriale
dezafectate ca o parte a strategiilor complexe de dezvoltare spațială. Strategiile de la nivel local
sunt de o importanță deosebită, dar în cele mai multe cazuri, o serie de probleme de regenerare a
zonelor industriale dezafectate a depășit capacitatea de la nivelul municipal, chiar și în marile
orașe. În plus, declinul zonelor sub-utilizate de diferite dimensiuni pare a fi o manifestare
semnificativã a procesului de tranziție a societății industriale cãtre societatea post-industriala, la
sfârșitul secolului XX şi începutul secolului XXI. Abordarea specifică a regenerării brownfield la nivel
național și chiar internațional trebuie să fie o parte integrantă a politicii complexe de dezvoltare
spațială la nivel național și regional.
Evantaiul de instrumente de planificare este larg și este constituit din diferite unelte de evaluare
analiticã, care interactioneaza cu instrumentele instituționale și juridice, economice și financiare, în
conformitate cu situația optimă pentru obținerea unor efecte de sinergie. Principala clasificare a
instrumentelor de planificare este prezentatã în tabelul 2.1.
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Tabel 2.1 - Structura detaliată a instrumentelor de planificare.

ipuri / categorii de instrumente
Instrumente esenţiale
(Planificare)

Planificare
Instrumente formale

Exemple

Instrumente
analitice, de
inventariere şi
monitorizare

ESPON Atlas, Sistemul de Informații teritoriale, materiale de planificare
a utilizãrii terenurilor, Sistemul de Informații de Mediu

Proceduri de
planificare

Achiziția documentației de planificare teritorială (elaborare, aprobare,
inclusiv arhivare) și participarea publicului la achizițiile documentației
de planificare teritorialã Decizia teritorială de luat. Evaluarea strategică
de mediu a planurilor și programelor.

Documente de
planificare

Perspectiva de dezvoltare spațială naționalã
Planul teritorial al regiunii - planul de dezvoltare spațială
Planul teritorial municipal - planul local de utilizare terenului.
Planul teritorial al zonei - planul de reglementare
Peisaj - planuri ecologice.
Proiecte de consolidare a terenurilor
Planuri sectoriale și planuri parțiale la nivel regional și local de ex.
planuri de gestionare a deșeurilor, planuri pentru zonele naturale
protejate, planuri pentru teritoriile fluviale, precum și alte documente
de planificare elaborate în conformitate cu legislaţia relevantã.

Procedurile de luare
a deciziilor (execuţie)

Luarea deciziilor teritoriale

Reglementarea
autorizãrii

Aprobarea documentației de planificare teritorială
Autorizarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol
Diverse autorizãri de mediu și recomandări ale organismelor
responsabile cu respectarea legislaţiei de mediu
Autorizație de construcție

Alte instrumente
oficiale de planificare
/ gestiune

Teren rezervat pentru proiecte publice
Set de mai mult de 100 autorizãri diferite ce ţin de planul de amenajare
a teritoriului și de autorizație de construcție.
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ipuri / categorii de instrumente
Instrumente esenţiale
(Planificare)

Instrumente
neoficiale
de
planificare

Exemple

Instrumente
analitice, de
inventariat și
monitorizare

Sistemul de informare al Agențiilor de Dezvoltare Regională.
Servere hãrţi.
Atlasul peisajului pe ţarã
INFOREG - Sistem informatic pentru suportul Dezvoltãrii Regionale
Planuri comunitatea pentru incluziune socială
Planul Local de Acțiune pentru Mediu și Sănătatea oraşului

Proceduri de
planificare

Comunitatea de planificare, Agenda 21 și altele

Documente de
planificare

Planurile regionale de dezvoltare economică și socială
Planurile municipale de dezvoltare socială și economică
Planurile de dezvoltare frontaliere pentru anumite zone
transfrontaliere

Proceduri de luare a
deciziilor
(executiv)
Alte instrumente
informale de
planificare

Instrumente complementare

Planul Național de Acțiune pentru Dezvoltare Durabilă de exemplu,
prioritate Urban reconstruction and territorial regeneration

Evaluarea potențialului de dezvoltare a zonelor industriale dezafectate este o parte importantă a
dezvoltării prospective a documentelor pentru regenerarea terenurilor virane, la toate nivelurile
menționate. Analizând potențialul de dezvoltare a zonelor industriale dezafectate, trebuie luat în
considerare următoarele aspecte (a se vedea Tabelul 2.2.). Baza pentru analiza potențialului de
dezvoltare a unui teren dezafectat și documentele de planificare a regenerãrii reprezintã
informațiile detaliate. De exemplu, buna funcționare a un registru cadastral este esențială pentru
investigarea dezvoltãrii zonelor industriale dezafectate. Agențiile de mediu realizeazã baze de
date privind contaminarea cunoscutã și potențialã, situația poluării și valori importante ale
mediului natural. Sisteme speciale de informații despre mediul de viață incluzând o gamă largã de
informații relevante au fost create în multe țări, pe baza interacțiunii cu datele GIS, în calitate de
categorii utilizare a terenurilor și de reglementare a utilizãrii planificãrii terenurilor şi de luare a
deciziilor de planificare. Pe lângă colectarea de date relevante cu privire la brownfield, este la fel de
importantã interpretarea corectă a ceea ce arată aceste cifre, în ceea ce privește potențialul unui
teren dezafectat.
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Table 2.2 - Aspectele principale ale analizei zonelor industriale dezafectate, ca parte a procesului de planificare.

Aspecte de analizat
Caracteristici ale
structurilor fizice ale
mediului

Exemple
Mărimea brownfield
Calitatea cladirilor
Calitatea infrastructurii
Bunuri culturale. Genius loci. Schimbarea populației. Îmbătrânirea
(oameni mai în vârstă)

Caracteristici ale
mediului social și
socio-cultural

Mortalitatea. Imigranți, grupuri etnice și minoritare ca pondere din
totalul populației. Nivel de segregare socială. Nivel de venituri
Nivel de sărăcie. Nivelul transferurilor sociale
Condiții de sănătate. Deficitele din educație
Nivelul de criminalitate. Nivelul de implicare civică. Nivelul de
angajament civic. Preţul locuințelor raportat la venituri. Densitatea
populației comparatã cu zona construitã. Gradul de ocupare a
apartamentelor / camerelor.

Caracteristici ale
naturii mediului

Depozite vechi de deşeuri - Deșeuri periculoase / contaminare.
Emisiile provenite de la industria locală / gospodării / trafic. Poluarea
aerului
Poluarea apei. Poluarea solului. Nivel de zgomot
Diminuarea biodiversității. Deficitele în spațiu deschis. Deficitele în
spațiu verde. Accesul publicului la zonele verzi. Pericol de dezastre
naturale (de exemplu inundații).

Caracteristicile
interne ale
zonelor
industriale
dezafectate

"Bariera" în urbanism. Imagine / Percepția din exterior. Imagine /
Percepția din interior.
Structura peisajului urban. Calitate rezidențialã.
Caracteristici ale
mediului construit

Caracteristici ale
structurilor
funcționale (actuale
și anterioare utilizãîii
terenurilor)

Vacantare living - spatiu de birouri. Starea clădirilor. Durata renovãrii.
Instalatii sanitare. Suprafaţa apartamentelor. Dreptul de proprietate
asupra terenului construit. Proprietate eterogenã. Proprietate
publică. Absenţa proprietarilor. Cantitatea și calitatea infrastructurii
socio-culturale. Cantitatea și calitatea infrastructurii tehnice
Utilizarea terenurilor în trecut și prezent
Conflicte funcționale și limitări
Legături funcționale
Activitate comercială localã. Dinamica endogenă a economiei.
Dependența de investiții externe (din sectorul privat și public)

Caracteristicile
economice ale siteului

Fluctuația de întreprinderi (în / de relocare)
Valoarea terenurilor / valori de închiriere
Intreprindere start-up-uri. Spaţii libere industriale, comerciale și de
birouri
Nepotrivire spațială între oameni și locurile de muncă. Dinamică
endogenă a economiei
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Aspecte de analizat
Caracteristicile
interne ale
zonelor
industriale
dezafectate

Caracteristici
instituţionale și
legale

Caracteristici ale
economiei de
brownfield

Exemple
Aranjamente instituționale (structuri guvernamentale sau de stat).
Dreptul de proprietate și alte drepturi asupra zonei
Rețele instituționalizate existente de cooperare, unități etc.
Reglementări locale de planificare și documentele de planificare
obligatorii existente
Real estate situația pieței. Competitivitatea zonei în context local /
regional / național
Condițiile financiare externe pentru dezvoltare, resursele disponibile.
Cererea de bunuri cu amănuntul și servicii. Livrarea de bunuri cu
amănuntul și servicii. Gamă largă de oportunități de angajare localã.
Nivelul șomajului
Documente legale în vigoare

Caracteristici ale
mediului juridic și
instituțional

Caracteristicile
externe ale
brownfield

Caracteristici ale
structurilor fizice ale
mediului
Caracteristici ale
mediului social și
socio-cultural
Caracteristici ale
structurilor
funcționale (date
actuale și anterioare
de utilizare a
terenurilor)

Decizia de responsabilizare
Reglementări generale de planificare
Strategii de dezvoltare existente, planuri și programe de regenerare a
terenurilor virane și părțile interesate relevante în zonã
Structurile înconjurãtoare, calitatea lor
Efectele de barieră ale brwonfield
Structura socială a orașului
Valorilor culturale potențial afectate din oraș
Locul de amplasare a zonei în structura funcțională și fizică. Legături
funcționale între zonele industriale dezafectate și alte părți ale
orașului. Rolul brownfield în organism de reglare. Locul de amplasare
a zonelor industriale dezafectate în contextul legăturilor de transport
și a infrastructurii.

2.1 Reflectarea problemei terenurilor virane sau subutilizate în documentele
de planificare
Maroš Finka
Problema regenerarii brownfield era înțeleasă în principal ca parte a managementului dezvoltării
locale - dar cadrul pentru activitățile locale de planificare și de gestionare este dat nu numai de
intervenții directe față de procesele de regenerare la nivelurile cele mai ridicate - ci în multe
cazuri, şi în mod indirect, prin deciziile de localizare pentru investiții influențate de politicile
naționale și regionale. Exemple tipice sunt subvențiile de stat pentru înființarea de parcuri
industriale sau tehnologice pe terenuri greenfields, în timp ce majoritatea municipalităților trebuie
să facă față în același timp problemei fostelor zone industriale abandonate, bine conectate la
sistemele de transport şi infrastructura tehnică încorporate în structura urbană. Acest lucru creează
un potențial de dezvoltare important de site-uri industriale dezafectate disponibile, adesea în
ciuda existenţei unui mediu poluat. Avantajele de localizare a activităților noi, precum potențialul
de regenerare brownfield, trebuie să fie evaluat nu doar din punctul de vedere al efectelor microeconomice imediate pentru investitori, ci şi cu privire la dimensiunile sociale, economice şi de
mediu ale dezvoltãrii. Deși strategiile de regenerare brownfield trebuie să fie parte integrantă din
politicile de dezvoltare, acestea sunt în primul rând legate de strategiile de planificare și dezvoltare
sub responsabilitatea guvernelor locale. Politicile naționale se concentreazã pe identificarea
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zonelor industriale dezafectate și necesitatea de intervenții externe pentru a le regenera, dar
oricare strategie de regenerare brownfield are nevoie de o componentă locală pentru a examina
impactul mai larg ale intervenției în ceea ce privește mediul înconjurător.
Dupã cum planificarea suveranitãţii este o parte importantă a suveranității teritoriale respectatã în
democrațiile europene, guvernele locale joacă un rol-cheie în gestionarea regenerãrii brownfield,
ca parte integrantă a managementului dezvoltării spațiale la nivel local, inclusiv procesele de
planificare. În procesul de planificare, sunt stabilite reglementările privind utilizarea terenurilor
municipale, structura funcțională și fizică, strategiile de dezvoltare, limitele, schemele și modelele.
În acest fel, documentul de planificare este un instrument foarte important al politicii de
regenerare activă brownfield, dar nu singurul. Este o nevoie puternică pentru abordarea holistică în
ceea ce privește politica de regenerare, integrarea dimensiunile de mediu, sociale și economice și
caracterul procesului de reintegrare a terenurilor industriale dezafectate în structura funcțională
urbană.
Oraşele pot juca un rol activ în promovarea regenerării terenurilor virane prin furnizarea unui cadru
politic complex de integrare a politicilor sectoriale (fiscale - subvenții, alocații, taxe de mediu limitele, comisioane, direcţii, comenzi, beneficii sociale, servicii publice și resurse, materii prime,
financiare, de infrastructură, capacități umane). Coordonarea politicilor sectoriale de alocare a
resurselor, coordonarea exploatãrii resurselor în timp și spațiu reprezintã rolul esențial al
planificării dezvoltării spațiale și, în special, al utilizării terenurilor. În contextul înțelegerii
posibilităților limitate pentru protejarea sustenabilității în dezvoltarea omenirii, a crescut rolul
spațiului / terenului ca una dintre resursele limitate. Terenurile dezafectate din afara suprafaţei
construite de municipalitate și din interiorul structurii urbane nu mai sunt interpretate în mod clar
drept terenuri virane sau subutilizate, așa cum le-au folosit pentru a juca un rol important în
conservarea calitãţii ecologice și psihologice a mediului şi vieții urbane. Strategiile de dezvoltare
durabilă, orientate spre intensificarea exploatării funcționale a terenurilor din interiorul zonelor
construite ale municipalităților, urmãreşte prevenirea extinderii urbane. Fiecare zonă funcțională
din oraș, cu structurile sale fizice (cladiri, infrastructurã tehnică și socială, etc), este supusã
proceselor de dezvoltare care reprezintă ciclul său de viață. Dinamica acestor procese depinde de
dinamica ciclurile de inovare ale societății în ansamblul său și în special în segmentul funcțional.
Ciclurile de inovare în sectoarele de producție, care au devenit mai scurte, accelereazã dinamica
ciclului de viață a structurilor urbane funcționale și fizice. Structurile flexibile urbane sunt, în
anumite condiții, capabile să se adapteze la noi cerințe într-un proces evolutiv natural, dar în multe
cazuri, faza de declin, ca urmare a fazei de dezvoltare dinamică și stabilizare, scade din cauza
inerției, inflexibilitãţii structurii fizice sau condiţiilor extern de nefavorabile din spatele dezvoltãrii
naturale a orașului sau a regiunii în ansamblu, și nu este în măsură să înceapă noi dezvoltãri prin
utilizarea potențialului său intern. Este foarte important să se identifice primele astfel de simptome
de dezvoltare (zonele utilizate insuficient, degradarea mediului, degradarea socialã, etc) sau prin
monitorizarea permanentă a dezvoltării spațiale, ca parte integrantă a activităților de planificare și
de gestionare la nivel local, deoarece permite să reacționeze prin măsuri adecvate de susținere
mult mai eficientã în comparație cu necesitatea de a începe procesul de regenerare complexã pe
terenul industrial dezafectat existent.
În anumite cazuri, dinamica de dezvoltare scãzutã poate fi determinată de interese specifice
societății în anumite zone, motivatã de valoarea specifică a structurii funcționale sau fizice a zonei.
Acest interes poate fi exprimat prin protejarea patrimoniului cultural sau protecția mediului,
stabilind astfel limitele extensive de dezvoltare. Aceste zone au nevoie de o abordare specială a
planificãrii, identificând astfel de zone și valorile lor specifice și punãnd în aplicare regimul specific
pentru ele, care să permită activarea potențialului de dezvoltare bazat pe evaluarea durabilă a
valorilor specifice ale zonei, de multe ori cu sprijinul extern durabil.
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În general, există încă multã confuzie și o conştientizare redusã despre ceea ce înseamnă cu
adevărat regenerarea terenurilor virane și cauza pentru care dezvoltãrile de terenuri greenfield
sunt pe termen lung efecte în contradicție nu doar cu. mediul, dar şi cu dimensiunea economică a
durabilității. Acest punct slab poate fi depășit doar prin inițiativa de planificare sistematică. Deși
procesul de reamenajare se poate referi la diferite aspecte ale calității spațiale, dimensiunea de
mediu a regenerãrii este preponderentã. Analiza riscurilor de mediu aferente terenurilor deja
folosite în documentele de planificare necesită următorii pași:
Analiza - selectarea, caietul de sarcini și caracteristicile complexelor abiotici și biotici, în contextul
situației socio-economice. Produsul în aceastã etapã este reprezentat de o serie de hărți analitice
care arată condițiile ecologice ale teritoriului - geologie, hidrologie, climă, sol, biodiversitate,
caracteristicile pozitive și negative ale complexelor relevante, etc.
Interpretarea - crearea așa-numitelor "caracteristici focusate” (de exemplu, sensibilitatea,
importanța ecologică, capacitatea de transport, etc.), care reprezintă referința pentru evaluarea
problemelor de mediu precum și pentru propunerile de respingere.
Evaluarea - axatã pe evaluarea utilizării terenului prezent bazată pe limitele ecologice (în principal
peisajul ecologic), care provin din caracteristicile interpretate ale terenului. Rezultatul principal al
acestui pas este evaluarea actuală a utilizării terenurilor, impactul negativ din punct de vedere
ecologic și determinarea zonelor cu probleme ecologice, și anume domeniile în care utilizarea
prezentã a terenurilor nu corespunde cu principiile ecologice (în primul rând peisaj ecologic).
Propuneri - generarea unei serii de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu ale terenurilor
având în vedere și optimizarea ulterioară a utilizării spațiale și funcționale a terenurilor.
Propunerile pot fi împărțite în următoarele categorii:


propuneri pentru reducere / eliminare la minimum a riscurilor de mediu în legătură cu
măsurile axate pe scăderea tensiunilor de mediu (de exemplu, decontaminarea solului,
punerea în aplicare de noi de tehnologii de curățare, minimizarea poluãrii aerului), fără limitări
de planificare a utilizãrii curente a terenurilor



propuneri pentru minimizarea riscurilor de mediu / eliminare, influențare a utilizării curente a
planificãrii terenului însoțite de :



propuneri pentru creșterea stabilității ecologice și a biodiversității



propuneri pentru protecția și conservarea mediului



propuneri pentru protecția resurselor naturale.

2.2 Importanța dezvoltării locale și a inițiativei de planificare
Regenerarea cu succes a zonelor industriale dezafectate este o operaţie complexã, care necesită
efortul comun a diferiţi actori. Deși nivelul local este esențial pentru o abordare coordonată, este
de asemenea esențial să se coopereze cu organele de stat guvernamentale, organismele regionale
și localitãţile vecine. Dacă una dintre municipalitățile din regiune stabilește reglementări stricte
împotriva unei dezvoltãri de tip greenfield, dar comunele învecinate permit dezvoltãri pe site-urile
lor de tip greenfield, va fi foarte greu sã convingi pe dezvoltatori să utilizeze site-uri industriale
dezafectate. Cooperarea regională și politica pro-activă a statului de susținere a regenerãrii
brownfield în combinație cu inițiativa de planificare la nivel local par a fi premisele pentru
menținerea dezvoltării urbane durabile, inclusiv regenerarea zonelor industriale dezafectate.
Deseori proiecte potențiale nu reușesc într-un stadiu timpuriu, din cauza absenței unor strategii
clare de dezvoltare bazate pe viziuni comune ale părților interesate asupra obiectivelor,
coordonarea insuficientă între părțile interesate, lipsa de încredere reciprocă, de multe ori chiar și o
coordonare insuficientă în cadrul administrației locale (departamentele nu comunică reciproc,
cooperarea lor este limitată de rivalitate reciprocă). Aceste probleme sunt adesea multiplicate de
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lipsa de experiență și cunoștințe la nivelul administrației locale și actorii locali, deși înțelegerea
aprofundată a problemelor zonelor industriale dezafectate este esențială pentru un proiect de
regenerare brownfield de succes. Prin urmare, estimarea realistă a capacităților proprii locale
pentru dezvoltarea strategiei, planificarea, programarea și gestionarea procesului de regenerare
este o parte foarte importantă a fazei de lansare a procesului de regenerare brownfield.
În majoritatea țărilor, procesul de planificare este lung și complicat. Intocmirea planului local
durează mai mult timp, procesul de negociere și adoptarea de către administrația locală este un
proces de lungă durată. Pentru majoritatea zonelor industriale dezafectate ar fi util dacã activitățile
de planificare, inclusiv investigãrile diferite și elaborarea de studii, ar putea fi reunite într-un proces
de planificare eficientă în conducerea unui sistem de planificare și de luare a deciziilor cu
autoritatea competentă și încredere între părțile interesate. Un astfel era autoritatea de planificare
locală, dar initiativa de planificare a altor părți interesate poate fi utilizatã în mod eficient.

2.3 Planificarea și contextul de gestionare a reconversiei terenurilor
ndustriale dezafectate / Zonele industriale dezafectate, gestionarea şi
planificarea terenurilor locale
Reamenajarea zonelor industriale dezafectate este un proces complex. Principalele schimbări în
mediul fizic - structura urbanã și a ecosistemelor naturale, însoțite de revitalizarea economiilor
locale și a sistemelor sociale sunt integrate în sinergia dezvoltării durabile noi. În plus, acest proces
integrativ complex necesitã un efort comun din partea diferitelor părți interesate cu preocupãri,
capacități și abilități diferite.
Practica procesului de reconversie a terenurilor industriale dezafectate arată că menținerea
dezvoltării durabile în fostele zone industriale nu înseamnă numai investiții pentru eliminarea
poverilor de mediu sau de reabilitare a economiei locale pe zona brownfield în sine. Durabilitatea
revitalizãrii brownfield depinde pe termen lung de integrarea complexă în organismul orașului. În
acest context, nu există nici o posibilitate de a rezolva problemele legate de reamenajare în mod
adecvat a terenurilor virane prin acțiuni de reabilitare izolatã. Numai o abordare orientată spre
obiectivul strategic ca parte integrantă a gestiunii utilizării terenurilor locale, încadrată de
planificarea dezvoltării sistematice, poate garanta o investiție de reamenajare eficientã.

2.4 Diagrama / Prezentare generală a procesului de reamenajare a
terenurilor virane - necesitate pentru o abordare integrată și iterativă
Interpretarea destul de largă a termenului brownfield, ţinând de evantaiul larg de tipuri de zone
industriale dezafectate, determină o varietate de probleme cãrora trebuie să le facă față procesul
de reamenajare a terenurilor virane. În plus, alegerea de abordări, metode și instrumente adecvate
de regenerare brownfield depinde nu numai de specificitatea problemei, ci şi de situația specifică
a cadrului procesului de regenerare, determinată de condiții politice, instituționale, financiare și de
altă natură pentru procesul de regenerare. În ciuda acestui fapt, logica proceselor de dezvoltare
urbană, de care ține reamenajarea terenurilor virane, permite definirea cadrului acestui proces, sub
forma unui flux de etape / faze principale cu sarcini, abordări, metode și instrumente specifice de
creare a elementelor unui sistem integrativ. Au existat mai multe abordări posibile pentru a defini
acest sistem, pașii de urmat şi posibilele abordãri. Unele dintre ele cu valoare normativã, unele au
un puternic caracter de abordare neo-liberalã a dezvoltării urbane. În plus, definiția unui astfel de
sistem nu înseamnă că fiecare proces de reconversie a terenurilor industriale necultivate trebuie să
urmeze la aceeaşi scarã structura completă de faze și etape. Unele dintre etapele din modelul de
diagramã pot fi integrate în practică, altele pot obține poziția dominantă în funcție de specificul
brownfield sau de specificitatea situației cadru. Organigrama pe baza colaborãrii strategice pentru
o Abordare privind Obiectivele de Redezvoltare propusã în acest capitol dezvoltă ideea de
colaborare strategică orientatã pe o abordare de programare (CoSGOP), folosind experienţe din
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cultura de proiectare spaţialã central europeană și de practică a redezvoltãrii terenurilor industriale
dezafectate.
Tabelel 2.3 - Principalele etape în Abordarea Colaborativ Strategică de Redezvoltare (CoSGOP).

Etapele principale

1. Analiza problemelor prospective* - diagnostic (inclusiv
analiza SWOT, problemele de bază în ceea ce privește
aspectele economice, sociale şi de mediu)

Benchmarking
(metode retrospective)

Vizionare
(metode prospective)

Predictibilitate
(metode prospective)

Etape

Planificare
Programare / plan de
operaționalizare

Punere în aplicare
(metode de management a proiectului)

Monitorizare și ajustare
(metode retrospective)

2. Analiza părților interesate și formarea unui cadru de
cooperare
3. Analiza obiectivelor și alternativelor (inclusiv elaborarea de
scenarii)
4. Planuri de dezvoltare și mediere a intereselor, (inclusiv
medierea de obiective comune, definirea priorităților,
dezvoltarea strategiei)
5. Formularea și negocierea programului (definirea
activităților, măsuri, ipoteze, indicatori, inputuri)
6. Implementarea măsurilor propuse, realizarea de activități
programate, de coordonare a activităților și măsurilor
între părțile interesate, în timp si spaţiu real
7. Monitorizarea punerii în aplicare a programului
(verificarea și evaluarea procesului de implementare și
feed-back - inclusiv evaluarea preliminarã a impactului
strategic).
8. Monitorizarea permanentă a dezvoltãrii (evaluarea
dezvoltãrii durabile)
9. Ajustarea strategiilor în conformitate cu rezultatele
monitorizării

Etapa de analiza comparativă
Analiza comparativă se referă la primele două etape ale abordării propuse şi presupune utilizarea
unor metode retrospective care ajuta analiza situației actuale sau statu quo-ului anumitor
brownfield. Acestea se folosesc în special pentru:
definirea limitelor exterioare ale anumitor brownfield și poziția lor funcțională în cadrul orașului și
regiunii pe baza sau luând în considerare o abordare științifică
analiza situației și identificarea problemelor-cheie a terenurilor virane respective (de exemplu,
poluarea, fragmentarea utilizãrii terenului, competitivitatea economică slabă, tendințele
demografice negative, pãrãsirea unor locuințe, segregarea culturalã și excluziunea socialã).
Analiza site-ului ca bază pentru utilizarea activă a rezultatelor sale în fazele de viziune și
predictibilitate reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru procesul de reamenajare eficientã.
Complexitatea procesului de reamenajare a terenurilor virane, ca una dintre caracteristicile
principale ale zonelor industriale dezafectate, necesită investigații ample precum și activități de
evaluare orientate pe identificarea problemelor, potențialul zonei cu terenuri virane și de
identificare a condițiilor şi potențialelor externe ale procesului de regenerare.
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Etapa de vizionare
Faza vizionare, care reuneşte aspecte "potențiale" dintre caracteristicile brownfield, ajută la
dezvoltarea de scenarii posibile și concepte strategice pentru procesul de re-dezvoltare pe zona
industrialã dezafectatã respectivã, în conformitate cu problemele specifice identificate în faza
precedentă. Acest pas se conectează metode prospective, cum ar fi scenariul de dezvoltare,
ateliere de lucru, vizionare prospectivă, etc

Etapa de estimare
Faza de estimare include două etape - de planificare și programare, care se bazează de asemenea
pe utilizarea tehnicilor prospective.

Etapa de planificare
Etapa de planificare confruntă alternativele și a scenariile elaborate în faza de vizionare cu
posibilitatea de a atinge obiectivele definite de implementare sigurã a strategiei de dezvoltare. Prin
urmare interacțiunea dintre faza de vizionare și faza de planificare a fazei de predicție este
necesară pentru a se ajunge la decizii mai exacte privind scenariile viitoarele strategii responsabile.
Aceasta se bazează pe presupunerea că viziunea presupune folosirea unor tehnici calitative,
subiective și de predicție ce trimit mai mult la tehnici cantitative, științifice, cum ar fi modelarea.
Caracteristica importantă a acestei faze este implicarea părților interesate actuale și potențiale în
procesul de estimare. Este foarte important să se ajungã la atingerea obiectivelor și ierarhizarea
priorităților de către părțile interesate prin intermediul medierii interesele lor ca cel mai important
pas al strategiei de dezvoltare. Doar obiectivele comune și prioritățile protejeazã succesul
procesului de reabilitare deoarece acestea reprezintã o condiție inevitabilă pentru a obține sprijin
pentru strategia,implementată de către părțile interesate relevante.

Etapa de programare
Ca parte a fazei de predicţie, etapa de programare poate fi înțeleasă ca etapa de operaționalizare a
strategiei de integrare și a strategiilor parțiale prin intermediul propunerii sistemului activităților de
relaționare și măsurilor coordonate în timp și spațiu. O parte importantă a fazei de programare
este definirea detaliată a input-urilor necesare, resursele, indicatorii de rezultate așteptate.

Etapa de implementare
Faza de punere în aplicare reprezintă realizarea măsurilor propuse și activităților programate,
coordonarea acestor activități și măsurile între părțile interesate în timp si spatiu real, în
conformitate cu planurile elaborate și implementarea programelor.

Etapa de implementare a programului de monitorizare
Etapa de monitorizare a implementării programului de monitorizare reprezintă verificarea și
evaluarea procesului de implementare, feed-back-ul sãu cuprinzând evaluarea impactului strategic,
evaluarea anterioarã prin care metodele retrospective vor determina dacă sistemul de reabilitare a
avut succes sau nu și, în funcție de rezultat, sã ajute la identificarea blocajelor, capcanelor, soluțiilor
și celor mai bune practici. Acest lucru este foarte important pentru procesul de auto-învățare la
toate nivelurile, de la nivel local la cel internațional.
Etapa de monitorizare permanentă a dezvoltãrii
Etapa de monitorizare permanentă a dezvoltãrii acoperă ancheta pe termen lung a proceselor de
dezvoltare urbană axate pe caracteristici de durabilitate în evaluarea dezvoltării.Etapã de ajustare,
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ea include fazele de adaptare sau revizuire a activităților de implementare a strategiilor de
dezvoltare sau chiar rezultatele de la monitorizarea pe baza progreselor implementării
programului și pe dezvoltarea condițiilor cadru de implementare a programului.
Organigrama structurii detaliate a activităților legate de etapele în CoSGOP:
Tabelul 2.4 - Structura activităților legate de fazele și etapele din CoSGOP.
Identificarea forțelor schimbãrii
Identificarea probleme esenţiale
Analiza problemelor și
diagnosticul potențial

Colectarea de informații
Resursa de evaluare

Analiza
comparativă

Evaluarea limitã
Identificarea partenerilor
Analize ale părților
interesate

Identificarea intereselor partenerilor
Identificarea capacității partenerilor
Identificarea capacității de colaborare a partenerilor

Vizionare

Analiza obiectivelor și
alternativelor

Identificarea rezultatelor aşteptate
Identificarea obiectivelor şi ţintelor
Generarea de viziuni - alternative și scenarii
Medierea intereselor între parteneri
Definirea de obiective comune

Planificare

Definirea de prioritãţi comune
Generarea de strategii alternative
Evaluarea alternativelor
Plan de amenajare
Definirea planului activitãţilor de implementare în alternative

Predictibilitate

Identificarea unor necesare input-uri pentru anumite activitãţi
Identificarea de resurse potrivite pentru input-urile necesare
Identificarea partenerilor relevanţi pentru anumite activitãţi
Programare

Negociere între parteneri
Definirea prioritãţilor
Definirea proiectelor pilot
Conceperea planului de acţiune - dezvoltarea programului de
operaționalizare și planul de activități alese în sistem de relații
definit
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Definirea
indicatorilor de
progres
Implementarea
gestiunii
proiectului

Realizarea planului de acțiune - punerea în aplicare a măsurilor propuse, realizarea de
activități programate, coordonarea activităților și măsurilor între parteneri în timp si spatiu
real

Gestiunea cuprinzătoare a utilizării terenului

Evaluare preliminarã/ strategicã de impact

Monitorizare

Program de implementare
monitorizare

Investigarea procesului de implementare
procesului de implementare

Monitorizarea continua a
dezvoltãrii

Investigarea proceselor de dezvoltare
Evaluarea sustenabilitàţii dezvoltãrii

2.5 "Transfer de cunoştinţe" (Lecții învățate între parteneri - Capitolul 2
Republica Cehă
Procesele de transformări fizice nu pot continua fără intervenție externă. Forma importantă a unei
astfel de intervenții este de proiectarea intervenției. Procesele societãţilor de tranziție globale
reflectate în dezvoltarea unei societăți civile au amplificat dinamica dezvoltãrii economice, precum
și procesele de integrare europeană cerute de re-examinarea sistemelor de proiectare spaţialã în
țările din Europa Centrală și de Est. Existența drepturilor constituționale sau alte drepturi legale în
legătură cu terenuri și proprietăți (CE 1997) formeazã cadrul diferitelor abordări ale planificării
regenerãrii terenurilor virane și în special a intervențiilor de planificare a utilizãrii terenurilor, ca o
parte importantă a sistemelor de planificare. Intervențiile privind planificarea utilizării terenurilor în
domeniul regenerării brownfield sunt mult mai axate pe controlul schimbãrii destinaţiei utilizãrii
terenurilor la nivel strategic și local decât pe intervenții practice. Reglementãrile au fost folosite
pentru a asigura dezvoltarea durabilă și în creștere. Gama instrumentelor de regenerare brownfield
arată că sistemele de planificare a utilizării terenurilor în țările central și est europene au fost
influențate în special de poziția dominantă a dimensiunii arhitecturale de amenajare spaţiale
(urbanismul). În afară de colectarea de date relevante privind zonelor industriale dezafectate, este
la fel de importantã interpretarea corectă a ceea ce aceste cifre arată despre potențialul zonelor
industriale dezafectate. Comunele pot juca un rol activ în promovarea regenerării terenurilor virane
prin furnizarea unui cadru politic complex care sã integreze politicile sectoriale. Coordonarea
politicilor sectoriale, de alocare a resurselor, coordonarea exploatãrii surselor în timp și spațiu au
jucat un rol crucial în proiectarea dezvoltării spațiale și, în special în proiectarea utilizării terenurilor.
Este foarte important să se identifice primele simptome ale dezvoltãrii zonelor pãrãsite,
degradarea mediului sau degradarea socialã, etc, şi monitorizarea permanentă a dezvoltării
spațiale este de asemenea esențialã. Punctul slab poate fi depășit doar prin inițiativa de proiectare
sistematică. Durabilitatea în revitalizarea zonelor brownfield depinde de integrarea sa complexă pe
termen lung în organismul fiecãrui oraş. Numai abordarea strategică orientată spre scop, ca parte
integrantă a gestiunii utilizării terenurilor, încadrată de planificarea dezvoltării sistematice, poate
garanta investițiile eficiente de reabilitare. Abordarea CoSGOP, orientatã spre scop, de colaborare
strategică în reamenajare, descrisă în acest capitol, măsurile sale principale și structura activităților,
reprezintă o altă parte importantă a lecțiilor învățate.
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România
Pentru o abordare coerentă a problemei a zonelor industriale dezafectate în România, din punct
de vedere tehnic dar și strategic, vor fi necesare următoarele etape:


realizarea și actualizarea continuă de: studii de istorie industrialã și socio-economicã pe
niveluri teritoriale: național, regional și local;



studii comparative;



inventare integrate de clădiri, ansambluri precum și zone industriale în declin;



determinarea valorilor de peisaj, mediul, memoria locurilor, valorilor naționale sau locale de
referință în evoluția industriei;



listare cu părți ale structurilor, clădiri sau complexe industriale ca monumente istorice;



studii de analiză și clasificare a următoarelor condiții: tehnice, de stabilitate, de
compartimentare, de amenajare a peisajului;



nevoia de studii de mediu și de clasificare a valorilor și tipurilor de poluare în zonele
industriale;



stabilirea unui calendar pentru acțiunile pe site-urile industriale în funcție de valoarea și de
stare lor pentru: remediere, demolare, conservare, regenerare, restaurare;



modificări și completări la legislația privind dezvoltarea spațială la nivel regional și urban, cu
referire la amenajarea teritoriului și proiectarea urbanisticã și de amenajare a teritoriului, astfel
încât să permită evaluarea, analiza și includerea zonelor industriale dezafectate într-o
perspectivă pe termen scurt, pe termen mediu și lung (strategie);



pregãtirea şi promulgarea de legi specifice pentru zonele industriale dezafectate. Astfel,
trebuiesc urmate următoarele etape:
o

studii de fundamentare pentru ansambluri și situri;

o

strategii, politici, planuri, proiecte;

o

pregătirea fișelor tehnice pentru constructii, ansambluri și zone industriale dezafectate, cu
un minim de elemente, si anume:


tipologie;



locatie;



poluante sau ne-poluante;



evoluție istoricã;



starea actualã (structurală, etc);



propuneri de acțiune;



anexe: documente, planuri, înregistrări din arhivele și cărțile de construcții, fotografii
(din arhiva) si fotografii actuale.

Bulgaria
Reamenajarea zonelor industriale dezafectate și mai puțin urbanizate din Bulgaria depinde în mare
măsură de revitalizare urbană. Strategia de dezvoltare a Bulgariei este direct orientatã spre
conectarea zonelor mai populate cu zone adiacente abandonate și în prezent cu o scădere
semnificativă a populației. Planificarea eficientă a reconversiei terenurilor industriale necultivate
presupune o calitate înaltă a mediului urban și serviciilor, resurse umane calificate și o rețea bună a
infrastructurii, ceea ce duce la îmbunătățirea conectivității între orașe și zonele lor limitrofe.
"Compania naționalã Zonele industriale" desfășoară strategia guvernului bulgar pentru
dezvoltarea economiei și a parcurilor industriale moderne și de înaltă tehnologie și atragerea
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investitorilor străini. Compania opereaza în trei zone și are în curs de dezvoltare în prezent cinci
terenuri industriale suplimentare.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 2
S1 Familiarizaţi-vã cu documentele de planificare şi dezvoltare din oraşul/regiunea dvs.,
identificând priorităţile publice şi măsurile (dacă există) care pot fi de ajutor la reutilizarea de
brownfields.
S2 Aflaţi care direcţie a administrației oraşului/regiunii dvs. se ocupă cu brownfields (dacă există),
care este domeniul de competenţă al acestei direcţii şi cum colaborează, în vederea refolosirii
zonelor dezafectate, cu toate celelalte departamente, care pot influenţa refolosirea siturilor
dezafectate (Departamentele de dezvoltare, de planificare, de protecție a mediului, Direcţia
monumentelor culturale şi alte departamente).
S3 Discutaţi cu colegii principalele criterii de analiză pentru situl dezafectat, precum şi aspectele şi
factorii care urmează a fi luaţi în seamã la analiza potenţialului de dezvoltare a unui site urban
dezafectat.

Surse pentru Cap. 2


ALBRECHTS, L. (2004) Strategic (spatial) planning reexamined', Environment and Planning B, Vol.
31, pp.743-758.



EC (2007) Territorial Agenda of the European Union, Brussels: European Commission.



NEWMAN, P., THORNLEY, A. (1996) Urban Planning in Europe: International Competition, National
Systems and Planning Projects London: Routledge.



ZWEIGERT, K., KÖTZ, H. (1987) Introduction to Comparative Law, Edition 2., Clarendon Press,
Original from, the University of California. Digitized, July 19, 2008.
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3

Aspecte technice ale regenerãrii zonelor Industriale în declin
Jana Pletnická, Barbara Vojvodíková, Jiří Lukš, Tereza Murínová
În general, reutilizarea zonelor brownfield este mult mai complexã decât dezvoltãrile pe locații de
tip greenfield. Există mai mulți factori suplimentari care necesită investigații, nu este nevoie de
consultanți suplimentari implicaţi și există mult mai multe riscuri de dezvoltare care însoţesc
prezentul proces. În caz de demolãri substanțiale și de lucrãri de curãţare a mediului, poate exista
un decalaj de câțiva ani înainte ca un site viabil pentru redezvoltare sã fie disponibil. Practica
comună a vânzătorilor este de a elimina structurile la nivelul solului, acest lucru poate duce de
multe ori la percepţia dezvoltatorilor că totul va fi simplu, ceea ce e valabil până în momentul când
inginerii încep ancheta de sit.

3.1 Investigarea site-ului și topografie
Ancheta site-ului este un subiect complex, o echipã formatã din consultanti diferiţi, de obicei,
coopereazã, fiind condusã de un manager de dezvoltare. Site-urile sunt investigate in mai multe
scopuri: de la facilitarea achiziționãrii şi dezvoltãrii, pânã la luarea de acțiuni de reglementare.
Ancheta terenurilor industriale dezafectate este mult mai complexă, deoarece are nevoie nu numai
să stabilească structurile și utilizările existente, dar şi să se concentreze asupra utilizãrilor și
proceselor din trecut ale site-urilor. În general, este mai lesne de a examina terenurilor industriale
dezafectate decât site-urile puternic construite. Site-urile care fac obiectul unor proceduri de
faliment au, de asemenea, dificultăți specifice. La începerea analizei oricãrui site, mai ales a unui
teren industrial dezafectat, este important să se ştie la ce nivel de investigație s-a comandat și în ce
scop s-a fãcut. Sã amintim faptul că analiza site-ului poate fi efectuat în diferite scopuri și că
diferite niveluri de detaliu vor fi necesare în diferite etape ale investigației de pe șantier. Tabelul 3.1
explică diferite tipuri și niveluri de investigare.
Tabel 3.1 - Ancheta de sit.

Pentru ce
Investigația de birou
(Informatiile sunt
obţinute din surse
publice disponibile pe
internet, presã,
vânzători sau agenți,
broșuri, înregistrări
publice)

Schiţa de investigații
(poate acoperi diferite
aspecte, cum ar fi
proprietatea, utilizarea
terenurilor, valoarea
site-ului, costul și
potențialul de
dezvoltare)

Pentru cine

Cine este
implicat

Potenţialii clienți

Particulari
care au
nevoie de
informaţii

percepție inițială
Informații de
bază pentru
facilitarea de
investigații
suplimentare

Pentru a stabili
faptele
principale
despre site
Pentru a
identifica
principalele
riscuri

Dezvoltatorii
Consultanţii clienților
Vânzãtorii să înțeleagă site-ul

Pentru a ajuta clienţii în
decizia de cumpãrare. Pentru
a ajuta dezvoltatorul cu
propuneri inițiale de
dezvoltare. Consiliere cu
privire la propunerile iniţiale
de dezvoltare
Autorități de reglementare, să
formuleze opinia inițială
asupra refolosirii site-ului.
Pentru vanzatori, de a
înțelege riscurile site-ului.

Persoane
însărcinate cu
obţinerea de
informaţii

Specialistul în
management
de proiect
sau
topograful,
care poate
invita şi alte
părți

Care este
produsul

Schiță de
situații pe 1-3
pagini

Raport de 1020 pagini
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Investigatii detaliate
(pot exista mai multe
tipuri de investigații
pentru a dovedi
diferite fapte și riscuri
identificate în cadrul
schiţei de anchetã)

Pentru ce

Pentru cine

Cine este
implicat

Care este
produsul

Pentru a
confirma
înregistrarea și
analizarea
faptelor
principale

Clientii pentru a confirma
deciziile de cumpărare.
Dezvoltatorii, să formuleze
propuneri de schiță de
dezvoltare. Consilierii, de a
formula recomandări
specifice cu privire la
aspectele identificate.
Autorităților de reglementare,
să formuleze cerințele lor

Consultanți
de
specialitate
sau avocați

Rapoarte de
diferite tipuri,
în conformitate
cu documentele
de comisionare

Consultanți
de
specialitate
sau avocați

Rapoarte de
diferite tipuri,
în conformitate
cu documentele
de comisionare

Investigaţia de
specialitate
de exemplu
Denumirea juridică,
titlul de proprietate și
gradul de îndatorare,
poluarea mediului

Clienții să elaboreze decizii de
cumpărare

Elementele de
patrimoniu natural și
bariere. Demolare și
programe de
distrugere

Dezvoltatorii să elaboreze
propuneri de schiță de
dezvoltare
Consultanţi, de a produce
recomandări specifice
detaliate cu privire la
problemele identificate

Disponibilitatea
infrastructurii, starea și
dreptul de proprietate
condiții de sol și
fundații. Rapoartele
structurale ale
structurilor existente,

Autorități de reglementare, să
elaboreze cerințele

fezabilitate financiară
Propunerea de schiţã
de dezvoltare.
Evaluare imobiliarã
analiza riscurilor

Analizã adecvatã
O analiză în
profunzime revizuind și
evaluând toate
informațiile
disponibile.
Numai proiectele
complexe pot fi
efectuate la nivel
intermediar și la nivel
de detaliu

Pentru a
confirma sau
denunța decizia
de investiție

Clienţi, de a accepta sau
refuza decizia de cumpărare
Dezvoltatorii, de a accepta
sau refuza propunerile de
dezvoltare

Echipe de
specialiști
conduse de
consultanți
manageri de
proiect sau
de către
directorii de
achiziții

Sondajele concentrate pe riscurile de mediu sunt descrise în detaliu în Capitolul 4.2.
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Decizia de
achiziționarea /
dezvoltare
poate solicita
un raport
precizând
motivele
principale
pentru
formularea
deciziei

3.1.1 Investigare preliminarã de site. Lista de verificare
Obiectivul este de a colecta într-un termen scurt maximum de informații relevante. Avantajul
semnificativ al unei astfel de proceduri este valoarea deosebitã a informațiilor obținute cu
investiţii financiare minime. Ancheta preliminară a site-ului are drept scop evaluarea unui anume
site, și de estimat cât de contaminat este (mai multe în Capitolul 4.2). Cu excepția cazului în care
există foraje înregistrate, audituri de mediu (obligatorii pentru anumite industrii) sau alte
documente de evaluare disponibile, avem de a face cu ancheta preliminară. Ar trebui să fie
suficiente, pentru evaluare, informațiile utilizate privind producția, procesele și substanțele care
dovedesc dacă au existat surse posibile de contaminare, combinate cu cunoștințe în utilizarea
site-ului și datele obținute din hărți, sondaje, discuții, hărți geo-ecologice, arhive geologice,
direcţia localã de protecție a mediului și alte surse disponibile. Acest lucru ar trebui să se facă în
termeni de contaminare (sigurã, probabilã, puțin probabilã) și categoria de pericol (acut, mediu,
sigur), migrația de contaminanți (de anvergurã, blocat de bariere naturale) și, de asemenea, în ceea
ce privește utilizarea potențială viitoare (comercialã, rezidentialã, de agrement, industrialã),
amenințările (cunoscute, de așteptat), părțile interesate, de finanțare (privat, PPP, doar publică) și
pașii următori în vederea reamenajării.
Tabelul 3.2 - Informaţii relevante pentru investigarea preliminarã (xx).

Hãrţi generale *)
Planul oraşului, harta locală
Planul general al oraşului
Planul rețelelor de distribuție
Sistemul de interese suprapuse (concurenţa de interese)
Limitele sistemului de utilizare a terenurilor
Resurse GIS, hãrţi ortofoto
Harta cadastralã (vezi caseta 2)
Planurile de inundații

Hãrţi specifice

Set de hărți geo-ecologice
Harta de precipitații (ploi - relații scurgere)
Punctul culminant al debitelor apropiate
Foraje apropiate și interpretarea lor
Audituri de mediu

Informații generale

Detalii cu privire la construcția unui anumit obiectiv
Proiect
Fundația - capacitatea de suportare
Dispunere, dimensiuni, desfãşurare - goluri
Materiale folosite
Servicii de constructii, rețele de distribuție
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Utilizarea înregistrãrilor

Cãi de utilizare, procese, moduri de producție, tehnologii
utilizate
Volume, frecvențe
Substanțe utilizate
Modificări în timpul utilizãrii, la sfarsit (date)
Patrimoniul cultural, istoric şi tehnic
Accidente, situații de urgență, decese, incendii, scurgeri

Informații din arhive și documente
istorice

Anale, comentarii
Vechi planuri ale oraşului
Utilizarea prealabilă a unei anume localități
Evaluare, proiecte de reconstructie, de reconversie

Informații de pe un anume site

Observaţia la faţa locului
Vizitare – evaluarea situației
Starea vegetației, animale, colori, mirosuri
Orice fotografie disponibilã
Discuțiile cu (foşti) angajați, angajatori, vecini, martori
Calitatea apei din fântânile din apropiere

Compararea legislaţiei

Modificări permise în concentrații
Reglementãri indicate în documentele de planificare
aprobate

*)

Ancheta preliminară reprezintă cantitatea maximă de informații colectate cu investiții financiare
minime. Hărțile generale reprezintă sursa indispensabilă de informații generale și cunoștințe
despre un anume sit. Informațiile de urbanism sunt esențiale din punct de vedere al dezvoltării
viitoare a zonei cercetate. Regulamentele din teritoriu, limitele de utilizare a terenului și alte
informații pot influența planul de reutilizare.
Din păcate, toate datele necesare nu pot fi găsite la un singur capitol. Sunt necesare interogări la
diferite birouri și departamente; unele surse sunt numai de ordine. De aceea, este de recomandat
sã se lucreze cu mai mult de un site în același timp. Stadiul reparațiilor în construcții se schimbã
foarte rapid pe baza posibilității de a furniza controlul de securitate al site-ului.

54……………………………………………………………………...

Fig. 3.1 - Acelaşi loc dupã un an
Foto: B. Vojvodíková

Caseta 2
Problematica proprietãţii
O așteptare nerealistă a proprietarilor de zone industriale dezafectate a fost identificatã ca fiind cel mai mare
obstacol pentru reutilizarea terenurilor virane de către profesioniștii brownfield din Marea Britanie (sondaj
efectuat de Syms Y, regenerarea zonelor industriale dezafectate, Centrul de Mediu Construit, Sheffield Hallam
University, 2001). Aceste așteptări nerealiste provin în principal din lipsa de înțelegere a costurilor
suplimentare aferente regenerãrii brownfield. (Exemple vezi figura Caseta 2.1. Și caseta 2.2.)

Sursa: Votoček (2011)

Fig. Caseta 2.1 - Alegerea site-ului dupã tipul de proprietate - Oraşul Hradec Králové
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Fig. Caseta 2.2 - Alegerea site-ului în funcție de tipul de proprietate MTC (Municipality of Transformed
Competence of State Administration) Ústí nad Labem
Cu toate acestea, dreptul de proprietate influenţeazã problemele brownfield în multe alte aspecte, şi anume:


capacitatea proprietarilor și dorința lor de a acționa



riscul legat de titlul de proprietate asupra zonei industriale dezafectate și drepturile care se referă la
teren



riscuri legate de taxele creditorului asupra terenurilor virane şi drepturile de proprietate



risc ce ţine de drepturile invizibile asupra terenurilor în registrele publice (contracte de leasing,
probleme fiscale de amortizare, etc).

Nu toți proprietarii sunt "buni" sau competenţi, și proprietarii de zone industriale dezafectate sunt, de obicei,
cei care au fost înlãturaţi de schimbările de pe piață. De asemenea, nu toți proprietarii brownfield doresc să
acționeze pe dreptul lor de proprietate. Unii sunt pur și simplu în imposibilitatea de a acționa din cauza vârstei
sau infirmității sau trăiesc în străinătate. Alții nu pot fi localizaţi sau sunt necunoscuţi. Există şi cei care sunt
cunoscuţi, dar nu au nici o intenție de a acționa. Acest lucru poate avea diverse motive. Ei nu au nici bani să
acționeze, au cumpărat proprietatea din motive speculative și n-a venit timpul pentru a acționa (aşa socot ei),
sau au proprietãţi mari, dar aceasta nu este proprietatea de bază și nimeni nu-i împinge să folosească eficient
activele lor (acest lucru este tipic acolo unde statul este proprietar: utilități, căi ferate etc). Când însuşi
proprietarul terenului este cel mai interesat de recuperarea terenurilor virane, situaţîa este cea mai favorabilă
pentru succesul într-un asemenea proces. În alte cazuri, guvernul local poate avea inițiativa într-un mod formal
prin competențele sale de planificare sau, mai mult informal, prin consilierea și facilitarea proprietarilor sau
medierea amplasãrii. O inițiativă pentru a ajuta proprietarii poate fi condusã şi de către agențiile regionale sau
naționale.
Numărul de proprietari care au un interes în orice teren dezafectat este unul dintre indicatorii cei mai atractivi
pentru potențialele șanse de refolosire.


dreptul de proprietate unic este de obicei situația cea mai favorabilă.



șansa pentru recuperarea de succes de obicei scade cu creșterea numărului de proprietari.



Obiectivele de dezvoltare comunã sunt dificil de realizat în cazul structurilor de proprietate vaste.

Alt aspect luat în considerare este titlul de proprietate. Multe proprietãţi și interese în proprietate sunt vizibile
și înregistrate în registrele cadastrale. Aceste registre sunt folosite, mai bine sau mai rău, pentru a înregistra și
urmări istoria titlurilor de proprietate. Cu toate acestea, în fiecare țară, există ciudățenii cadastrale, care fac
parte din titlurile nesigure. De asemenea, unele categorii de bunuri sunt vizibile în registrele cadastrale
(structurile subterane, de exemplu, nu sunt în mod normal, vizibile în cadastrul ceh). Terenul Brownfield are de
obicei o complexitate de diferite tipuri, anexate la titlul său. În afară de problemele de proprietate, pot exista,
de asemenea, alte interese în teren, cum ar fi taxele (garanții ipotecare și de împrumut), drepturi diferite (de
exemplu, dreptul de a sprijini infrastructura trecutã de sub sau de peste teren) sau drepturi diferite legate de
accesul la anumite terenuri.. Prin urmare, o astfel de proprietate care a avut o istorie lungă, dovedește de
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obicei un risc mai mare ce ţine de titlul său și de limitarea care decurge din astfel de titlu, precum și titlul în
sine are nevoie de o atenție deosebită.

Fig. Caseta 2.3 - Proprietari de pe fosta mină de cărbuni Heřmanice.
Sursa: Novosák(2009)

Gradul de îndatorare și falimentul
Degradarea fizică a terenurilor industriale dezafectate este adesea însoțită de o degradare a statutului şi
integritãţii proprietății. Unul din procesele care degradeaza de obicei dreptul de proprietate asupra terenurilor
virane este gradul de îndatorare și falimentul. Gradul de îndatorare precede falimentul. Sumele sunt adesea
nerealiste, garantate de proprietatea brownfield, care tinde, prin natura sa, să piardã din valoare. În cazul în
care veniturile din afaceri nu ajung să acopere datoria, deoarece nu mai există bani într-o asemenea societate,
atunci un administrator de faliment va cãuta sã finanțeze, scotând din proprietate loturi mici individuale.
Proprietatea ce rãmâne după o astfel de parcelare poartă adesea o sumă neobișnuit de mare de restricții și
limitări de proprietate, cu răspundere mare și riscuri aferente de îndatorare, și noul cumpărător este obligat sã
accepte aceste riscuri, de obicei, fără prea multe căi de atac. Acest lucru face o achiziție mai puțin viabilă și
neatractivã pentru redezvoltare.

3.2 Aspecte tehnice ale structurilor
3.2.1 Tipul de construcţie
Clădirile individuale și structurile variază în funcție de locație și de originea site-ului brownfield. În
ceea ce privește suprafața totală și mărimea suprafaţei construite, există zone industriale
dezafectate în primul rând, zone vaste de multe ori care au apărut în locul vechilor .uzine. În zonele
industriale, putem găsi, de obicei, toate tipurile de obiecte, dar mai ales structurile de cărămidă,
oțel și beton armat. Între obiectele mai mari, se pot vedea de multe ori unități din lemn sau pe
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jumătate construite din lemn. Structurile din oțel sunt destul de obişnuite, în special la clădirile din
beton armat, furnale și clãditi similare. Cel mai comun tip de structuri este zidãria de caramidã,
adesea completatã cu elemente din oțel sau din lemn. Aceste elemente de construcție au fost
adesea utilizate până la mijlocul secolului al 20-lea, apoi au început să fie înlocuite mai des și pe o
scară mai largă de către un material modern - betonul. Ca material modern, betonul a început să
fie folosit în țara noastră la începutul secolului al 19-lea, mai întâi sporadic, ca beton simplu
exclusiv pentru construcții la fundație. In timp, betonul simplu, armat cu oțel, a dat un material de
construcție cu posibilități aproape nelimitate. Datorită rezistenţei la compresiune și încovoiere,
structurile din beton cu armătură de oțel sunt mai uşoare decât cele de zidărie, pe care le-au
înlocuit treptat, acestea fiind utilizate doar ocazional din a doua jumătate a secolului 20.
Fiecare obiect este unic din punct de vedere istoric sau constructiv. Fiecare structură are specificul
său, care nu depinde numai de tipul de construcție, ci şi de locul în care se află proprietatea,
metoda utilizatã anterior, valoarea istorică sau culturală și altele. Toate aceste aspecte trebuie să fie
luate în considerare în diagnosticarea structurilor unice, care se realizează prin intermediul
sondajului tehnic al construcției. În diagnosticarea structurilor în funcție de tipul de construcție,
stare, documentație, loc, se realizează testele distructive sau nedistructive care pot oferi informații
despre starea prezentã a proiectãrii. Cele mai utilizate teste includ inspecția vizuală și metoda de
urmărire acustică. Aceste două teste ar trebui efectuate în timpul anchetei preliminare și sunt
folosite pentru introducerea inițială în structurã. Un expert cu experiență poate optimiza
diagnosticarea structurii pe baza rezultatelor, astfel încât să poată acoperi toate defectele
structurii, cu un cost de diagnostic echilibrat. Testele importante includ verificarea la rezistenţã a
materialului, determinarea dimensiunii și evoluției generale a fisurilor în structurã și umiditatea. În
special la clădirile industriale, este necesar să se stabilească pagubele structurale produse de
substanțele chimice care pot afecta în mod semnificativ viaţa materialelor și întreaga structură.
Diagnosticarea clădirilor este o disciplină independentă, care nu poate fi ușor descrisã în câteva
rânduri, astfel încât această secțiune ar trebui să fie privitã doar ca o introducere la problemã.

3.2.2 Disponibilitatea de transport şi comunicare
Calitatea infrastructurii de comunicații sprijină oportunitățile de dezvoltare a terenurilor. În cazul
zonelor industriale dezafectate, rețeaua de drumuri existentă, sistemul de alimentare cu energie,
sistemul de telecomunicații, alimentarea cu apă și sistemul de transport pe calea feratã permit
economisirea unei bune cote din banii potențialilor investitori. Dar complexitatea și riscurile legate
de o astfel de infrastructură în proprietate sau paraginã pot înlãtura o parte din acest avantaj.

Fig. 3.2 - Fostul echipament de alimentare cu energie
Foto: B. Vojvodíková
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Cât de oportun este acest lucru depinde de informațiile obţinute referitor la cât timp zona a fost
nesecurizatã. În Fig. 3.2, se poate vedea situația în care zona a fost abandonatã și toate dotãrile au
fost furate. O altă "surpriză neplăcută" în legãturã cu infrastructura tehnică se bazează pe
informații nerealiste din hărți (informații din anumite industrii considerate drept "secrete").
Legãturile cu centrele urbane sunt de asemenea esențiale, accesul la drumuri fiind important
pentru transportul de mărfuri. Accesul la transportul feroviar, pe apă sau aerian este de asemenea
semnificativ și necesar în diferite proporții pentru fiecare regiune puternic urbanizatã. Zonele
industriale dezafectate situate central beneficiazã, de obicei, de un nivel ridicat de acces la
mijloacele de transport public existent.

3.2.3 Valoarea tehnică și morală a structurilor
Valoarea structurilor existente poate fi clasificatã în mai multe moduri și clădirile sunt evaluate in
mai multe scopuri. Valoarea cea mai importantă, însă nu singura, este valoarea de exploatabilitate
economică (valoarea de piață). Unele structuri, deși fără valoare sau chiar cu o valoare negativã
(datorită faptului că au nevoie să fie demolate), pot fi amplasate pe un site foarte valoros, ceea ce
le mãreşte valoarea de tranzacționare. Valoarea poate fi, de asemenea, bazatã nu doar pe
condițiile tehnice, ci şi pe tipul de structurã. Uneori, o clădire specială în stare bună este foarte
greu de reutilizat, iar pe de altă parte, putem folosi o clădire care nu este la mare căutare, dar are o
buna dispunere - după cum se vede în imaginile din fig. 3.3

Foto: B. Vojvodíková

Fig. 3.3 - Fosta mina de carbune Alexander - înainte şi dupã.
În cazul în care structurile existente pe site pot fi reutilizate din punct de vedere economic,
valoarea lor creşte pentru comunitate şi proprietari, iar atmosfera istoricã a locului poate fi
conservatã. În cazul în care întreaga structură nu poate fi pãstratã, trebuie să fie salvate cel puțin
părți ale acesteia în scopul de a păstra istoria site-ului.
Valoarea istorică a clădirilor supraviețuiește adesea valorii tehnice, morale sau economice.
Societatea protejează această valoare cu reglementări corespunzătoare de protecție a clãdirilor de
patrimoniu. Domeniul de aplicare și mecanismele unei astfel de protecții pot varia de la o țară la
alta. În prezent, proprietăți rezidențiale, profesionale sau comerciale beneficiazã de o astfel de
protecție, dar clădirile industriale nu sunt întotdeauna percepute pentru valoarea lor culturală și
acest lucru poate amenința protecția lor juridică și șansa lor de supraviețuire. Arheologia
industrială a evoluat într-un ritm lent. Acest lucru facilitează reglementarea cercetãrilor
arheologice, descrierea, valorificarea și conservarea monumentelor industriale. În ciuda acestui
fapt, chiar în cazul în care o clădire, care nu este oficial protejatã prin lege, poate avea în
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continuare o valoare istorică substanțială. Valoarea istorică a structurilor poate fi obținutã din
diverse aspecte ale acestora. Unele dintre ele sunt enumerate mai jos:


Unicitatea (primul, cel mai bun, cel mai mic, cel mai mare, etc ...)



Calitatea artistică sau de meserie a structurii



Legãtura cu un eveniment istoric sau persoană importantã



Valoarea contextului urban (structura este valoroasã pentru peisajul urban)



Valoarea la orizont (coșuri de fum, turle...)



Valoarea de peisaj (o clãdire este o valoare de peisaj)

Dimensiunea uriașă și numărul mare de clădiri industriale valoroase istoric, și alte structuri de
multe ori inutile pe piață, îngreuiazã frecvent procesul de pãstrare și reutilizare a lor. Datorită
acceptãrii sociale tot mai mare de valori istorice și estetice ale mediului urban, comunitățile locale
pot face faţã ferm în favoarea istoriei sale, prevenind lãsarea în paraginã, sau chiar dispariţia
completã prin demolare. Cu toate acestea, investitorii se pot simți restricționati de reglementări
care protejează cladirile monumentale, pe care le vãd ca un obstacol în calea dezvoltării terenurilor
râvnite. Un compromis este adesea necesar de partea investitorilor, precum și de partea
autorităților de reglementare şi protecție istoricã. Gama nevoilor de reutilizare a unor clădiri
valoroase istoric trebuie sã ţinã seama de restaurarea completă cu cât mai puține interferențe în
structurile existente. Ea trebuie să permită adaptarea structurilor și clădirilor la noi utilizări
moderne, ceea ce inseamnã remodelãri substanțiale, de reconstrucție și de reconversie, și până la
final posibilitatea de demolare.
Necesitatea de adaptare la schimbãrile rapide a tehnologiilor și modurilor de viață a cauzat
reconstrucția frecventă sau renovarea clădirilor. Din aceste motive, nu sunt multe clădiri sau
grupuri de clădiri care păstrează încă structura lor originalã, ceea ce face și mai dificilă identificarea
nevoii de protecție a acestora. Cele mai valoroase clãdiri în cea mai buna formã originală de
conservare pot fi convertite în muzee de tehnologie. Ele pot stoca și înregistra mașinile
monumentale mai vechi și mai bine conservate și facilități care provin de la alte clădiri situate în
apropiere de fabrici care sunt lichidate.

3.3 Structuri exitente – Reutilizarea potenţialului structurilor
Există trei categorii de adecvare pentru transformări de structură, după cum urmează:


Repararea și consolidarea structurii



Posibilitatea de transformări ale structurii industriale: în funcţie de tipul de industrie; în funcţie
de tipul de clădire; în funcţie de noul mod de utilizare a potențialului



Demolare - efecte pozitive și negative

Repararea structurilor
Modificarea de funcție a unei clădiri este aproape întotdeauna însoțitã de nevoia de reconstrucție
a sa. Acest lucru este de obicei legat de schimbarea unei sarcini de suprastructură de construcție și
necesită îndepărtarea unor elemente. O astfel de ingerință în sistemul de construcții determină
modificări în distribuția sa internă, care necesită adesea consolidarea unor elemente de
construcție. Nevoia de consolidare și reparații poate rezulta din utilizarea de lungă durată în
condiții dificile, care cauzează multe defecte mecanice ce decurg din limita de durabilitate a
materialelor utilizate pentru construcție. Remodelarea sau consolidarea clădirilor existente este
uneori mult mai dificilă și costisitoare decât proiectarea si edificarea altora noi. Este astfel necesarã
cunoașterea tehnologiilor vechi de constructie, capacitatea de a efectua testarea materialelor și
echipament pentru consolidare. Decizia finală a formelor posibile de reconstrucție poate fi făcută
numai de către experți cu mulți ani de experiență profesională în clădirii.
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De asemenea, o parte din materialul de construcție din clădirile existente ar putea fi contaminat de
utilizarea clădirii în trecut (petrol, metale grele, etc ....). Efectul de poluare asupra omului într-o
clădire este deosebit de grav, deoarece aceasta poate reprezenta o expunere prelungită. De aceea,
părțile contaminate ale clădirilor, în cazul în care sunt luate în considerare pentru a fi reutilizate,
trebuie să fie eliminate și înlocuite cu materiale noi, sãnãtoase. Decontaminarea structurilor de
beton împregnate cu ulei poate însemna eliminarea betonului contaminat – lucru penibil şi
costisitor.

Posibilitãţi de transformare a structurii industriale
Analizând oportunitatea de transformare pentru acest tip de clădire, pot fi distinse următoarele trei
categorii:


practic imposibil de convertit: clãdiri tehnologice monolitice (cosuri de fum, congelatoare,
cuptoare, containere), clădiri care deservesc funcții tehnice speciale (arbori metalici și turnuri
de macarale);



dificil de convertit, clădirile întinse ori înalte cu mai multe etaje monolitice;



ușor de convertit: clădiri instituționale, cu un singur etaj de producție sau cu infrastructură de
birouri.

Fig 3.4 - Câteva exemple de transformare posibilã

3.3.1 Demolarea
Demolarea rezultã din îndepărtarea totală sau parțială a strucurii de la suprafața terenului și,
adesea, de la subsol. Demolarea și îndepărtarea molozului sunt adesea preferate de investitori ca o
opțiune ușoarã și rapidã şi satisface o parte din obiectivele lor:


se elimină stigmatul vechi de utilizare



reduce riscurile structurale



reduce riscurile de contaminare



poate ajuta la accelerarea procesului de dezvoltare



se poate dovedi a fi mult mai rentabilă (mai ieftinã decât reconstrucția)



se pot produce valori mai mari de dezvoltare pentru site
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Cu toate acestea, demolarea poate avea și efecte negative:


se dezrădăcinează legăturile istorice ale locației



este un proces costisitor, mai ales în cazul în care există o cantitate mare de material care
urmează să fie dus la vãrsãtoare;



este o opțiune mai puțin sustenabilã privind utilizarea sau refolosirea materialului (materialul
este cãrat la distanță, iar noi materiale trebuie să fie aduse în loc)



este mai puțin sustenabilã în ceea ce privește transportul



există riscuri sporite de accidente pentru lucrători și public



poate produce nocivitãţi publice ca urmare a prafului și numărului mare de vehicule.

Tehnologii de demolare a clãdirilor industriale dezafectate:
Printre structurile care interferează cu reabilitarea terenului, putem include următoarele:


obiecte supraterane si subterane ce trebuie îndepărtate



structuri de linie - sisteme de canalizare, instalații de conducte, cabluri



ziduri de sprijin, blocuri de fundație pe structuri din oțel,



elemente de pământ, movile și rezervoare



drumuri pavate pentru trafic, linii feroviare de depou

Îndepărtarea lor depinde adesea de viteza de eliminare, de prețul de demolare și de riscurilor
ecologice însoțite. Acestea includ următoarele:


Legislaţia obligatorie - autorizaţia de demolare



Reducerea contaminãrii solului,



Reducerea zgomotului și a prafului în timpul lucrărilor de demolare



Reciclarea și reutilizarea materialelor de construcție și a structurilor



Transportul materialelor demolate și noi.

Demolarea poate fi efectuatã prin explozie sau cu maşini. Lucrările de demolare sunt clasificate ca
activități de construcție periculoase. Acestea sunt lucrari speciale de constructii, permise a fi
efectuate numai de către profesioniști cu calificări corespunzătoare.

3.3.2 Tehnologii mecanice de demolare
Tehnologiile mecanice de demolare folosesc mașini puternice. Demolarea cu mașini este limitată
de posibilitatea maşinii de a atinge înălțimea unui obiect cu ajutorul unui dispozitiv special pentru
demontarea clădirii, inclusiv concasare, sfãrâmare și demolarea treptată a structurii. Pentru
demolarea mecanicã, procesul tehnologic de lucrări va fi dezvoltat. Demolarea clădirii trebuie să fie
aprobatã de către autoritatea fiecãrei clădiri în parte și poate fi executată imediat după ce decizia
de demolare a fost publicatã. Procesul tehnologic de demolare mecanicã trebuie să conțină
descrieri ale mașinilor, utilizarea acestora, procedurile de funcționare; trebuie să fie stabilite
normele de securitate. Numărul total mașini de demolare, utilaje şi echipamente de transport si
incãrcare vor fi stabilite în programul de construcție și se va pregăti un plan orar al procedurii de
demolare.
Numărul de mașini depinde de mărimea obiectului de demolat și tipul de structură. În ceea ce
privește numărul de utilaje dislocate, următoarele mașini sunt utilizate:


masini cu înălțime variabilã, de cuplare și decuplare a componentelor direct de la o structură



mașini de greblat materialul acumulat la baza clădirii



mașini speciale cu fălci pentru concasarea elementelor mari de structurã



mecanismele de încărcare şi transport.

Numărul de mașini dislocate provoacă zgomot, vibrații și praf pe perioada lucrărilor de demolare.
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Fig. 3.5 - Tehnologiile mecanice de demolare ţin de folosirea unor mașini puternice

3.3.3 Tehnologii de demolare folosind explozivi
Pentru demolarea prin explozie este necesară o aprobare specială. Punerea în aplicare a demolãrii
prin explozie trebuie să fie efectuatã de către un specialist pirotehnic. În cazul în care se face
demolarea prin explozie, trebuie să fie pregătit un proiect tehnic de explozie, care se bazează pe
autorizația de construcție. Pentru demolarea prin explozie, este folosit un sistem distructiv în care
explozivii sunt plasaţi în găuri sau atașaţi la structura de oțel și de obiectul de demolat în spațiul
liber sau într-un stâlp.
Pregătirea demolãrii prin explozie are obligaţia să realizeze:


un proiect de demolare;



o aprobare specialã de la autoritățile oficiale;



un foraj de performanță;



o încărcare de explozivi;



efectuarea exploziei;



încărcarea și eliminarea deșeurilor din construcții.

Timpul asociat cu un proiect și avizele de obţinut sunt influențate de autoritãţi și poate dura până
la două luni. Forajul și încărcare cu explozivi, inclusiv explozia în sine, pot fi realizate într-o
săptămână. Dupã aceasta, se încărcã molozul și se înlãturã ruinele. În timpul procesului de
demolare cu explozibil, locul este poluat cu praf numai la momentul dãrâmãrii și încărcãrii
deșeurilor. Efectele seismice ale exploziei sunt rezolvate în proiectul de explozie prin stabilirea
obligatorie a încãrcãturii maxime. Amenințarea pentru zona de explozie este asiguratã de zona de
protecție și durata de timp de 20 de minute. Demolarea prin explozie este urmată de excavarea
selectivă în funcție de tipurile de materiale şi a resturilor cu mașini.
Prețul de demolare prin explozie fără lucrări miniere este de 5 până la 10 ori mai mic decât
demolarea cu masini (include costurile de proiect, costurile de foraj, prețul explozivilor).
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Foto: B. Vojvodíková

Fig 3.6 - Mina "Zlaté Hory"- înainte și după demolare prin exploze.

3.4 “Transfer de know-how"(Lecții învățate între parteneri) - Capitolul 3
Slovacia
Ancheta site-ului și sondajul ar trebui să fie o parte din faza de planificare strategică iniţialã a
fiecărei reconversii a terenurilor industriale pãrãsite. Acest lucru ar trebui să fie în principal condus
de sectorul public (cum se arată în tabelul 3.1); în Slovacia, o investigație de birou pentru fiecare
teren dezafectat lipsește din cauza interesului scãzut şi a lipsei de resurse financiare publice.
Iinvestigația detaliată şi ancheta de specialitate adecvatã sunt pregătite în caz de interes din partea
unui potențial investitor sau la cerere, în numele autorităților. Pentru ancheta preliminară, mai
multe documente și informații sunt colectate (Tabelul 3.1) pentru a obține cele mai bune informații
posibile pentru zona industrialã în declin sau clãdirea dezafectatã. Cu cât o proprietate este mai
mult timp neutilizatã, cu atât mai mare este riscul pentru valoarea site-ului şi a clădirilor. Ar trebui
să fie în interesul proprietarilor de a proteja bunurile lor împotriva jafului, distrugerii, ocupãrii de
cãtre boschetari, și alte practici ilegale. Degradarea structurilor fizice duce la un aspect mai puțin
atractiv, cauzând pierderea totală a valoarii site-ului. Există întotdeauna o mai mare probabilitate
de redezvoltare a site-ului dacă se aflã situat aproape de infrastructura existentă. Acest avantaj îl
au site-urile situate în mediul urban. Abordările curente pentru reamenajarea zonelor industriale
dezafectate urmeazã ideea de a păstra pe cât posibil cât mai multe din structurile existente, mai
ales dacă este vorba de clădiri istorice unice sau cu caracter deosebit. Din pacate, investitorii în
Slovacia preferă modalități mai ușoare de a obține site-uri valoroase din centrul orașelor unde au
demolat toate clădirile istorice, cu excepția celor de patrimoniu, și încep construirea pe
amplasamente deja eliberate. Uneori, o demolare de clãdiri este inevitabilă, datorită stării proaste.
Conversia clădirilor de la o utilizare la alta, abordare obişnuitã în țările occidentale, este încă la
început în Slovacia. Investitorii ar trebui să ia în considerare mai mult memoria istorică a site-ului și
clădirile sale și să decidă demolarea complexã numai în cazurile în care nu este posibilă o altă
soluție. O altă problemă care trebuie abordată pentru lecțiile învățate este calendarul corect al
redezvoltãrii site-ului. Există multe exemple, în special în Bratislava, când un investitor a decis la
"momentul nepotrivit", de exemplu, în cursul perioadei de criză economică, o demolare complexã,
urmatã de investitii de dezvoltare pe site. Deciziile au avut drept consecinţã site-uri mai mult sau
mai puțin demolate și pãrãsite, de multe ori demolându-se clădiri istorice valoroase cu potențial,

64……………………………………………………………………...

situate în poziții centrale ale orașelor, rãmase fără investiții suplimentare și ducând la un alt tip de
teren industrial în declin.

România
Revalorificarea patrimoniului industrial pare imposibilã datoritã unui cumul de decizii proaste:
locaţii nejustificate, materiale si execuţii inadecvate, industrii nesustenabile. Ramâne doar sursa de
materiale refolosibile si miza imobiliarã a terenului de sub ele. Tipologia spaţiilor, terenurilor,
teritoriilor şi construcţiilor aflate la un moment dat în această situaţie şi care necesită o atitudine a
societăţii, dar şi o intervenţie eficientă şi rapidă este foarte variată. Diversele categorii de terenuri şi
clădiri neutilizate şi abandonate se pot împărţi pe palierele mediului rural şi urban. Gama
construcţiilor abandonate din mediul urban este foarte diversă în comparaţie cu mediul rural: zone
de locuinţe, locuinţe; zone şi obiective industriale; zone speciale (construcţii şi instalaţii aferente);
construcţii pentru cult, învăţământ, sănătate; construcţii pentru funcţiuni culturale; monumente,
ansambluri şi situri istorice; ansambluri vernaculare etc. Existenţa acestor spaţii construite şi
neconstruite, dezafectate, abandonate reprezintă o vulnerabilitate a comunităţilor, tradusă prin
efecte economice, sociale, politice şi culturale şi nu în ultimă instanţă ecologice. Procesele de
regenerare a acestor spaţii sunt profitabile din diverse perspective şi anume: social (atât la nivel
local, cât şi la nivel regional) ; economic - reintroducerea în circuitul economic a construcţiilor şi
amenajărilor existente; cultural - în sensul revigorării semnificaţiilor şi încărcăturii culturale care
determină acea stare de geniul al locului (genius-loci), spaţiu recognoscibil şi asumat social şi
cultural, ecologic, tehnic, dar şi administrativ.
Pe de altă parte, este de relevat intervenţia vizuală, spaţială, volumetrică, plastic arhitecturală şi
structurantă a acestor intervenţii în spaţiul public, semipublic, semiprivat şi privat. De altfel
imaginea, peisajul recreat va avea efecte puternice în imaginea mentală individuală a sociogrupurilor, dar şi a comunităţii în ansamblu. Regenerarea, reconversia reprezentată de schimbarea
şi adaptarea funcţiunilor unor spaţii, teritorii, clădiri determină evoluţia acestora către un destin
nou, diferit şi asumat de colectivitate.
Fostele zone industriale ocupă de obicei suprafeţe mari de teren din apropierea centrelor oraşelor,
astfel că potenţialul de valorificare al acestora este deosebit de important. Pentru dezvoltarea
oraşului, municipalitatea ar trebui să ia în considerare o regenerare a acestor spaţii, fiind mai
rentabil să recuperezi, reutilizezi, restaurezi, reciclezi, decât să demolezi şi sã construieşti de la zero.
Insă reutilizarea acestor giganţi întâmpină numeroase dificultăţi. Principalele probleme ale acestor
obiective, din punctul de vedere al potenţialului de reconversie sunt: dimensiunile foarte mari care
le fac foarte greu de adaptat altor funcţiuni; aşezarea la distanţă de polii urbani lângă care sunt
amplasate; expresia arhitecturală care cu greu ar putea fi percepută drept valoroasă de către
eventualii beneficiari şi investitori care ar trebui convinşi să aleagã opţiunea reconversiei; starea
avansată de degradare a multora dintre ele; materiale de proastă calitate care nu constituie un bun
support.

Bulgaria
Când vine vorba de revitalizarea zonelor industriale dezafectate din Bulgaria, procesul de
reconstrucție și renovare suferă aceleași etape importante, ca în alte țări ale UE. Primul și cel mai
important lucru este investigarea situației actuale a site-ului, imaginea de ansamblu asupra
utilizării sale din trecut și evaluarea posibilitãţii sale de exploatare în viitor. Atunci când informațiile
necesare sunt colectate, se cere a fi determinat proprietarul (proprietarii). Proprietarii pot fi –
public, statul sau adminstraţia localã, o entitate privată sau persoane fizice. La fel ca alte țări din
sud-estul Europei, Bulgaria a asistat după 1989 la un proces de restituire și de privatizare, care a
dus la fragmentarea siturilor industriale mari în numeroase proprietãţi sau în proprietate comună.
In zilele noastre, acest lucru a fost considerat ca fiind principala dificultate pentru procesul de
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revitalizare a proprietăților industriale dezafectate. Odată ce s-a clarificat statutul proprietății,
procesul de reamenajare poate sã înceapã. Se elaboreazã un plan și acțiuni prestabilite pot avea
loc. Proprietatea poate fi reconstruitã sau demolatã și terenul refolosit în funcție de starea sa.
Cele mai bune modalități cunoscute pentru succesul revitalizãrii zonelor industriale dezafectate
sunt fie inițiativa privată, cel mai adesea de către proprietari sau investitori, sau prin participarea
municipalităților locale la programe de dezvoltare şi inițiativele regionale, naționale sau europene
de reamenajare. Un bun exemplu de municipalitate care a participat activ la un astfel de program
este municipalitatea din orașul Pernik, Bulgaria. Municipalitatea a fost partener în proiectul
"Revitalizarea zonelor industriale din Europa de Sud-Est-RETINA", ca parte a programului de
Cooperare Transnațională Sud-Est Europa 2007-2013, finanțat de către Fondul European de
Dezvoltare Regională. Proiectul a urmărit să combine eforturile municipiului Pernik și
întreprinderilor mici și mijlocii existente, care au apărut după privatizarea fostei oțelãrii "Steel"
(companiile STOMANA INDUSTRY SA), în scopul de a construi un parc industrial în Pernik, astfel
încât atractivitatea zonei a sporit și noi investitori sunt atrași în zona Pernik.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 3
S1 Utilizaţi răspunsurile la întrebarea de la capitolul întâi şi definiţi care parte a anchetelor
efectuate în timpul realizãrii a eşuat.
S2 Alegeţi orice zonã de interes şi încercaţi să faceţi propriul sondaj privind informaţiile publice
pe care le puteţi obţine cât şi pe baza hărţilor de date.
S3 In cooperare cu colegii, încearcaţi sã faceţi o propunere simplă de zugrãvit un birou şi de
dispunere interioarã a mobilierului – succes! -- felicitări! La fel, se doreşte ca toate zonele
dezafectate sã aibã norocul ca proprietarii lor sã le revitalizeze pur şi simplu ei înşişi.

Surse pentru Capitolul 3


BERGATT JACKSON, J.- FINKA, M.- HERMANN, G.- KLIUČININKAS, L.-LEMEŠENOKA, N.- PETRÍKOVÁ, D.PLETNICKÁ, J.- TEIRUMNIEKS, E.- VELYKIENĖ, D.- VOJVODÍKOVÁ, B.- ZAHNAŠOVÁ, M.- ZUBKOVÁ, M.:
Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields
regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania.. 2010, roč. 1, ISSN-ISBN978-80-2482086-6



NOVOSÁK, J.: Prostorová analýza brownfields na Ostravsku, Disertační práce, MS, Ostrava 2009



SYMS, P. M. (2001), Releasing Brownfields, Centre of Built Environment in Sheffield Hallam
University,



VOTOČEK, J. (2011): Řešení problematiky brownfileds, Disertační práce, Fakta stavební VŠB-TU
Ostrava, MS, Ostrava 2011
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4

Aspecte de mediu ale regenerãrii zonelor industriale
dezafectate
Barbara Vojvodíková, Marcela Maturová
Aspectele legate de mediu în zonele industriale dezafectate reprezintã un întreg grup de
probleme. Una dintre ele este de contaminarea3. Intrucât contaminarea şi decontaminarea sunt în
relaţie strânsã cu zonele industriale dezafectate, acest capitol este dedicat în principal examinãrii
contaminãrii și, ulterior, a metodelor de reabilitare. Alte zone cu probleme ar trebui să fie
menționate, cum ar fi fauna și flora din zonele industriale dezafectate, în special:


plante cu apariţie spontanã care înverzesc site-ul



plante care se dezvoltã bine - sau chiar prosperã în aceste soluri contaminate, sau chiar
contribuie la decontaminarea lor



din cauza liniştii relative a zonelor abandonate pe termen lung, pot apãrea aici diverse specii
rare de animale și plante.

O parte integrantă a aspectelor de mediu o reprezintã amenajarea teritoriului și reintegrarea
terenurilor brownfield în structura urbană a orașului. Relația zonelor industriale dezafectate cu
peisajul constã evident în recuperarea de halde sau cariere de piatră vechi și alte exploatãri
miniere.
Un grup specific constă în evaluarea impactului zonei asupra omului - evaluarea riscurilor de
sănătate. În acest context, zonele examinate favorizeazã contactul persoanei cu tipuri de poluare şi,
de asemenea, în cazul în care elementul poluant un efect cancerigen, ce duratã are impactul
anticipat să apară și ce tip de contact este în cauză (digestiv, dermatologic, etc ).
Fiecare dintre aceste domenii este specific și reprezintă separat un domeniu problematic. Având în
vedere domeniul de aplicare al manualului - după cum s-a menționat mai sus, atenția principală
este acordată contaminãrii.

4.1 Sit contaminat
Termenul de "sit contaminat" se referă la o zonă bine delimitatã în cazul în care prezența
contaminării solului a fost confirmatã. Gravitatea efectelor asupra ecosistemelor și sănătății umane
poate fi de natură sã necesite o remediere, în special în ceea ce privește utilizarea curentă sau
planificată a site-ului.
Termenul "sit potențial contaminat" include orice site unde contaminarea solului este suspectă, dar
nu şi verificatã și investigații detaliate trebuiesc efectuate pentru a verifica dacă există efecte
relevante.
În țările membre ale SEE (Spațiul Economic European), se estimează că activitățile potențial
poluante au apãrut pe aproximativ trei milioane de situri. Estimări naționale arată că mai mult de
8% (circa 250 000 situri) sunt contaminate și necesitã a fi remediate (vezi fig. 4.1). Se estimeazã cã
au avut loc activități cu potențial poluant la circa 3 milioane de situri (inclusiv cele 250 000 situri

3 Contaminarea solului înseamnã apariția de poluanți în sol peste un anumit nivel ,cauzând deteriorarea sau pierderea uneia
sau mai multor funcții ale sale.. Contaminarea solului poate fi, de asemenea, consideratã ca fiind prezența substante chimice
sintetice sau alte modificări în mediul solului natural. Acest tip de contaminare apare de obicei din scurgerile de la rezervoare
de stocare subterane, aplicarea de pesticide, de percolare a apelor de suprafață contaminate la straturile subterane, lixiviere
de deșeuri provenite de la vãrsãtoare sau de descărcare a deșeurilor industriale direct pe sol. Cele mai frecvente substante
chimice implicate sunt hidrocarburile petroliere, solvenții, pesticidele, plumbul si alte metale grele. Apariția acestui fenomen
este corelat cu gradul de industrializare și de intensitatea utilizării chimicalelor. (Portalul european al solului - date despre sol
și sisteme de informare 2012)
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deja menționate), fiind nevoie de o investigare pentru a stabili dacă este necesară remedierea.
Dacă tendințele actuale de anchetă continuă, numărul de situri care au nevoie de remediere va fi
majorat cu 50% până în 2025.

Fig. 4.1 - Numărul de situri la Agentia Europeanã pentru Mediu (x 1000), 2006
Sursa: Agentia Europeanã pentru Mediu (2007a)

În schimb, peste 80.000 de site-uri au fost curățate în ultimii 30 de ani în țările în care datele
privind remedierea sunt disponibile. Deși gama de activități poluante (și importanța relativă a
acestora ca surse localizate de contaminare a solului), poate varia considerabil în Europa, activități
industriale și comerciale, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor sunt raportate a fi cele mai
importante surse (vezi Fig. 4.2). Deși au fost făcute deja eforturi considerabile, va fi nevoie de zeci
de ani pentru a curăța moştenirea contaminãrii.

Sursa: Agentia Europeanã pentru Mediu (2007a)

Fig. 4.2 - Privire de ansamblu asupra activităților cauzatoare de contaminare a solului în Europa.
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Gama de contaminanți găsiţi în siturile investigate variază de la o țară la alta. Cu toate acestea,
estimările totale identificã metale grele şi ulei mineral ca principali contaminanți ai solului în
Europa. Aceste estimări se bazează pe frecvența cu care un contaminant specific a fost raportată a
fi cel mai important în siturile investigate. Alte impurități includ hidrocarburile aromatice policiclice
(HAP), hidrocarburile aromatice (BTEX), fenoli și hidrocarburi clorurate (CHC), (Fig.4.3). Uleiurile
minerale și metalele grele sunt raportate drept cei mai relevanţi contaminanți pentru apele
subterane.

Sursa: Agentia Europeanã pentru Mediu (2007a)

Fig. 4.3 - Prezentare generală a contaminãrii solului și apelor subterane în Europa.
Deși cele mai multe țări din Europa dispun de instrumente legislative care aplică principiul
"poluatorul plătește", pentru managementul siturilor contaminate, mari sume de bani publici au
fost oferite pentru a finanța activitățile de remediere. Acest lucru se datorează aplicabilitãţii
limitate a principiului, în cazul remedierii contaminării istorice, deoarece mulţi dintre poluatori nu
mai există din punct de vedere a responsabilitãţii legale, aceştia nu pot fi identificaţi sau sunt
insolvabili. Aceasta este o tendință comună în toată Europa. În medie, aproximativ 35% din
cheltuielile totale în țările studiate provine din bugetele publice. Aceasta variază de la maxim 100%
din fonduri publice folosiţi în Republica Cehă, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Spania, la
minim aproximativ 7% în Franța, unde o mare parte a fondurilor provine din sectorul privat. Cu
toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că sunt disponibile pe scară largă numai date
aproximative privind cheltuielile publice și informațiile privind cheltuielile private sunt inegale.
Tratarea diferitelor tipuri de contaminare în întreaga zonă a fost bine ilustrată în Figura 4.4.
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Sursa: U.S. EPA, 1997

Fig. 4.4 - Model conceptual de sit.
În cazul în care municipalitățile sau regiunile vor să știe cât de mare este problema contaminării
actuale, ele pot folosi următoarele etape:


Primul etapã identificã zona de amenințare, ce situri reprezintă o amenințare potențială și care
nu are nici o problemã - evaluarea priorităților.



Pe baza acestor informații, a doua etapã este de a pregăti evaluarea de mediu pe sit în cazul în
care datele de contaminare sunt incomplete sau absente, iar zona ar putea fi un potențial
pericol.

Evaluarea prioritãţii - Clasificarea siturilor contaminate sau potențial contaminate
Aceasta se bazează pe documentul oficial al Ministerului Mediului din Republica Cehă. Intrucât
evaluarea se bazează pe analiza de risc principal, rezultatele pot fi folosite nu numai pentru
vizualizarea stadiului prezent, ci şi pentru iniţierea discuților cu privire la măsurile suplimentare
care au de a face cu anumite domenii. Mai multe detalii se pot observa în tabelul E1:
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Tabelul 4.1 - Evaluarea prioritară - Clasificarea siturilor contaminate sau potențial contaminate.

Categorie

Caracteristicile de explorare a localitãţii și consecințele
actuale sau potențiale de contaminare

A1

Risc curent inacceptabil pentru sănătatea umană - a fost confirmat cã
rezultă din contaminarea site-ului prin utilizare de modele circulante,
sau răspândirea de contaminare a fost confirmată de apariția
iminentă a riscurilor de sănătate neacceptabilã.

A2

Contaminarea a fost confirmatã deasupra nivelului maxim de
concentrație stabilit de legislația 2, 3 sau incapacitatea de a utiliza
situl în conformitate cu planul 4 aplicabil la terenuri sau contaminare
răspânditã din localitatea poluatã dacă se confirmă.

Actiunea de corectare
este necesarã

A3

Contaminarea a fost confirmată, dar nici una din situațiile de mai sus riscul pentru sănătatea umană, contradicția cu legislația, dar aceasta
este o incompatibilitate generală cu interesele de protecție a
mediului sau alte interese protejate în temeiul reglementãrii speciale
5.

Actiunea de corectare
este de dorit

P4

P4 insuficient.
Informații pentru evaluarea finală și concluzii - la acest moment, este
imposibil să se excludă necesitatea unor măsuri corective.
Nu există informații privind contaminarea - localitatea ar trebui să fie
percepută ca suspectã.

Sondajul de
decontaminare este
necesar.

P3

P4 insuficient.
Informații pentru evaluarea finală și concluzii - la acest moment, este
imposibil să se excludă necesitatea unor măsuri corective
Contaminarea a fost confirmată prin sondaj, cantitatea insuficientă
de informații nu permite de a trage concluzii finale.

Sondajul de
decontaminare este
necesar.

P2

Contaminarea a fost confirmată, nu s-a confirmat nici un risc actual
pentru sănătatea umană, nu există nici un conflict cu legislația sau
alte interese. Cu toate acestea, nu știm dacă poate fi exclusă nevoia
luãrii de măsuri de corectare.

Este necesarã în
continuare
monitorizarea în timp a
contaminãrii

P1

Contaminare, ceea ce ar putea însemna apariția de riscuri
inacceptabile pentru sănătate în caz de schimbare a utilizãrii
funcționale a sitului sau zonei mai sensibile față de utilizarea actuală.

N2

Deasupra nivelului, dar contaminare scăzutã - fãrã risc pentru
sănătatea umană ori conflict cu acte legislative sau alte interese, nici
utilizãri multiple ale restricțiilor locale.

Nici o acțiune nu este
necesară

N1

Cunoştinţele anterioare despre utilizarea sitului elimină practic riscul
de contaminare peste nivelurile cunoscute anterior.

Nici o acțiune nu este
necesară

N0

Inexistența contaminãrii peste nivelul cunoscut anterior a fost
confirmată de sondaj

Nici o acțiune nu este
necesară

Alte acţiuni
Este necesar a
implementa prompt
acțiunea corectivă

Necessity of institutional
control of the site usage
Necesitatea de control
instituțional a utilizării
sitului

Sursa: traducere – Ministerul Mediului (2008)



Localitățile incluse în categoriile A1, A2 sau A3 - există o problemă care a fost identificatã



Categoria P1 - P4 - contaminarea poate fi o problemă, dar nu avem suficiente informații
despre ea



Localitati din categoria N0 - N1 nu au nevoie de nici o acțiune.
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Această metodologie a fost utilizată în Ostrava (Cehia). Fig 4.5 prezintã districtul Ostrava - Privoz.

Fig. 4.5 - Categorizarea de localitate în Ostrava - Evaluarea prioritãţii.
Această metodologie trebuie să fie efectuatã de către experți și necesită timp si bani, dar oferă un
material foarte bun și foarte util pentru discuții privind viitorul. O hartă poate fi un temei bun
pentru deschiderea unei discuții cu politicienii sau alte persoane cu puține cunoștințe despre
situația detaliată a contaminării într-un anumit oraș.
Un alt instrument util care poate fi utilizat pentru evaluarea rapidă (în special pentru siturile
industriale) este menționat în informațiile din Tabelul 4.2. Pentru a utiliza acest tabel este necesar
să fiţi informat cu privire la vechea utilizare a zonei și el vã va oferi informații de bază privind
contaminanții și amenințările implicate de vechiul tip de folosinţã.
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Tabel 4.2 - Contaminanți tipici și unele categorii de risc de proces industrial.

Operaţia

Contaminare specificã

Risc Categorii

Minã de suprafaţã

-

2

Producţia de cocs

PAH, BTEX, cianide, pesticide, fenoli

4

Producția de gaz de cãrbune

PAH, BTEX, cianide, pesticide, fenoli

3–4

Producția de energie

Metale grele

2

Metalurgie

Metale grele, HTP local, produse petroliere

2

Metalurgia neferoasa

Metale grele

2

Prelucrarea de suprafață a
metalelor

Metale grele, cianide

2–3

Mașini, siderurgie

Uil, CCH

2

Industria chimică organică

Depinde de caracterul producţiei

2–4

Industria chimică anorganicã

De multe ori metale grele, depinde de caracterul
producției

2–3

Industria cauciucului, vulcanizare

Metale grele, PAH

2

Electronică

Ulei, CCH, PCB

2–3

Industria alimentară

–

1

Imprimarea

CCH, BTEX, metale grele

2

Materiale de construcții

–

1

Materiale pe bază de azbest

Fibre de azbest

3

Industrie hârtiei

Metale grele, azbest

1–2

Sticlă, ceramică

Metale grele

1–2

Industria textilă

–

1

Pielărie

Metale grele

2–3

Sursa: Tylčer J.: Brownfields snadno a lehce- příloha 4, Praha 2005

Abrevieri: HAP - hidrocarburile aromatice policiclice; BTEX - este un acronim care vine de
hidrocarburi aromatice-benzen, toluen, etilbenzen, xileni și, CCH - clor și hidrocarburi clorurate,
PCB - bifenili policlorurați
Categorii de riscuri pentru sănătatea umană și mediu:
1

Risc scăzut al sitului contaminat, de obicei nu necesită o evaluare suplimentară a mediului şi
nu limitează utilizarea funcțională a localității.

2

Risc mediu al sitului contaminat, localizat, necesită în continuare evaluare de mediu, de
obicei nu este necesară acțiunea de reabilitare, tot fãrã limită pentru utilizarea în continuare a
localității..

3

Risc ridicat de sit contaminat, localizat, necesită evaluare de mediu totalã, acțiunea de
reabilitare este locală dar uneori limitează posibilitățile pentru utilizarea ulterioară a localității.

4

Risc foarte ridicat de sit contaminat, extins, necesită întreaga scală de evaluare de mediu,
acțiunea de reabilitare este consumatoare de timp și costisitoare, de obicei limitează
posibilitățile de utilizarea ulterioară a localității.

Clasificarea oferă doar o evaluare aproximativă a siturilor contaminate.
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4.2 Evaluarea de mediu a sitului zonelor industriale dezafectate
Scopul acestei etape este de a determina probabilitatea ca o anumită formă de contaminare a
mediului înconjurător sã fie prezentã pe sit. Utilizarea istorică a sitului, precum și materialele
utilizate și produse pe sit, vor dirija strategia de evaluare specifică, tipul de probe prelevate și de
analiză chimică care urmează să fie făcutã.
În mod tradițional, evaluarea de mediu a terenurilor virane acoperă următoarele trei faze:


evaluarea sitului Brownfield



ancheta de mediu pentru situl browmfild



dezvoltarea de acțiuni de remediere

Evaluarea sitului Brownfield - examinarea preliminară a unui sit cu scopul de a determina
potențialul de contaminare. Aceasta include o revizuire a utilizărilor actuale și istorice ale terenului
și testele preliminare pentru locurile suspecte.
Anchetă de mediu pentru situl brownfield - Această fază include o revizuire mai aprofundată a
condițiilor sitului. De obicei, aceasta include următoarele:


Efectuarea de foraje de sol și prelevare de probe de sol



Instalarea de puţuri de apã de monitorizare și de colectare a probelor de apă subterană din
fiecare puţ



Analiza probelor pentru a descoperi existența potențialilor contaminanți

Strategia de remediere se bazeazã pe eşantionarea sitului. Rezultatele vor oferi o informație
amãnunţitã, pe baza acestor informații este posibil să se calculeze costurile.
Domeniul de aplicare al prelevãrii de probe de mediu poate fi ilustrat de viața unui eșantion cu
următoarele șapte etape consecutive. Aceste șapte etape ale vieții unui eșantion sunt după cum
urmează: (1) un eșantion este planificat ("conceput"), (2) este identificat un punct de prelevare; (3)
proba este colectată; (4) proba este transferată de laborator; (5) proba este analizată; (6) proba
expiră și este aruncată (7) proba ia identitatea unui punct de date chimice. Pur și simplu, domeniul
de aplicare al prelevãrii de probe de mediu abordează următoarele aspecte legate de eșantionare:


De unde se iau probe?



Când se iau probe?



Cum se ia probele?



Câte probe se iau ?



Cât de des vor fi luate probe?



Câte probe sunt necesare?



Cum se conservã probele?



Cât timp va rămâne stabilã proba?



Ce să prelevãm (sol, apă, aer) ?



Ce analize facem (fizice, chimice, biologice)?



Cine va păstra probele (proba în custodie)?

Alegerea de unde (spațial) și când (temporal) să se preleveze probele ar trebui să se bazeze, în
general, pe statistici clare. Cel mai bun eșantion este cel cu cele mai multe probe posibile. Dar ar
trebui să se țină seama de faptul că nici un număr de probe nu va compensa un plan slab de
eșantionare. Recomandarea de măsuri suplimentare se bazează pe legislația în vigoare.

74……………………………………………………………………...

Caseta 3
Orientări metodologice "Criterii asupra contaminãrii solului și apelor subterane" (pentru Republica Cehă)
din 1996
Utilizate acum numai ca informații de bază - metodologia nu mai este obligatorie
A Limita reprezintă valorile anterioare pentru compşii naturali sau limite de detecție. Valori care depășesc
limita A reprezintã un semn de contaminare.
Limita B indică necesitatea pentru o analizã ulterioarã. Valorile care depășesc limita B indică o contaminare cu
efecte adverse pentru sănătatea umană sau mediu. Orientările metodologice precizeazã că este necesar să se
obțină date suplimentare pentru a evalua semnificația ei și riscurile asociate. Prin urmare, limita B reprezintă
valorile de declanșare de investigații suplimentare sau de acțiune, cum ar fi colectarea de date suplimentare,
inițierea unui program de monitorizare, etc
Limita C este un impact orientativ al solului / apelor subterane, care poate reprezenta riscuri semnificative
pentru sănătatea umană sau mediu. Valorile care depășesc limita C reprezintă contaminarea care poate indica
riscuri semnificative pentru sănătatea umană sau mediu. Limitele C sunt împărțite în trei subgrupuri
recomandate pentru zone de locuit, de agrement și industriale. Semnificația de risc poate fi verificată numai
prin evaluarea riscurilor. Nivelurile de risc recomandate pot fi chiar mai mari decât valorile C.

Eșantionarea apelor de suprafață și a apelor reziduale
Apelor dulci de suprafață sunt de obicei împărțite în trei categorii: ape curgătoare (râuri, pârâuri și
golfuri), ape statice (lacuri, lagune, iazuri și îndiguiri artificiale) și estuare. Apele uzate includ
drenajul minelor, lixiviatul din vãrsãtoare și efluenții industriali. Aceste ape diferă prin
caracteristicile lor; prin urmare, colectarea probei trebuie să fie adaptate la fiecare.

Prelevarea de probe de apă subterană
Prelevarea de probe de apă subterană este probabil cel mai complex dintre toate și în mod inerent
dificil. Primul lucru obligatoriu o realizarea unui puţ de prelevare care sã nu schimbe integritatea
apei. Sarcinile cele mai provocante în prelevarea de probe de apă subterană, printre altele, includ
următoarele lucrări:


caracterizarea fluxului de apă subterană



curățarea şi stabilizarea apelor subterane înaintea prelevãrii de probe



minimizarea contaminãrii încrucișate din cauza materialelor și a dispozitivelor de prelevare a
probelor.

Prelevare de sol și sedimente
Prelevarea probelor de sol la o adâncime superficială este relativ o sarcină ușoară, fiind într-o
anumită măsură analogã cu prelevarea probelor de sol, de exemplu, în ceea ce privește
compunerea eșantionului și pre-tratarea de dupã prelevare (omogenizare, divizare, uscare, si
cernere). Preocupări suplimentare pentru prelevarea de probe de sedimente includ factorii care
afectează reprezentativitatea eșantionului, cum ar fi lățimea pânzei de apã, debitul, precum și
caracteristicile de fund. Sedimentele sunt de obicei eterogene in compozitie si sunt supuse la
variații de texturã, compoziția vrac, conținutul de apă, și conținutul de poluanți. Prin urmare, un
număr mare de probe pot fi necesare pentru a caracteriza o zonă mică.
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Prelevarea de probe de deșeuri periculoase
Deșeurile provin dintr-o varietate de surse, inclusiv tobe, rezervoare de stocare, pachete de
laborator, îndiguiri, deșeuri de suprafaţã cu piloți și moloz. (Nu există nici un protocol stabilit

pentru moloz, deoarece elementele neregulate și / sau mari de materiale, cum ar fi cele de metal,
plastic si lemn prezente atât în prelevarea de probe cât și în pregătirea probei ulterioare).
Abordările privind eșantionarea variază considerabil pentru fiecare tip din aceste deșeuri. La
îndiguirile de deșeuri, concentrațiile de contaminanți va fi în cea mai mare parte stratificatã în
funcție de adâncime și variază orizontal de la punctul de intrare a deșeurilor la capãtul îndiguirii.
Prelevarea de probe de suprafaţã este unicã, din cauza tehnicilor și a modului de a exprima
rezultatele. Prelevarea de probe de suprafață include eşantioanare prin ştergere, ciupire, precum și
prelevarea de probe de praf, în funcție de tipurile de suprafață și materiale care urmează să fie
colectate.

Prelevare biologicã
Prelevarea de probe biologice se bazează pe responsabilitatea ecologistilor sau biologilor
profesionişti. În plus față de analizele reziduale, probele biologice pot fi destinate testelor
toxicologice pe sedimente contaminate și de apã de suprafață, sau chiar ca răspuns pentru
comunitate privind evaluarea rezultatelor de prelevare de probe din vegetația terestră, organisme
bentice (de fund de apã) sau pești, pentru a numi doar câteva.

Prelevarea de probe de aer și din coşuri de evacuare
Tipurile comune de probe de aer includ aerul înconjurător (în aer liber), aerul din interior sau de la
locul de muncă, și a aerului din coşuri sau alte tipuri de evacuare a emisiilor de eșapament, cum ar
fi industria auto. Aerul şi uneori solul este colectat pentru scopuri speciale, cum ar fi de la gropile
de gunoi sau zonelor industriale dezafectate.

4.3 Metode de remediere
Scopul decontaminării solului este dublu:


pentru a elimina expunerea oamenilor și a organismelor vii la contaminanți



pentru a elimina sursele de contaminare a apelor subterane.

Sisteme de decontaminare
Decontaminarea "in situ" este o metodă de tratament care implicã eliminarea poluanților și
curățarea solului și a apelor subterane. "Ex-situ" înseamnă că materialele contaminate sunt
extrase sau eliminate din mediu, fie definitiv (în caz de distrugere), fie temporar (în cazul în care
produsele contaminate sunt "curățate").

Imobilizarea poluanţilor - Dezintegrarea sau transformarea poluanților – exemple


Bariere - perdele de mortar, pereti de nãmol, pereți de palplanșe



Schimbare de la faza lichidã la faza sol prin reacție chimică



solidificare = tranziție fizice (amestec cu ciment, cenușă)



stabilizare = chimică a contaminanților într-o formă stabilă (unii agenți de legare)

(Aplicaţie pentru: HAP, PH, fenol, hidrocarburi clorurate, metale grele (Pb, Hg, As, Zn, Cd, Cr),
Restricții: zona nesaturatã trebuie să fie mai mare de 1,5 m, Timpi: metode relativ rapide (depinde
de viteza de reacție și timpul de solidificare a lianților), zile - săptămâni)

76……………………………………………………………………...

Extracția și separarea de mediu – exemple


desorbție termică la temperaturi joase: 90 - 320°C - substanța volativã



desorbție termică la temperatură înaltă: 320 - 560°C - semivolativã, PAU, PCB, pesticide, Pb



desorbție termică sau incinerare: 870 - 1200 ° C - PCB, dioxine, solvenţi clorinaţi



spălarea solului



pompare și tratare



aerisire



îndepărtarea cu aer

Dezintegrarea sau transformarea poluanților


oxidarea chimică "in situ”

4.3.1 Metode de descriere a decontaminãrii
Sursele pentru acest capitol (Environmental Protection Emergency (2001) A Citizen’s Guide to
Thermal Desorption [EPA 542-F-01-003] , A Citizen’s Guide to Air Stripping [EPA 542-F-01-016], A
Citizen’s Guide to Activated Carbon Treatment [EPA 542-F-01-020], A Citizen’s Guide to
Bioremediation [EPA 542-F-01-001-], and A Citizen’s Guide to ChemicalOxidation [EPA 542-F-01013]
Environmental Protection Emergency (2001) A Citizen’s Guide to Thermal Desorption [EPA 542-F01-003] A Citizen’s Guide to Excavation [EPA 542-F-01-023] A Citizen’s Guide to Soil Washing [EPA
542-F-01-008]

Bariere
Perdele de mortar sunt compuse din bentonită și / sau ciment injectat sub presiune în soluri
pentru a crea o barieră. Compoziţia solului trebuie să fie poroasã, neconsolidatã, pentru a permite
amplasarea corectă a mortarului injectat. Liniile de găuri sunt forate înainte de injectare. Mortarul
injectat curge în găuri prin mediile poroase pentru a forma o barieră continuă. Descoperirile
recente in tehnologia mortarului permit utilizarea de mortare chimice cu vâscozități diferite.
Vâscozitățile mai scăzute ale mortarului sunt necesare în cazurile în care solurile au permeabilități
scăzute.
Pereții sunt gropi săpate în mâl până la un strat impermeabil cu adâncimea obligatorie de 50 de
metri și lățimea de 1,5 metri. Sanţurile sunt umplute cu un material cu permeabilitate slabã. Un
nãmol de bentonită amestecatã cu pământ excavat sau alt pãmânt adecvat este folosit pentru a
umple șanțul. Aditivi, cum ar fi polimerii, pot fi de asemenea utilizaţi pentru a reduce nãmolul și a
proteja integritatea acestuia. Se pot utiliza şi pereti din ciment-bentonitã. În acest caz, solul excavat
se înlocuiește cu un amestec de ciment şi noroi, în scopul de a produce un perete solid și
permanent. Cu toate acestea, aceste obstacole sunt mult mai sensibile la degradarea chimică.
Pereții din palplanșe sunt armaturi din beton, lemn sau oțel, introduse în sol pânã la un strat
impermeabil pentru a forma un zid de separare. Cu aceasta tehnicã, s-au atins adâncimi de până la
35 de metri. Cu toate acestea, aceasta tehnicã nu poate fi utilizatã în soluri pietroase, datorită
dificultății de introducere a pilonilor. De asemenea, palplanșele sunt supuse degradării chimice sau
coroziuni, ceea ce produce fisuri şi scurgeri care nu pot împiedica deversarea de contaminanţi.
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Desorbția termică
Desorbția termică elimină substanțele chimice nocive din sol și alte materiale (cum ar fi nămolul și
sedimentele), prin utilizarea căldurii, pentru a transforma substanțele chimice în gaze. Aceste gaze
sunt colectate cu echipamente speciale. Praful și substanțele chimice nocive sunt separate de
gazele eliminate în condiții de siguranță și solul curat este redat sitului. Desorbția termică nu este
același lucru cu incinerarea, care foloseste cãldura pentru distrugerea substanțelor chimice.
Desorbția termică utilizează echipamentul numit desorbitor pentru a curăța solul poluat. Pãmântul
este excavat și aşezat în desorbitor. Acesta funcționează ca un cuptor mare. Când solul devine
suficient de fierbinte, substanțele chimice nocive se evaporă. Pentru a pregãti pãmântul pentru
desorbitor, muncitorii ar putea avea nevoie sã-l fãrâme, usuce, amestece cu nisip sau sã elimine
impuritățile. Acest lucru ar permite curățarea solului mult mai uniformã și mai ușoarã. Sistemele de
desorbție termică pot curăța peste 20 de tone de sol poluat pe oră.Timpul necesar pentru a curăța
un site cu ajutorul desorbției termice depinde de: cantitatea de sol poluat; starea solului (umed sau
uscat? conține resturi?); tipul și cantitățile de substanțe chimice nocive prezente. Curãţarea poate
dura doar câteva săptămâni de la siturile mici, cu o cantitate mică de substanțe chimice. În cazul în
care situl este mare și contaminarea chimicã este ridicatã, curãţarea poate dura ani de zile.

Fig. 4.6 - Diagrama desorbţiei termice.
Sursa: United States Environmental Protection Emergency (2001g)

Pomparea și tratarea
Pomparea și tratarea este o metodă obişnuitã pentru curățarea apelor subterane. Pompele sunt
utilizate pentru a aduce apele subterane poluate la suprafață în cazul în care acestea pot fi curățate
(tratate) mai usor. Apa subteranã este apa care a fost colectatã în subteran, în spațiile dintre
particulele de murdărie și fisuri din rocã. Apele subterane curg subteran și se pot vãrsa în râuri sau
lacuri. Mulți oameni se bazează pe ele ca sursă zilnicã de apă. Pentru a elimina apa poluată din
subteran, este construit un sistem de extracție. Acest sistem constă de obicei din una sau mai
multe puţuri echipate cu pompe. Atunci când pompele funcționează, ele trag apele subterane
poluate în puțuri până la suprafață. Apa curge intr-un rezervor de exploatație și apoi la un sistem
de tratare, în cazul în care acesta este curățat. Există o serie de metode de tratament care pot fi
utilizate fie pentru distrugerea substanțelor chimice poluante sau pentru a le elimina într-o
canalizare publică, sau într-un iaz. Pentru ca pomparea si tratarea sã fie eficiente, sursa de poluare
trebuie în primul rând să fie eliminatã, astfel încât să nu continue să se infiltreze în apele subterane.
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De exemplu, scurgerile de ulei din tobe sau rezervoare trebuie să fie eliminate și solul poluat din
jur trebuie să fie curățat.
Curãţarea prin pompare și tratare este un proces relativ lent care va dura, de obicei, cel puțin cinci
până la zece ani, sau chiar zeci de ani. Timpul necesar depinde de: tipul și cantitatea de substanțe
chimice nocive prezente; dimensiunea și adâncimea apei freatice poluate; tipul de sol și de roci în
zonã.

Fig 4.7 - Pompare si tratare – Diagramã.
Sursa: United States Environmental Protection Emergency (2001e)

Insuflarea de aer
Acesta este un proces de a sufla aerul prin apa poluată pentru a elimina substanțele chimice
nocive. Aerul face ca substanțele chimice sã se întoarcă de la lichid la gaz (sã se evapore). Gazul
este apoi colectat și curățat. Acest procedeu a fost de obicei utilizat pentru a trata apele subterane
ca parte a curãţãrii cu ajutorul pompãrii şi tratãrii.

Fig. 4.8 - Diagrama de aer Stripper.
Sursa: (United States Environmental Protection Emergency (2001b).
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Aparatele de insuflat aerul pot fi deplasate la amplasarea sitului astfel încât apa poluată nu trebuie
să fie transportatã la un depozit de decontaminare. Apa poluată este conținută de curãţare, astfel
încât nu există nici o șansă pentru a contacta apă. Gaze poluate, care sunt produse de separarea cu
aer sunt curățate și testate.Timpul necesar pentru a curăța apele subterane sau de suprafață cu aer
de separare depinde de cantitatea de apă poluată; de tipurile și cantitățile de substanțe chimice
nocive prezente; de viteza de pompare; de numărul de decapanți din aerul utilizat. În funcție de
sit, o curãţare completã poate dura mai mulți ani.
Separarea cu aer funcționează cel mai bine la apa care conține substanțe chimice care se evaporã
uşor (cum ar fi combustibilii si solventii). Îndepărtarea cu aer insuflat poate elimina aproximativ
99% din aceste substanțe chimice, în cazul în care a fost conceput în mod corespunzător. Aerul de
separare nu poate elimina metalele, PCB-rile sau alte produse chimice care nu se evaporã.

Spălarea solului
Spălarea solului se face pentru a elimina și separa partea de sol care este cea mai poluatã. Acest
lucru reduce cantitatea de sol care are mai multã nevoie de a fi curãţatã. Doar spălarea solului nu
poate fi suficientã pentru decontaminare, de aceea sunt utilizate şi alte metode. Produsele chimice
tind să rămânã lipite sau sã fie absorbite mai mult decât altele de unele tipuri de sol. De exemplu,
produsele chimice cu granulatie finã aderã mai mult la solurile de nămol și argilă decât la solurile
cu grãunţi mari de nisip și pietriș. Spălarea solului ajută la separarea nămolului și argilei de solurile
mai curate, cu granulaţie mare. Spalarea poate curăța o varietate de substanțe chimice, cum ar fi
combustibilii, metalele si pesticidele, care pot fi absorbite de sol. Înainte de spălare, solul sapat în
zona poluată este cernut, pentru a elimina obiectele mari, cum ar fi pietrele și molozul, apoi este
plasat într-un aparat numit unitate de spalare. Se adaugă apă în unitatea de spălare peste solul
poluat. Amestecul de sol și apă este trecut prin site, lame de amestecare și jeturi de apă. Acestea
curãţã și separă nămolul și argila granuloasã. O parte din elementele poluante se pot dizolva în
apă sau plutesc la suprafaţã. Apa de spălare poluată este scoasã și curățatã într-o instalaţie de
tratare. Ea poate fi apoi refolositã în unitatea de spalare sau evacuatã. Nămolul și argila pot fi
spălate din nou în unitatea de spalare, utilizând metoda bioremedierii sau desorbției termice.
Nisipul și pietrișul care decantează în partea de jos a unității de spãlare, sunt de asemenea testate
pentru substanţe chimice. Dacă sunt curate, ele pot fi introduse din nou pe sit. În cazul în care
poluarea este încă prezentã, acestea sunt spălate din nou în unitatea de spălare. Dacă este necesar,
o altă metodă este folosită pentru a termina decontaminarea.

Fig. 4.9 -Diagrama de spãlare a solului
Sursa: United States Environmental Protection Emergency (2001f).
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Timpul necesar pentru a curăța un sit prin de spălarea solului depinde de cantitatea de nămol,
argilă și de resturi din sol şi de tipul și cantitatea de poluare a solului.

Bioremedierea
Bioremedierea este o metodă care folosește microorganisme pentru a ajuta la transformarea
produselor chimice periculoase în compuși mai puțin toxici sau ne-toxici. Bioremedierea poate fi o
metodă eficientă și rentabilã pentru a trata solurilor contaminate. Există diverse tehnologii de
bioremediere, variind de la utilizarea de organisme naturale şi bacteriene pentru degradareq de
compuși specifici. Microorganismele necesare pentru procesul de biodegradare pot fi prezente ca
suport în faza lichidã sau de adaos la faza solidã. În faza lichidă, microorganismele sunt în
suspensie în apă și consumă compușii chimici dizolvaţi. Compușii chimici (contaminanți) difuzeazã
prin peretele celular al microorganismelor și sunt consumaţi pentru creșterea biologică și energie.
În soluri, microorganismele se pot atașa la faza solidã, formând astfel o peliculã biologicã la
suprafața solului. În acest caz, contaminanții pot strãpunge pelicula biologicã, aderând la peretii
celulelor înainte de a fi consumaţi.

Bioremedierea in situ
Tehnologia de remediere bioventing – Se adaugã oxigen pentru descompunerea biologică mai
bună a noxelor și susținerea microorganismelor. Se aplicã pentru: substanțe biologic
decompozabile PH, PAH, BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, xileni și naftalină. Durata: tehnologia
de remediere lentã (de la 5 luni la mai mulţi ani), viteza depinde de tipul de noxe, concentraţii și
categoria desagregãrii.
Bioaugmentarea - susținută de microorganisme
Fitoremedierea - utilizarea plantelor


fitodegradarea, planta consumã poluantul (ciuperca cu miez alb),



fitostimulare (plantele oferã substante nutritive microorganismelor)



fitoextracţia - plante absorb poluantul - (Fito-acumulare): salata verde, tutunul

Bioremedierea ex-situ
Compostarea - Solul este amestecat cu materiale organice (paie, coajã de copaci, rumeguș, talaș,
așchii) raportul dintre C și N trebuie să fie de 30:1, astfel încât descompunerea termofilã sã fie
optimã. Se aplicã pentru: explozivi (trinitrotoluen), PCB. Durata: câteva zile până la 18 luni,
depinde de concentrația de noxe și termenele de remediere.
Teren agricol - Procesul se realizează în zona de sol superior sau în celule de biotratare. Solurile
contaminate, sedimentele sau nămolurile sunt încorporate la suprafața solului și periodic sãpate
(arate) pentru aerisirea amestecului. Se aplicã pentru: nămolul uleios și alte deșeuri de rafinărie,
PAU, pesticide. Durata: sol (6 -12 luni), nămolul uleios (12 -18 luni).
Procesele de bioremediere pentru solul contaminat excavat includ ventilarea forţatã (biopile),
landfarming, compostarea și reactoarele de nãmol. Biogrãmezile se bazeazã pe înlãturarea solurilor
contaminate pe un pat căptușit de tratare. Aerul și / sau nutrienții dizolvaţi sunt eliminaţi prin
ventilarea forţatã a gramezii de sol pentru a optimiza biodegradarea contaminanților. Landfarming
este realizat prin răspândirea solurilor contaminate pe suprafațe întinse pentru a spori degradarea
microbiană naturală a contaminanților. Această metodă a avut succes in tratarea deșeurilor la
rafinăriile de petrol, în zonele în care emisiile in aer nu prezintă niveluri inacceptabile de riscuri
pentru sănătate.
Compostarea a fost utilizatã pe scară largă pentru a gestiona tratarea apelor reziduale şi nămolul
din oraşe, fiind în prezent în curs de testare pentru a trata deșeurile contaminate.
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Contaminanții organici sunt degradaţi în amestecul de compost format din soluri contaminate și
nămoluri amestecate cu surse de carbon organic și corpuşi diverşi, cum ar fi paie, așchii de lemn și
praf. Degradarea microbiană este menținută prin optimizarea temperaturii, oxigen, umiditate și
nutrienții din gunoi. Reactoarele de nãmol combinã solul contaminat și bogat în substanțe
nutritive cu apă în vase de bioreactor sau bazine căptușite pentru a forma o suspensie apoasă în
cazul în care are loc biodegradarea.
Înainte de a utiliza bioremedierea solurilor contaminate, este important să se investigheze
biodegradabilitatea contaminanților. Unii contaminanți pot fi complet biodegradaţi (mineralizaţi).
Alţii pot rezista și necesita condiții mai adecvate, cum ar fi disponibilitatea mai bună a nutrienților
și a factorilor de mediu favorabili (temperatura, umiditatea, pH-ul). În general, compușii solubili în
apă sunt mai biodegradabili decât cei insolubili. Procesul de biodegradare aerobă este preferat
biodegradãrii anaerobe, fiind un proces mai rapid.

4.4 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) - Capitolul 4
Slovacia
Terenurilor industriale dezafectate sunt surse potențiale de poluare, în funcție de istoria lor. Nu
există încă nici un document oficial cu numărul de situri industriale contaminate din Slovacia. Pe
baza informaţiilor istorice ale locului, este posibil să se prevadă despre ce tip de contaminare este
vorba și la ce dimensiune ne putem aştepta. În zonele urbane, mai ales în orașele mari cu
producție industrială, pot fi găsite zone industriale dezafectate. Povara de mediu a acestor situri
este mult mai importantã, deoarece acestea prezintă pericol pentru mediul urban în care sunt
incluse. Fiecare contaminare a solului, apei, aerului trebuie să fie remediată în conformitate cu
procesele verificate, precum și în conformitate cu legile locale. Acest capitol oferă o listă și o
descriere a metodelor de remediere și decontaminare, care pot fi utilizate pentru evaluarea de
mediu a sitului. Exemplul cel mai bine cunoscut de decontaminare în Slovacia este Proiectului
Eurovea. Solul și apa sitului au fost puternic contaminate cu hidrocarburi și metale grele din
producția trecutã (pentru mai multe informații, a se vedea capitolul 11). A fost necesară excavarea
solului la o profunzime de 22 m și eliminarea în continuare a solului a fost inevitabilă. Solul și apa
mai puțin poluatã au fost decontaminate in situ. Remedierea și decontaminarea sunt foarte
costisitoare și au un impact direct asupra finanţãrii unui proiect. În cazul în care costurile pentru
soluţionarea problemelor de mediu sunt mai mari decât profitul potențial, terenurile industriale
dezafectate nu mai sunt de reabilitate și sunt lăsate în voia sorţii.

Romania
Problemele legate de mediu in cazul siturilor industriale in declin necesitã o abordare etapizata dar
si o serie de acţiuni si politici specifice cu ar fi:


Recunoaşterea vulnerabilităţii patrimoniului industrial valoros ameninţat cu dispariţia (din
cauze naturale, dar şi din acţiuni umane voite) şi conştientizarea necesităţii protecţiei,
intervenţiei şi regenerării acestuia în sensul unei dezvoltări durabile pe nivele teritoriale
naţionale, regionale şi locale.



Necesitatea unor strategii, politici, planuri şi proiecte de acţiune pe trei paliere:



Palierul natural cuprinde determinarea tipologiei şi valorilor afectării elementelor naturale de
către siturile industriale în declin (apă, aer, sol, vegetaţie, floră, faună etc.);



Palierul antropic: elemente de construcţie, construcţii, ansambluri şi situri industriale ca
elemente ale mediului construit uman;
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Palierul peisagistic care îmbină cele două anterioare (antropic şi natural), dar în relaţie cu omul
ca individ, socio-grup şi societate care percepe acest peisaj în evoluţie temporară, dar şi prin
filtrul modelului cultural naţional, regional şi local.



Introducerea în cadrul documentaţiilor de planificare teritorială şi urbană în cadrul capitolelor
specifice de mediu a studiilor de fundamentare specifice zonelor industriale în declin.



Analiza raportului acestor zone cu mediul construit şi natural al zonei, localităţii şi regiunii.



Elaborarea de strategii, politici, programe şi proiecte specifice de intervenţie şi acţiune în
sensul diminuării agresiunii asupra mediului a acestor zone.



Elaborarea de strategii, politici şi programe de ameliorare a peisajului acestor zone.



Dublarea prevederilor de planificare urbană cu strategii de finanţare a acestor programe în
vederea ameliorării, diminuării poluării (efective şi vizuale), dar şi acţiunea de protejare a
mediului în zonele industriale în declin pe termen scurt, mediu şi lung.



Interpretarea siturilor industriale ca resurse ale dezvoltării durabile (utilizarea terenurilor,
construcţiilor, peisajelor pentru dezvoltare, în sensul de funcţiuni noi în situri vechi).

Bulgaria
O problemă serioasă de mediu pentru terenurile industriale dezafectate din Bulgaria o reprezuintã
folosirea ineficientă și nesustenabilă a resurselor naturale. Eroziunea solului este un proces major
de degradare ireversibilă în Bulgaria, care se manifestă prin reducerea profilului de sol, pierderea
fertilității și a poluarea apelor. Riscurile de mediu și problemele de contaminare sunt legate de:
lipsa stațiilor de epurare a efluenților; un management al sistemului de colectare a deșeurilor
menajere în sate și orașe, asigurarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor periculoase. Calitatea
aerului înconjurător în multe zone urbane nu îndeplinește standardele. Politica Națională de
remediere a daunele cauzate de activitățile uzinelor industriale se realizează prin implicarea
instituțiilor guvernamentale. Cu fonduri acordate de GEF (Global Environmental Facility) și cu
asistența Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
din Bulgaria a dezvoltat Planul Național de Implementare pentru Managementul Poluanți organici
periculoşi (POP).
Partea de sud de a Regiunii Centrale a fost identificată ca regiunea cea mai grav poluatã cu privire
la aer, apã si sol, urmatã de Regiunea Sud-vest. În Regiunea Nord-vest, nu există zone cu
probleme de mediu cumulative.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 4
S1 Este prezentatã o listă de metode - încercaţi să găsiţi şi alte metode care sunt utilizate în mod
curent în ţara dumneavoastră.
S2 Încercaţi să concepeţi operaţiuni şi metode adecvate pentru situaţia când localitatea este
contaminatã cu metale grele şi poluări organice. Ţineţi seama de locuinţele individuale din
apropierea zonei de interes.
S3 Încercaţi sã aflaţi ce sunt hiperacumulanţii şi la ce pot folosi.

……………………………………………………………………..…83

Surse pentru Capitolul 4


European Soil Portal – Soil Data and Information Systems (2012) [online] [cit 12.3.2012]
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/contamination/



European Environmental Agency (2007) Overview of progress in the management of
contaminated sites in Europe, [online] [cit 12.3.2012] http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/figures/overview-of-progress-in-the-management-of-contaminated-sites-in-europe



European Environmental Agency (2007b) Overview of Activities Causing soil Contamination in
Europe [online] [cit 12.3.2012] http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/overview-ofactivities-causing-soil-contamination-in-europe/



European Environmental Agency (2007c) Overview of Contaminants Affecting Soil and
Groundwater in Europe Europe, [online] [cit 12.3.2012] http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/figures/overview-of-contaminants-affecting-soil-and-groundwater-in-europe



Ministry of Enviroment (2008), Metodický pokyn 14/2008, Hodnocení priorit -kategorizace
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných mist



Ministry of Enviroment (2011), Věstník ministerstva životního prostředí 3/2011 Metodický
pokyn odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik kontaminovaného území, [online] [cit
12.3.2012]
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/46861B2409735127C125784E0043418B/$file/OVVVestnik_3_2011-09032011.pdf



U.S. EPA, (1997), Ecological Risk Assessment Guidance for Superfund: Process for Designing
and Conducting Ecological Risk Assessments, Interim Final; Appendix A - Example Ecological
Risk Assessment for Hypothetical Sites



United States Environmental Protection Emergency (2001a) A Citizen’s Guide to Activated
Carbon Treatment [EPA 542-F-01-020],



United States Environmental Protection Emergency (2001b) A Citizen’s Guide to Air Stripping
[EPA 542-F-01-016],



United States Environmental Protection Emergency (2001c)
Bioremediation [EPA 542-F-01-001],

A Citizen’s Guide to



United States Environmental Protection
ChemicalOxidation [EPA 542-F-01-013]

A



United States Environmental Protection Emergency (2001e) A Citizen’s Guide to Excavation
[EPA 542-F-01-023]).



United States Environmental Protection Emergency (2001f) A Citizen’s Guide to Soil Washing
[EPA 542-F-01-008 ],



United States Environmental Protection Emergency (2001g) A Citizen’s Guide to Thermal
Desorption [EPA 542-F-01-003],



TYLČER J. in JACKSON J. (2005).: Brownfields snadno a lehce- příloha 4, Praha 2005

Emergency

(2001d)

84……………………………………………………………………...

Citizen’s

Guide

to

5

Aspecte economice şi de management al regenerãrii zonelor
industriale în declin
Mária Zúbková
Funcția principală a managementului constă în satisfacerea a cât mai multor actori implicaţi. Acest
lucru implică a face profit (pentru acționari), a crea produse cu un cost rezonabil (pentru clienți) și
a oferi oportunități de angajare (pentru recompensarea angajaților). Ca disciplină,managementul
cuprinde funcții de interconectare în formularea politicii corporative și de organizare, planificare,
control precum și de direcționare a resurselor firmei pentru politica de atingere a obiectivelor.
Managementul este acţiunea de a pune pe oameni împreună pentru a realiza obiectivele dorite și
obiective utilizând în mod eficient resursele disponibile.
Instrumentele de bază folosite în procesul de reamenajare a zonelor industriale dezafectate sunt
după cum urmează (a se vedea tabelul 5.1):
Managementul cuprinde planificarea, organizarea, personalul, conducerea și controlul unei
organizații (un grup de una sau mai multe persoane sau entități) sau de efort cu scopul de a realiza
un obiectiv. Resursele includ implementarea și manipularea resurselor umane, financiare,
tehnologice și naturale. Din punct de vedere al reamenajãrii zonelor industriale dezafectate,
obiectivul final este reutilizarea structurii / revitalizarea zonei. Unul dintre factorii cheie al
reamenajãrii zonelor industriale dezafectate este revitalizarea economică și potențialul de profit
care urmează să fie făcute. Examinând efectele globalizării economice și provocările în creștere de
pe piețele imobiliare europene actuale, rolul zonelor industriale dezafectate ca mijloc pentru
sprijinirea dezvoltării economice și a competitivității a devenit mult mai important. Acest lucru este
valabil în special pentru fostele zone industriale, unde posibilitățile economice asociate cu
reamenajarea terenului dezafectat sunt din ce în ce recunoscute. Reamenajarea zonelor industriale
dezafectate este un stimulent pentru dezvoltarea economică locală și are impact asupra mai
multor piețe:


piața funciară;



imobiliară;



piața forței de muncă;



piața de capital;



piața financiară;



piața de resurse;



infrastructura de piață;



piața inovațiilor.

Piața terenurilor și piața imobiliară sunt piețele pe care procesul de reamenajare a terenurilor
industriale necultivate le afectează în cea mai mare mãsurã. Piața terenurilor este caracterizatã de
poziția terenului, care este fix, dar nu omogen, în cazul în care au loc activități de tranzacționare
imobiliarã. Economiștii definesc terenul ca incluzând toate resursele naturale, locația geograficã și
depozitele de minerale. Terenul este una dintre cele trei funcții ale economiei, impreuna cu forța
de muncă și capitalul. În comparație cu acestea, terenul este destul de fix: dimensiunea și
caracteristicile sale sunt fixe. Este posibil ca situri individuale sã fie în proprietate. Siturile devin
obiectul comerțului și valoarea economică este influențată de caracteristicile sale și de amplasare,
care determină cât de mari vor fi costurilor de acces pentru persoane, bunuri și materiale. Siturile
sunt, de asemenea, subiect pentru închirierea / contractare.
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Tabel 5.1 - Instrumente folosite în procesul de reamenajare al zonelor industriale în declin.

Tpuri/categorii de instrumente
Proprietate de stat
Proprietate particularã
Consolidare a terenurilor
Dezvoltare, planificare, construcție
1

Instrumente legale şi
instituţionale

Legislația de mediu
Protecția terenurilor agricole
Responsabilități guvernamentale
Legea protecția minereurilor
Legea forestierã
Patrimoniul cultural

2

Instrumente de planificare

Instrumente analitice, de inventariere și monitorizare
Proceduri de planificare
Proceduri de luare a deciziilor (executive)

3

Instrumente economice

Autorizaţii, reglementãri
Alte insrumente de management al planificãrii

Instrumente de
bazã

Intervenția pe piață a proprietãţii
Infrastructura terenului / proprietate / accesibilitate
Chirii
Garanții cerere / ofertã
4

Instrumente financiare

Întreprinderi mixte, PPP
Marketing
Alte instrumente economice
Granturi (public, privat)
Investiții directe (public, privat)
Fonduri (Fonduri structurale, Fondurile naționale de
dezvoltare)
Fonduri cumulative şi de asigurare
Sistemele fiscale (de stat sau locale, venit din terenuri
sau speciale)
Credits, loans, interests, and subsidies Credite,
imprumuturi, dobânzi și subvenții
Alte instrumente financiare

Piața imobiliară este un tip special de piață, ce cuprinde terenuri, clădiri, garduri și acele lucruri
aferente clădirilor și se referă la drepturile reale imobiliare, precum și a proprietății în sine, care
poate fi deținutã, vândutã, închiriatã, donatã, moştenitã. Momentan existã potențiali cumpărători și
vânzători de bunuri imobile, în orice moment și în orice zonă geografică. Numărul potențialilor
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cumpărători și vânzători depinde de situația economică actuală. Piața imobiliară adesea
funcționează pe închiriere / leasing. Nivelul chiriei depinde gradul de utilizare al solului și
împrejurimilor, precum și de potențialul de utilizare. De obicei, renta și chiria în bani pentru siturile
construite este mai mare decât de siturile cu utilizare agricolă. Există diferite teorii ale rentei
funciare (din perioada pre-industrială), dar cel mai important pentru reamenajãrile zonelor
industriale în declin este cea clasică, în conformitate cu teoria economică liberală, în cazul în care
chiria este rezultatul interacțiunilor dintre cerere și oferta de situri.

Fig. 5.1 - Relația dintre reamenajarea terenurilor virane și pieța.
Societățile în curs de dezvoltare ca actori promotori, care anticipeazã procesul de reabilitare,
trebuie să ia în considerare faptul că costurile de reamenajare a terenurilor virane poate crește
până la rata care nu este economicã. În aceste cazuri, trebuie să existe sprijin financiar pentru
proiect. Există, de asemenea, nevoi specifice și aspecte privind partea societății în curs de
dezvoltare. Aspectele cheie țin: de tipul de producție (cererea de forțã de muncă, capitalul,
resursele naturale, potențialul de cercetare și dezvoltare) sau accesibilitatea piețelor. Pur și simplu,
compania va fi exigentã privind logistica, cãutând să fie amplasatã cât mai aproape posibil de
clientul său ori de producția cu piața forței de muncă ieftină; nu va fi situat în apropiere de o
majorare de capital. Prin urmare, luând în considerare actorii interesaţi, reabilitarea zonelor
industriale dezafectate ar trebui să ia în seamã factorii sau cerințele care sunt importante pentru
dezvoltator, pentru potențialii utilizatori ai zonei (proprietar sau chiriaș). În practică, există, cu
excepția unor obiective economice, social-politice, obiectivele în special în cazurile în care statul,
regiunea sau orașul doresc să contribuie la revitalizarea întregii zone, prin reabilitarea zonelor sale
industriale dezafectate.

……………………………………………………………………..…87

5.1 Condiţii economice pentru regenerare
Pentru a caracteriza diferite tipuri de situri în ceea ce privește viabilitatea lor economică și
evidențierea modului in care li se poate modifica statutul pe baza diferenţei în locație, costurile de
remediere și alte condiții economice pot ajuta factorii de decizie să identifice strategii care pot
îmbunătăți viabilitatea economică și statutul acestor situri. Diferite tipuri de proiecte de
regenerare de zone industriale dezafectate poate fi ilustrat prin utilizarea unui model conceptual
elaborat în cadrul proiectului 5FP R & D CABERNET (2005). Din punct de vedere economic și de
management, este important să se facă distincția între tipurile de situri, recunoscute de modelul
ABCD care identifică trei situri, în funcție de statutul lor economic (din cauza costului de
regenerare, valorii terenului, etc). Site-urile sunt clasificate astfel:
Situri A - reprezintã siturile extrem de viabile economic și proiectele de dezvoltare sunt conduse
de către fonduri private
Situri B - caracterizate ca fiind la limita rentabilității. Aceste proiecte au tendința de a fi finanțate
prin cooperări sau parteneriate public-privat
Situri CD - nu sunt într-o stare în care regenerarea poate fi profitabilã. Regenerarea lor se bazează
pe sectorul public sau în principal, pe proiecte municipale cu viabilitate economică scăzută.
Finanțarea din fonduri publice sau instrumentele legislative specifice (de exemplu, stimulente
fiscale) sunt necesare pentru a stimula regenerarea acestor site-uri.
Table 5.2 - Tipuri de zone industriale dezafectate din punctul de vedere al aspectelor economice și de
management.

Zone industriale dezafectate
Amplasamente avantajoase

(Situri A)

Locaţii mai puţin avantajoase

(Situri B)

Localitati necomerciale

(Situri C)

Situația accidentalã

(situri D)

Acest tip de localități sunt situri comercial
viabile. Acestea vor fi luate de către piață.
Beneficiile pentru comunitate poate fi
majorat printr-o politică publicã nemonetară.
Acestea sunt situri marginal viabile. Nu este
nevoie de o intervenție publică și de bani
publici. Contribuţia din bani publici și privat
este de 1:5.
Acestea sunt situri ne-viabile. De obicei,
obiectivele ţin de aspectele sociale sau de
protecția mediului. Ponderea finanțelor
publice este mai mare, de obicei, de 1:1 până
la 1:4.
Acestea sunt situri riscante pentru siguranța
publică sau sănătate. Dacă nu există un
responsabil pentru situație, costurile trebuie
să fie plătite din finanțele publice.

Modelul ABCD subliniază sursele de finanțare pentru brownfield, In unele cazuri, terenul este
readus la o utilizare benefică exclusiv de piață (de exemplu, situri din categoria A), în alte cazuri,
terenul viran abandonat persistă (de exemplu categoria B și situri din CD). Aceste situri pot fi
adesea concentrate în zone defavorizate social, și politica de soluționaere a situaţiei terenurilor
virane abandonate este în mod clar o componentă esențială a regenerării urbane - provocarea este
de a accelera ritmul în care piața sã poatã absorbi aceste terenuri. Dacă valoarea perceputã a unui
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sit este mai mică decât costurile anticipate, situl va rămâne vacant sau subutilizat în viitorul
apropiat (situri din categoria B și CD). Acest lucru se poate schimba doar dacă există un mijloc de a
crea un surplus de valoare faţã de costuri. Inițiativele politice pot căuta diferite moduri de a ridica
valoarea de piață sau pentru a reduce costurile anticipate ori sã combine ambele abordări.

Fig. 5.2 - Modelul ABCD despre aspectele economice (pe baza Cabernet, 2005)
Doar ajustări modeste la costuri și valorile percepute sunt necesare pentru ca piața să modernizeze
categoria B. În schimb, piața este foarte puțin probabil să fie în măsură să răspundă cu situri din
categoria CD-uri, ceea ce implică un rol mai important pentru agențiile publice (la nivel național,
regional sau local). Prin urmare, un procent de situri brownfield (de exemplu, categoria B) poate fi
asumatã de sectorul privat în cazul în care sectorul public este capabil să ajute cu costuri (sau
valori), mai degrabă decât necesită investiții de conducere care urmează să fie efectuate de către
agențiile publice. Siturile CD reprezintă o problemă semnificativă, deoarece acestea pot avea un
impact negativ asupra zonei înconjurătoare și a comunității, în special când este concentratã într-o
anumită localitate, mãreste dificultatea de a obține o regenerare urbană eficientã. Siturile CD, în
general, necesită pre-investiții substanțiale din sectorul public înainte de a fi predate la promotorii
privați sau redezvoltate folosind parteneriatul public / privat. Aceste situri cu cerinţe de
reamenajare / reabilitare mari dar cu costuri și valori mici de piață, constituie o provocare specifică
pentru multe orașe și regiuni. Problemele asociate cu aceste situri se referă în special la:


forțele pieței care nu sunt capabile de a conduce reamenajarea lor



utilizările viitoare sunt adesea limitate la utilizări puţin semnificative



reutilizarea este luată în considerare numai dacă acestea sunt legate de opțiunile pe termen
lung.



multe programe publice majore se concentreazã pe reabilitare, pentru a stimula creșterea
economică directă.
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O opțiune posibilă pentru aceste situri sunt utilizările soft, permanente (de exemplu, cu o pierdere
definitivă a oportunităților de dezvoltare), sau ca o utilizare intermediară (de exemplu, situri care
oferă o anumită formă a statutului de rezervã). Ca răspuns la această problemă, la începutul anilor
1990, regiunile franceze Lorraine și Nord-Pas de Calais au concentrat finanțări publice pe siturile C
prin aducerea lor într-o stare de rezervă, concentrându-se pe proiecte ale organizațiilor locale
pentru a crea noi "tipuri de dotări verzi", oferind beneficii pentru oameni și natură. La examinarea
abordãrii "statut de rezervã", nu se ia nici o decizie finală sau cu caracter obligatoriu în ceea ce
privește utilizarea viitoare a unui sit. Acesta este perceput ca tranziția de la statutul de sit
abandonat sau în paragină, într-o stare de rezervă şi poate fi realizat destul de repede, mai ales
pentru situri deja aflate în proprietate publică, iar această abordare poate fi o strategie eficientã de
cost.. Există, prin urmare, o nevoie de a explora abordări specifice tehnice şi de proiectare și pentru
transferul zonelor industriale dezafectate de la o formă neutilizată la un statut de rezervă. Opțiuni
de această natură pot fi dezvoltate și puse în aplicare de către regiuni și localități afectate, ca parte
a responsabilităților lor de amenajare a teritoriului. Siturile CD, care ar putea fi definitiv excluse din
evoluțiile ulterioare, din motive tehnice, de condiții de piață sau obiective de planificare; ar putea fi
recuperate pentru utilizări finale soft ca o modalitate de a gestiona potențialele costuri sociale de a
nu fi fãcut nimic. Cu toate acestea, cele mai multe dintre aceste situri vor necesita intreţinere pe
termen lung. Prin urmare, orice tratament pe termen scurt va trebui să fie corelat cu o strategie de
întreținere care va fi gestionatã de către sectorul public. Situri cu o perspectiva viitoare a renovării
ar putea fi transferate în statutul de rezervã. Un număr de concepte tehnice, financiare şi de
planificare inițială au fost testate în diferite regiuni europene. Scopul principal al oricărei
redezvoltãri a statutului de rezervã ar trebui să fie limitarea costurilor de tratament în prima etapă
de remediere, demolare și amenajare a teritoriului interimar.
O proporție semnificativă a terenurilor brownfield, siturile D, în special în zonele cu valori de piață
reduse, nu este viabilã comercial pentru a le readuce la o utilizare benefică. Aceste situri pot fi
riscante pentru siguranța publică sau sănătate. Fără o anumită formă de intervenție publică, aceste
situri vor rămâne neutilizate și potențial periculoase pentru viitorul apropiat. Consecința este un
pericol pentru zonele și comunitățile înconjurătoare, și pierderea unei șanse de a reînnoi zona si
comunitatea într-o manieră durabilă.

5.2 Partneriatul în procesul reamenajãrii
Una dintre formele posibile de parteneriat este parteneriatul public-privat, definit prin cooperarea
dintre sectorul public și sectorul privat, cu scopul de a furniza infrastructura publicã, spații publice
și servicii eficiente. Parteneriatul public-privat recunoaște că atât sectorul public cât și sectorul
privat au anumite avantaje reciproce în îndeplinirea sarcinilor specifice. Permiţând fiecãrui sector
sã facã cele mai bune servicii publice și infrastructură, el poate fi cel mai eficient din punct de
vedere economic. Este o colaborare pe termen lung, ceea ce înseamnă că un proiect de dezvoltare
publică nu a fost construit sau furnizat de sectorul public numai (de stat, regiune, municipiu), dar şi
prin susținerea sectorului privat.
Modelul ABCD subliniază oportunitățile de cooperare pentru regenerare, în funcție de costul
regenerării și valoarea terenului. După cum se poate vedea în Fig. 5.2, capitolul 5.1., siturile
reprezintă o categorie de proiecte de dezvoltare care sunt conduse de sectorul privat. Exemplele
sunt în majoritate zone rezidențiale cu logistică și locații de vânzare cu amănuntul. Siturile din
categoria B reprezintă proiectele care sunt la limita rentabilității. Acestea tind să fie gestionate prin
intermediul cooperării sau a parteneriatelor public-privat. Această categorie include o serie de
parcuri industriale care au fost subvenționate, cu scopul de a crea noi locuri de muncă. Siturile din
categoria CD reprezintă în principal sectorul public sau proiecte municipale conduse de sectorul
public și instrumentele legislative specifice (de exemplu, stimulente fiscale, standardele de mediu
sau de sănătate). Această categorie cuprinde, de obicei, proiecte de petrecere a timpului liber și
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cultură, care rămân în proprietatea publică sau sunt gestionate accidental de către un organism
public.
Un teren în paraginã poate include părți diferite ale diverselor categorii. Nu poate fi o transformare
a unui site C (sau părți ale acestuia), într-un sit B, care este un proces, în care situl devine progresiv
mai atractiv și mai interesant pentru investitori. Acest model conceptual poate fi folosit pentru a
asista instituțiile care sunt responsabile pentru dezvoltarea regională și investiții, permițându-le să
caracterizeze strategii pentru diferite tipuri de terenuri brownfield. Prin identificarea tipului de sit și
luând în considerare factorii care afectează categoria unui sit, de exemplu în cazul în care acesta
este un sit A, B sau CD, atât organismele publice cât și cele private pot examina opțiunile de
intervenție și strategiile de regenerare. Folosind această abordare conceptuală pentru a examina
factorii care afectează reclasificarea unui site, de exemplu, de la un sit B la un sit A, poate conduce
la dezvoltarea de strategii specifice de sit, care pot fi, de asemenea, utile.
Referindu-ne la Fig. 5.2, oportunitățile pentru parteneriate în ceea ce privește managementul
tipurilor de situri brownfield pot fi coordonate de sectorul privat sau public, în funcție de
recunoașterea caracteristicilor sitului (situri A, B, CD). Principiul de a permite parteneriate pentru a
aborda diferența de cost-valoare în dezvoltarea de proprietate asupra terenurilor industriale
dezafectate nu a fost încă pe deplin recunoscut. Unul dintre motivele cele mai importante este
eficiența economică a proiectelor de parteneriat în comparație cu proiectele publice sau private. În
principiu, în dezvoltarea terenurilor industriale dezafectate pot fi folosite separat sau combinat
instrumentele economice. (A se vedea tabelul 5.3).
Tabelul 5.3 - Instrumente economice.

Instrumente economice principale
Intervenția pe piață a
proprietãţii
Teren /
infrastructurã /
proprietate /
accesibilitate

Instrumente
economice
Cote de închiriere
Cerere / vânzare
garanții
Întreprinderi mixte,
PPP
Marketing de sprijin
Alte instrumente
economice

Descriere
Regulementãri privind chiria rezidențialã existente până la
sfârșitul anului 2012
Limitarea dreptului de proprietate pentru cetățenii străini.
La intrarea în UE, 7 ani scutire pentru proprietarii străini de
terenuri.
Investiții publice în drumuri și alte infrastructuri sau în apropierea
siturilor cu potențial de reabilitare.
Investițiile publice în pregătirea "platformelor de dezvoltare"
pentru dezvoltarea ulterioară de către sectorul privat.
Proiecte de „curãţare a sitului” finanțate din surse publice.
Cote de închiriere pentru întreprinderi, cea mai mare parte legate
de furnizorii de servicii publice sau de investiții în îmbunătățirea
proprietăților.
Garanții de stat, ca o parte a contractelor de privatizare.
Proiecte de partenariat PP.
Intreprinderi mixte.
Strategii comune de marketing ale investitorului privat și
administraţiei locale.
investiții publice în consolidarea capacităților, programe de
recalificare.
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5.3 Planuri integrate de acţiune
Planurile integrate de acțiune pentru regenerarea brownfield reprezintă un instrument-cheie în
formă de pachet de măsuri ce afectează gestionarea regenerãrii brownfield în domeniile
planificării, informãrii, organizãrii și cooperãrii, finanțãrii și bugetului, de marketing și aranjamente
care pot fi puse în aplicare sau inițiate la nivel local sau regional. Planurile de acțiune acoperă
diferite nivele de funcționare, de la un plan de site de bazã la un plan regional. Planurile de acțiune
integrate pentru regenerare brownfield sunt instrumente informale, care stabilesc managementul
proceselor de regenerare a zonelor industriale dezafectate pe termen scurt și mediu. Planurile
rezultã din discuțiile între părțile interesate privind obiectivele de politică a utilizãrii terenurilor și
de includere a rezultatelor din diverse analize ale instrumentelor de gestionare localã, regionalã și
naționalã existente și iau în considerare deficiențele spațiale și organizaționale. Planurile de acțiune
ajutã la unificarea intereselor diverselor părți interesate și la configurarea de obiective comune,
identificarea de măsuri și surse de finanțare, ceea ce ar duce la îndeplinirea obiectivelor
identificate. Planurilor de acțiune atribuie, de asemenea, responsabilitatea și bugetele pentru
realizarea acestor măsuri. Aceste măsuri sunt strâns legate de instrumentele de planificare spațială
formale și informale stabilite. Cu toate acestea, planurile de acțiune fac lista cu responsabilități
pentru părțile interesate, aspecte ale proceselor organizaționale și de management, precum si
evaluãri ale performanțelor și un calendar pentru punerea în aplicare.
Pregătirea unui plan de acțiune pentru regenerarea brownfield este un proces care conduce la
pachete specifice de măsuri necesare pe termen scurt și mediu pentru a face progrese în direcția
realizării obiectivelor politicii de utilizare durabilă a terenurilor urbane și regionale.
Planurile integrate de acțiune sunt orientate esenţialmente pe implementare. Ele nu pot și nu ar
trebui să înlocuiască planificarea actualã, în schimb măsurile descrise în planurile de acțiune ar
trebui să fie combinate cu planificãri spațiale relevante, formale și informale, sau ale planificãrii
sectoriale existente și planificarea proiectãrii. Unul dintre cele mai importante beneficii ale
planurilor de acțiune este faptul că acestea oferă un cadru de transparență pentru procesele
decizionale, fluxul de informații și îmbunăţeşte structurile de comunicare.
Angajamentul fazelor de planificare strategică este proporțional cu măsura în care planurile de
acțiune sunt elaborate pentru a atinge obiectivele strategice definite în strategie și include
numeroase metode de verificare și evaluare a amplorii reale a implementãrii strategiei.
1

Este necesar să se elaboreze un plan de acțiune pentru fiecare din funcțiile majore legate de
strategie de exemplu, de marketing, investiții / intervenții în construcții, activiarea finanțelor,
implicarea părților interesate. Aceste planuri, în total, ar trebui să descrie modul în care planul
de acțiune global va fi pus în aplicare. În fiecare plan de acțiune special, trebuie să fie definit
raportul dintre planul de acțiune cu plan general de acțiune de nivel superior al organizatiei.

2

Este necesar să se asigure cã fiecare manager (și, în mod ideal, fiecare stakeholder) este
conștient cum contribuie un plan de acțiune special la planul de acțiune global. Aceste planuri
speciale, în total, ar trebui să descrie modul în care planurile de acțiune ale funcțiilor majore
vor fi puse în aplicare.

3

Formatul planului de acțiune depinde de natura reamenajãrii și trebuie să fie definit în cadrul
strategiei. Planul de acțiune pentru realizarea strategiei trebuie să specifice:
a) scopurile care urmează să fie realizate;
b) cum contribuie fiecare obiectiv la atingerea obiectivelor strategiei globale;
c)

care sunt rezultatele specifice (sau obiectivele) se cuvin
obiectivele strategice;

realizate pentru a atinge

d) modul în care aceste rezultate vor fi atinse;
e) Când vor fi obținute rezultatele (sau cronologia fiecãrui obiectiv)
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Conținutul planului de acțiune
Planul de acțiune ar trebui să includă:
1

Introducerea
1.1

Descrierea viziunii

1.2

Definirea misiunii

1.3

Definirea obiectivelor

1.4

Planurile de acțiune specificã acțiunile necesare pentru a aborda fiecare din obiectivele
definite în strategie și a atinge fiecare din obiectivele asociate, care vor finaliza fiecare
acțiune în conformitate cu s-a planificat în timp.

1.5

Identificarea constrângerilor

1.6

Definirea zonelor de impact

1.7

Definirea punctelor de contact

1.8

Presupuneri

1.9

Identificarea dependențelor

1.10 Intinderea în timp
1.11 Data de început și de sfârșit aratã când începe activitatea pe acțiune.
Aceasta include faza de planificare a afacerii, care poate dura până la șase luni de
pregătire a autorizãrii. În cazul în care activitatea este în curs de desfășurare și nu are nici
o dată de încheiere specificatã, bilanțul anual va fi construit ca într-un caz de afaceri.
2

Structura de management
2.1

Diagrama organizației / managementului

2.2

Definirea rolurilor și responsabilităților (instituționale și personale)
Subiectul responsabil este instituția / departamentul / organizaţia coordonatoare sau
partenerul responsabil direct cu dezvoltarea, furnizarea sau comisionarea activitatãţii.
Acesta va finaliza planul de afaceri, va ridica finanțarea, va obţine autorizãrile necesare
și lucrãrile de comisionare. Partenerii propuşi sunt partenerii care ar trebui să fie
abordaţi pentru a fi implicați în dezvoltarea și furnizarea de activități. În cazul în care
potențialii parteneri ar putea lua perte la licitația pentru comisionare, aceştia nu ar trebui
să fie incluşi în faza de dezvoltare și procedura lor de alegere ar trebui să fie definitã ca
una dintre acțiuni / sub acțiuni. Listele prevăzute aici nu sunt exhaustive și ar trebui să fie
dezvoltate în continuare de către subiectul principal sau partener în timpul
implementãrii planului de acțiune.

2.3

Schimbarea anticipată

2.4

Lista planului de acțiune
Lista planului de acțiune este reprezentarea oricãrei acțiuni sub forma unei liste
ordonate (pas cu pas) a activităților care să reflecte sarcinile necesare pentru a atinge
obiectivele respective. Lista poate include descrierea largă de activități specifice, precum
și sub activitățile.

2.5

Plan de acțiune – tabel
Tabelul planului de acțiune este o reprezentare mai avansatã și mai comunã a planului
de acțiune care să permită descrierea fiecãrei activitãţi / sub-activitãţi sau sarcină cu mai
multe atribute. Tabelul planului de acțiune include calendarul activităților - etapele de
acţiune.

2.6

Diagrama planului de acțiune
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Planul de acțiune include orice fel de reprezentare vizuală a planului de acțiune scheme, diagrame, diagrame de flux etc.
2.7

Rezultatele implicãrii personalului

2.8

Practicile de consolidare

2.9

Dovezi ale succesului

3

Planul activităților de monitorizare

4

Rezultate

5

4.1

Rezultatele participantului

4.2

Rezultatele organizaţiei

4.3

Rezultatele comunitãţii

Bugetul proiectului. Cheltuielile planificate și resursele, inclusiv calendarul, potențiala finanțare
și resursele.

Valoarea de captare-recuperare a costurilor
Pentru reabilitarea zonelor industriale dezafectate este foarte important de a primi înapoi fondurile
publice investite. Recuperarea costurilor permite apoi finanțarea reabilitãrii altor zone industriale
dezafectate din țară. Mecanismul de captare a valorii este folosit în esență de guverne pentru a
asigura o creștere a valorii proprietății private care poate rezulta din eforturile guvernamentale de
reabilitare. Captarea valorii se poate face, de asemenea, pe baza impozitului ad valorem pe bunuri
imobiliare. Impozitul ad valorem depinde de valoarea proprietăților care pot fi invocate în mod
substanțial de către reabilitarea zonelor urbane abandonate. Evaluarea zonelor industriale
dezafectate este dificilă, deoarece lipsesc datele necesare pentru evaluarea riscurilor de mediu și a
altor riscuri din redezvoltarea zonelor industriale dezafectate. Dezvoltatorii privaţi îşi concentreazã
eforturile lor pe reamenajarea zonelor industriale dezafectate care pot fi profitabile. Acestea sunt
în principal situri atractive pentru locații imobiliare în cadrul unității rezidenţiale, din punct de
vedere al pieţei, accesul facil la sistemul de comunicare sau localizarea în mediul natural atractiv
din apropierea marilor orașe. Accesul mai bun la datele necesare pentru evaluarea proprietății și o
mai bună utilizare a tehnicii de evaluare pot convinge investitorii, băncile și dezvoltatorii privați de
a dezvolta anumite domenii. Fără o cuantificare exactă a factorilor de risc, investitorii nu reușesc să
evalueze randamentul real al investițiilor. Sprijinirea dezvoltării de tehnici mai bune de evaluare,
care să permitã evaluarea riscurilor reamenajãrii de zone industriale pãrãsite - atât antreprenoriale
și de mediu, poate fi de inițiere pentru sectorul privat pentru a-şi moderniza domeniile de care
altfel nu ar fi interesat.

5.4 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) - Capitolul 5
Republica Cehã
Terenurile industriale dezafectate sunt o zonă specificã ce are nevoie de o mulțime de măsuri
specifice. La începutul procesului în sine, este foarte util să împartă siturile. Evaluările pot să se
bazeze pe posibilități de reutilizare potențialã a anumitor situri.
Capitolul 5 este foarte util pentru punerea în practică a managementului de proiect. Pe de o parte,
se arată zonele industriale dezafectate, în contextul diferitelor tipuri de piață. Pe de altă parte,
acesta oferă instrumente de gestiune care pot ajuta la organizare, planificare, cooperare sau buget.
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România
În prezent, eforturile României de a regenera terenurilor industriale dezafectate sunt îndreptate în
primul rând spre necesitatea de a reduce riscurile de sănătate pe care aceste situri le cauzează, și
mai puțin din nevoia de a disponibiliza mai multe situri pentru redezvoltare. Cu toate acestea, în
ultimii ani, competitivitatea dintre unele orașe mari a crescut. Chiar dacă nu este un fenomen
generalizat, nevoia de regenerare economică a zonelor industriale majore a creat o concurențã
între marile orașe, care poate conduce la revitalizarea de situri abandonate.
Fostele platforme industriale reprezintă una dintre problemele economice şi de mediu ale zonelor
urbane pe care guvernul român va trebui sã le abordeze în perioada anilor următori. Evaluând
oportunitățile de investiții în România, potențialii investitori o consideră ca fiind o piață cu
potențial major.

Bulgaria
În Bulgaria, aspectele economice și de management ale proceselor de regenerare sunt de o mare
importanță pentru reamenajarea cu succes și revitalizarea zonelor industriale părăsite sau
subutilizate. Acest lucru poate fi văzut în strategiile de reabilitare la nivel local. Ele sunt bine
coordonate cu principiile adoptate, cu politicile și procedurile, precum și cu cerințele la nivel
național și european. În general, în Bulgaria strategiile de reabilitare urbanã la nivel local sunt
incluse în planurile integrate de regenerare urbană și dezvoltare. Planurile descriu principalele
sarcini și obiective, precum și etapele și cerințele pentru îndeplinirea acestora, inclusiv cele
adoptate prin proceduri municipale. Ele prezintă, de asemenea, strategii de management și
marketing care ar fi urmat în cursul punerii în aplicare a procedurilor prestabilite. Planul prezintă
cerințele de documentație și condițiile de evaluare a performanței pentru reprezentanții sectorului
public cât și cel privat. Nu în ultimul rând, planul ar trebui să includă rezultatele așteptate de la
procesul de revitalizare a unui teren dezafectat, precum și beneficiile posibile și efectele pozitive
pentru părțile interesate. Un exemplu potrivit este planul actual integrat de regenerare urbană și
dezvoltare a municipiului Burgas. Documentul include aspecte principale ale managementului de
proiect viitor și răspunderea economică. În general, documentul presupune mai multe secţiuni
principale: introducere, analiza ţintei și problemaica situației actuale, strategia și obiectivele
planului, management și marketing, planul de implementare și concluzii.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 5
S1 Faceţi un efort de clasificare pentru tipurile de brownfields identificat din punct de vedere
economic şi de management în cadrul categoriilor A, B, C sau D potrivit cu potenţialul lor de
reutilizare.
S2 Căutaţi ce stimul pentru dezvoltare economică locală îl poate reprezenta proiectul dvs. de
reamenajare.
S3 Discutaţi argumentele pro şi contra de parteneriat public-privat în reamenajarea siturilor
brownfield.
S4 Încercaţi sã pregătiţi proiectul planului de acţiuni integrate pentru proiectul dvs. de
reamenajare brownfield sub forma unui pachet de măsuri.
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6

Oportunitãţi de finanţare a regenerãrii zonelor industriale dezafectate
Jiřina Bergatt Jackson, Barbara Vojvodíková, Mária Zúbková, Dragos Ciolacu, Simeon
Toptchiyski
Pentru regenerarea terenurilor industriale dezafectate, se pot folosi în principiu, instrumente
financiare diferite, după cum urmează:


scheme de granturi (public, privat)



investițiile directe (publice, private)



fonduri (fonduri structurale, fonduri naționale de dezvoltare)



asigurări și fonduri cumulative



sistemele fiscale (de stat sau local, terenuri sau venituri speciale) și de livrare



credite, împrumuturi, dobânzi și subvenții



alte instrumente financiare

Printre acestea, un rol important îl au instrumentele de finanțare directă a activităților de
regenerare brownfield. Este posibil să se utilizeze fonduri din:


surse publice



surse private



surse multiple / combinarea resurselor

Capitalul privat intră în regenerarea zonelor industriale dezafectate, fie din poziția de proprietar
anterior, fie forțat să facă regenerarea zonei sub influenţa piaței. Unul din obstacolele în calea
revitalizãrii zonelor industriale dezafectate este creşterea costurilor de a rezolva problema siturilor
în declin, învechite sau contaminate ecologic. Ele depășesc cu mult câștigurile potențiale. Pe de
altă parte, o locație atractivă pentru proiectul de creștere a prețurilor de vânzare poate compensa
creșterea costurilor.
Sursele publice (municipalități sau regiuni) apar mai des ca simpli finanțatori publici sau în
combinație cu capital privat:
1

bugetele locale, regionale sau de stat

2

fonduri UE prin programele operaționale

3

donații și subvenții de la alte fonduri și organizații

Din punct de vedere economic și financiar, sistemul de subvenții de stat, în cazul în care banii vin
din contribuția întreprinderilor, instituțiilor sau autorităților locale, compenseazã echilibrul
financiar, promoveazã activitățile economice, de investiții, în special, mențin sau stimuleazã
activităților lor.
În ceea ce privește soluțiile de finanțare pentru revitalizarea zonele industriale dezafectate este
practic, la cele mai multe dintre ele, o condiție prealabilă pentru finanțarea suplimentară a
resurselor bugetare sau a fondurilor de finanțare prin intermediul UE.
Condiții pentru obținerea finanțării de succes din fonduri UE sunt, în principal:


Elaborarea unei analize adecvate brownfield (tehnic, juridic, de mediu)



Elaborarea unui studiu de fezabilitate de reamenajare a terenurilor virane



Constituirea unei echipe de proiect, formatã din membri ai guvernului, experți,
consultanţi imobiliari, potențiali investitori, adică viitorii utilizatori



Redactarea unui calendar al proiectului.

dezvoltatori,
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Printre instrumentele financiare de credit esențiale pentru construcția, reconstrucția și revitalizarea
unei proprietãţi, altele decât împrumuturile pentru investiții, sunt incluse:

Proiectul de finanţare
Proiectele mari de dezvoltare sunt în prezent finanțate prin proiecte de finanţare. Pentru
finanțarea proiectului, caracteristic este faptul că fondurile puse în proiect sunt rambursabile din
veniturile pe care proiectul le generează. Condiția prealabilă pentru pregătirea și implementarea cu
succes a proiectului de investiții este aplicarea sistematică a principiilor și a metodelor de
management de proiect - o gamă largă de activități și metode cu anumite obiective precise. Pentru
proiectele mari, aceasta înseamnă un loc de muncă pentru specialiști, pentru arhitecți de a furniza
agenți de închiriere, conduşi de managerul de proiect. Activele proiectului și fluxul de numerar
generat creeazã o prioritate pentru securitatea împrumutului.
În comparație cu formele convenționale de finanțare, pregătirea proiectelor este consumatoare de
timp, necesită o colaborare între experți din domeniul tehnologic, analiștii financiari și economiști
capabili să estimeze tendințele pentru perioada de împrumut. Instituția financiară este implicată în
proiecte de finanțare, fie ca creditor unic, fie cã intrã în relație cu instituțiile financiare, prin alte
credite sindicalizate. Participarea la decizia de finanțare a proiectelor se face pe baza evaluării
proiectului și a riscului creditãrii. Randamentul proiectelor este o condiție prioritară pentru
realizarea lor. Prin urmare, evaluarea ia în considerare mulți factori, iar proiectul este evaluat în
funcție de riscurile anticipate, care ar putea afecta economia sa în timpul întregii perioade și, în
mod special, în raport cu nevoile speciale ale proiectului individual.

Creditul ipotecar
Creditul ipotecar este oferit de către persoane fizice și juridice pentru construcții, realizarea,
extinderea și reconstrucția unei părți sau a tuturor bunurilor. Acesta este un împrumut pe termen
lung, asigurat prin depunerea unui gaj asupra construcţiei. Problema ratei dobânzilor și stabilirea
lor optimă nu este singurul element, dar esențială de finanțare în revitalizarea zonelor industriale
dezafectate din surse private de credit. În acest context, se cuvine a reflecta dacă statele au luat în
considerare, în programul lor de dezvoltare, rata dobânzii subvenționate la creditele acordate
dezvoltatorilor care încearcă să revitalizeze zonele industriale dezafectate și a finanțării acestora,
din surse private şi credite ale instituțiilor financiare. Resurse pentru rata subvenției ar putea fi, de
exemplu. din vânzarea de emisii de certificate și altele. In acest sens, Guvernul propune norme
pentru vânzarea de emisii de certificate.

6.1 Opportunitãţi de finanţare a zonelor industriale în decline din Republica
Cehã
Jiřina Bergatt Jackson, Barbara Vojvodíková
Finanțarea regenerãrii urbane a avut o lungă tradiție în Republica Cehă. Cu toate acestea, în timpul
schimbării sistemului, în 1990, o mare parte din această tradiție s-a pierdut. De atunci, o serie de
instrumente noi au apărut. (Rezumând aceste etape în timp, a se vedea tabelul 6.3).
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6.1.1 Diferite tipuri de surse
Regenerarea urbană subvenționatã de către Ministerul Ceh al Dezvoltării Regionale a fost un
sistem în care comunitățile au aplicat pentru finanțarea diverselor proiecte urbane. Acesta a fost
criticat ca fiind foarte puţin transparent și a fost înlocuit de subventii pentru finanțarea fostelor
zone industriale dezafectate ale armatei și de sprijin pentru locuințele proprietate și finanțarea
regenerãrii de locuințe.
Finanțările pentru zonele militare dezafectate de către Ministerul Ceh al Dezvoltării
Regionale - Acest instrument apare la solicitarea primarilor care au ajuns la concluzia că
reutilizarea fostelor proprietãţi ale armatei transferate în proprietatea comunităților locale are
nevoie de finanțare pentru proiecte de situri pe care aceste comunități nu le-au avut. O parte
modestă de finanțare pentru aceste scopuri persistă până în prezent.
Remedierea oricãrei proprietãţi acceptatã de legislația fiscală în calitate de "costuri", care
poate fi stabilitã faţã de profiturile operaționale. Acest instrument are nevoie de o introducere, în
special pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, când se pregătesc pentru proiecte de
regenerare; ei considerau, de obicei, ca fiind acelaşi lucru remedierile de proprietate și
regenerarea de proprietate. Atunci când faptul de a oferi o "reparație" de proiect și o "regenerare",
proiectul a fost acceptat, apoi reutilizarea proprietățile existente a devenit foarte competitivã.
Acest instrument a fost popular cu proprietarii de afaceri mici, care au achiziționat proprietatea
terenurilor virane si au folosit procedura "reparației" pentru a reduce impozitul pe venit. Când este
utilizat în combinație cu reducerea perioadei de amortizare de investiții eligibile pentru clădirile de
patrimoniu istoric și cultural, un punct de atracţie al proiectului de regenerare a fost consolidat în
continuare.
Perioada de amortizare redusă pentru proprietarii care investesc în proprietăți dărăpănate și
brownfield listate pentru valoarea lor istorică și culturală - Acest instrument a fost disponibil
aproximativ din 1995 și s-a dovedit a fi foarte popular, în special pentru proprietãţile de regenerare
mai mici, precum și în combinație cu instrumente fiscale în ceea ce privește remedierile
proprietãţii.
Granturi de sprijin pentru proprietățile de patrimoniu istoric și cultural - Există mai multe
programe conduse de către Ministerul ceh al Culturii pentru un număr de ani. Accentul principal
era pus pe protejarea subvențiilor care au fost concepute pentru a ajuta aceste proprietăți până la
noua lor utilizare. Toate subvențiile solicitau participări financiare din partea proprietarilor lor.
Sprijin de finanțare de locuințe - Sprijinul inițial pentru locuințe a fost direcționat spre susținerea
proprietății casei, prin oferirea de dobânzi ipotecare cotelor de impozitare. Următoarele etape
vizează locuințele vetuste şi sprijinirea subvențiilor și împrumuturilor pentru a revitaliza locuințele
din beton prefabricat.
Fondul Național de Proprietate - a fost stabilit prin rezultatele obținute din privatizare. Acest
fond a garantat eliminarea daunelor aduse mediului de activitățile industriale anterioare până la
prețul de cumpărare al proprietãţii privatizate, pentru noii proprietari. Multe contracte de
verificare de mediu au fost realizate, dar au existat plângeri faţã de supraevaluarea
decontaminãrilor de mediu și până în 2007 toate lucrările au fost oprite. Așa numitul tip de
contract "PPP" a fost licitat dar şi anulat în 2011. O nouã abordare este în curs de pregătire și
daunele aduse mediului de circa 1,7 miliarde de euro, precum și un număr de proprietari afectaţi,
sunt încă în așteptarea unei soluții adecvate.
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Finanțarea cercetării și educației în problema terenurilor industriale virane


Din 2004 până în 2010, fondul de cercetare al Ministerului ceh al Dezvoltării Regionale a
finanțat mai multe proiecte axate pe reutilizarea terenurilor industriale virane.



Începând cu anul 2006, Ministerul Educației a sprijinit unitățile industriale de patrimoniu, axat
pe conservarea valoarii istorice a proprietății industriale brownfield.



Ministerul Educației a sprijinit o serie de proiecte de cercetare privind regenerarea zonelor
brownfield.



Comitetul de Acreditare al Ministerului Educației a aprobat cursuri de "brownfield" la
Universități tehnice din Ostrava și Praga.



Parteneri cehi s-au alăturat unor proiecte internaționale brownfield (Cabernet, LEPOB,
BRIBAST, COBRAMAN, CIRCUSE).

Reabilitarea fostelor amplasamente de extracție miniere - prin decrete ale guvernului ceh, au
fost stabilite mai multe fonduri separate, începând cu 2002 și 2003:


fonduri pentru remedierea daunelor extracției miniere apărute înainte de privatizarea
companiilor miniere de lignit din regiunile Ustecky și Karlovarsky (200 milioane Euro)



fonduri pentru implicarea statului în costurile legate de daune ecologice apărute înainte de
privatizarea companiilor miniere, în ceea ce privește restructurarea industriei miniere și
revitalizarea în regiunea Moravia-Silezia (1,2 miliarde de euro)



fonduri pentru a acoperi efectele negative ale încetării extracţiei de cărbune în regiunea
Kladno, concepute pentru: a) gropi de steril (25 milioane de euro), b) înlãturarea instalațiilor
de la sol (11 milioane euro).

Această finanțare a fost întocmitã pe baza propunerilor de proiecte depuse la comisie. Aceste
mijloace financiare speciale au fost create pe baza Legii minelor nr 44/1988, care stabilește
obligația de a crea rezerve financiare alocate despãgubirilor pentru daunele aduse așezărilor
miniere și să acopere toate consecințele activităților miniere.

6.1.2 Fonduri din Programe ale UE
Posibilitatea atragerii de resurse de la Programele Operaționale de finanțare ale UE
Posibilitățile de a accesa PO UE au oprit mai multe surse de finanțare naționalã, pe de altă parte,
au dat noi oportunități mai largi pentru finanțarea proiectelor selectate pentru zonele industriale
dezafectate. Pentru Programele operaționale care au permis finanțarea regenerãrii zonelor
industriale dezafectate în perioada anilor 2004-2006, a se vedea tabelul 6.1
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Tabelul 6.1 - Titlurile și prioritățile programului UE disponibile pentru regenerarea zonelor industriale
dezafectate în perioada 2004 -2006.

Program

Prioritatea

Nr. De
proiecte

Valoare
1000€

1

OP Industrie

fabrici industriale dezafectate aproximativ
30%)

46

circa
60,000

2

OP Infrastructura

Eliminarea daunelor aduse mediului

0

?

3

OP SROP (program comun de
funcționare regionale)

Regenerare urbanã

12 proiecte

circa
30,000

4

OP Dezvoltarea resurselor
umane

Educaţie la nivel regional

mai mult de
2

?

5

JPG2

Mãsura 1.2 Regenerarea sectoarelor cu
daune şi cu utilizãri puţin convenabile

circa 35

70,000

Pentru Programele operaționale care au permis finanțarea regenerãrii zonelor industriale
dezafectate în perioada 2007-2013, a se vedea tabelul 6.2
În această perioadă, sprijinul pentru regenerarea zonelor industriale dezafectate a fost posibil din
mai multe programe operaționale cu fondurile structurale. Cu toate acestea, aceste programe
operaționale au fost în principal orientate pe creșterea economică și obiectivele de competitivitate
și nu atât de mult pe tipul de reducere a programelor.

Caseta 4
Reducerea Programelor de Finanţare în Republic Cehã
Lipsa finanțãrii OP din perioada 2006 -2013
Datele disponibile dspre zonele industriale dezafectate din Cehia au arătat că jumătate din zonele industriale
dezafectate identificate au fost localizate în comunitățile mici cu mai puțin de 2.000 de locuitori. În multe
comunități mai mici, există multe zone industriale dezafectate de o lungă perioadă de timp care ar putea
atrage orice utilizare benefică nouă. Autoritățile locale au nevoie de ajutor de la agențiile departamentale sau
regionale, cel puțin pentru a limita pericolul pentru public al unor situri industriale dezafectate. Existã motive
pentru care finanțele publice ar trebui să acopere toate programele de rezolvare a situației. Acestea sunt, de
exemplu: siguranța publică, ruina vizualã sau socialã. Cu toate acestea, pentru a pregăti orice program de
reducere, majoritatea regiunilor nu au luat în considerare zonele industriale dezafectate în comunitățile mai
mici. Abia acum, regiunile cehe încep să devină conștiențe de această problemă, ratând oportunitățile de
finanțare din perioada 2007-2013.
Catastrofe întâmplate în programul de demolare brownfield
În Republica Cehă, problematica diminuãrii finanțãrii programului de regenerare a zonelor industriale
devastate nu s-a manifestat până în 2007. Furtul de metale din zonele industriale dezafectate au dus la
diminuarea rezistenţei structurii construcţiilor. Acestea s-au prabuşit peste hoţii de fier vechi, ba chiar şi pe
spaţiul public. Publicul a protestat şi acest lucru a atras atenţia din partea mass-media. O săptămână mai
târziu, un scenariu similar a avut loc pe o altă locație. De data aceasta douã vieţi umane s-au curmat. Liderii
comunitãţii au protestat, regiunile s-au plâns cã nu au fonduri pentru a oferi siguranța publică. Guvernul a
acționat rapid și toate regiunile au promis aproximativ 300.000 de euro fiecare pentru urgențele de pe
proprietățile industriale dezafectate. Dar peste o săptămână o furtună a cauzat daune substanțiale
proprietăților şi fondurile de atenuare brownfield s-au direcţionat spre înlăturarea pagubelor provocate de
vântul puternic.
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Recomandarea brownfield în Republica Cehă a avut atâta succes încât a creat un paradox al
supraexploatãrii zonelor industriale dezafectate și regenerãrii în faza actuală a fondurilor
structurale. Toate cele șapte programe operaționale regionale au avut ca indicatori de succes
pentru program "regenerarea" sau " regenerarea brownfield " (m2 de clãdiri regenerate, ha zone
industriale dezafectate şi regenerate). Acest lucru a obligat beneficiarii să caute regenerãri ale
proprietăților existente și revitalizãri pentru zone industriale dezafectate. Aceştia pot fi adesea
ispiţi să denatureze orice alte tipuri de dezvoltare întreprinse pentru regenerarea sau reconversia
terenurilor industriale necultivate.
Tabelul 6.2 - Titluri şi Prioritãţi ale Programului UE de regenerare Brownfield pentru anii 2007 -2013.

1

Program operational (OP)

Prioritatea sau programul 7 şi 8

OP innovaţie şi industrie (ERDF)

Proprietate industrialã (circa 30% sit brownfield)

OP de mediu (ERDF)

Demolãri de clãdiri industriale dezafectate în parcuri
naționale.

Eliminarea daunelor aduse mediului

2

Plantare de Brownfield Urban

3

OP zone rurale (fonduri agricole)

4

OP integrate (ERDF)

5

OP Educație pentru competitivitate (ESF)

6

OP Cercetare şi dezvoltare pentru inovare
(ESF)

7

8

OP 7 Regionale (ERDF)

Program trans frontalier

Toate prioritãţile de program încurajeazã regenerarea
brownfield
Regenerarea de locuințe
Regenerarea de monumente de patrimoniu istoric şi cultural
Reţele
Formare
Cercetare
Consolidarea instituţiilor


Program Operational Regional Moravia Nord



Program Operational Regional Sud Est



Program Operational Regional Nord Est



Program Operational Regional Bohemia Centralã



Program Operational Regional Sud Vest



Program Operational Regional Nord Vest



Program Operational Regional Moravia Centralã



Republica Cehã – Polonia



Republica Cehã – Slovacia



Republica Cehã – Austria



Republica Cehã – Bavaria



Republica Cehã - Saxonia
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Tabel 6.3 - Descrierea activitãţilor Brownfield cheie din Republica Cehă.

Descrierea activitãţilor din zonele industriale dezafectate
1997

1999

2000

2001



Apariția problematicii zonele industriale dezafectate



Finanțare SUA pentru activități culturale în zone industriale dezafectate cãtre NNO din
Brno, Cehia



Investitorii privați profitã de amortizarea investițiilor la proprietățile de patrimoniu
cultural



Investitorii privați profitã de clasificarea fiscală pentru lucrãrile de"reparație" la proprietăți
ca "element de cost"



Consultanții UE introduc problema brownfield la CzechInvest



Finanțare SUA cãtre ONG-uri cu misiunea de a sprijini reutilizarea zonele industriale
dezafectate



Recunoaștere mai largă a problematicii brownfield



Primul seminar brownfield de identificare a stadiului cunoştinţelor privind eutilizarea
zonelor industriale dezafectate în Cehia



Primele informații în limba cehă despre zonele industriale dezafectate



Primele proiecte brownfield în curs de dezvoltare



Primele rapoarte analitice și articole pe tema problematicii zonelor industriale
dezafectate



Primele zone industriale dezafectate ale armatei sunt transferate autorităților locale cu
utilizare limitată doar pentru serviciile publice



Primul proiect de transfer de cunoştinţe asupra zonelor industriale dezafectate finanțat
de UE



Primul program național industrial de remediere brownfield



Prima paginã web despre zonele industriale dezafectate



Primul manual brownfield în cehă pentru autoritățile locale



Planul Național de Dezvoltare pentru fondurile UE 2004-06 cheltuielile includ zonele
industriale dezafectate ca o problemă de abordat



Începând cu jumătatea anului 2003, legea revizuită privind transferul zonelor industriale
dezafectate ale armatei cãtre organismele publice a permis reutilizarea necondiționată a
acestora



Primul mare proiect comercial deschis de reutilizare brownfield



Inventarierea primelor zone industriale dezafectate și evaluarea dimensionii lor
(inventariere detaliatã în regiunile Usti și Hradecký și o estimare a zonelor industriale
dezafectate la nivel național)



Primul proiect pilot național brownfield finalizat cu finanțare naţionalã



Finanțarea programului de cercetare s-a concentrat pe zone industriale dezafectate



Prioritățile de finanțare FEDR 2004-2006 pentru regenerarea zonelor industriale
dezafectate (terenuri industriale virane și 12 proiecte pilot de regenerare a zonelor
industriale dezafectate urbane (a se vedea tabelul 6.1)



Programul de sprijin pentru reutilizarea terenurilor virane ale armatei ( pregătirea
proiectului și sitului)



Inventariere regionalã

2002

2003

2004

20042006

2005
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Descrierea activitãţilor din zonele industriale dezafectate


Prima încercare de inventariere naționalã brownfield (CzechInvest)



2006 primul manual și curs în limba cehă pentru de specialiştii din construcții



Prioritățile strategice din cadrul de referință național stabilit pentru fondurile UE 2007-13



Noua Lege de planificare a cerut un inventar al terenurilor urbanizate cu potențial de
reutilizare



Prima inventariere detaliatã brownfield în orașe



Expansiunea sectorului privat în redezvoltarea proprietãţii regionale, inclusiv reabilitarea
zonelor industriale dezafectate



Eşecul expertizei brownfield CzechInvest



Transferul liber al zonelor industriale dezafectate ale armatei cehe și a bunurilor
excedente cãtre organisme publice s-a încheiat, deoarece pânã atunci toate astfel de
proprietăți erau vândute prin licitații publice



Finanțarea ERRD pentru regenerarea urbană, zonele industriale dezafectate industriale,
identificarea zonelor contaminate și decontaminarea sitului contaminat



Indicatorii programului urban s-au concentrat pe- m de zonã de construitã regeneratã şi
ha de situri regenerate



Strategia brownfield nu este adoptată de guvernul ceh (nu a fost concentratã spațial și
insuficient consultate toate sectoarele)



Pentru a accesa fondurile UE 2007-2013, orașele mai mari din Cehia trebuie să elaboreze
planuri integrate de dezvoltare



Crizele economice au oprit aproape toate regenerările comerciale din zonele industriale
dezafectate care nu au fost finanțate prin fonduri PO ale UE



Planificarea colectãrii de date - prima aplicare a noii legii a planificãrii- le-a dat un motiv
legal pentru a inventaria şi publica date despre zonele industriale dezafectate



Formare în management brownfield (proiect CobraMan)



Managementul utilizãrii terenurilor (proiect CircUse)



Programul “Green light to energy saving”

2011



Analiza barierelor juridice, economice și a sistemului de reciclare a terenurilor urbanizate

2012



Monitorizarea utilizãrii terenurilor urbanizate în curs de dezvoltare

2006

2007

2007
2013

2008

2009
2010

2

Programul "Undă verde pentru economisirea energiei" (“Green light to energy saving”) oferã finantare pentru persoanele fizice, organismele și instituțiile publice pentru măsuri de
îmbunătățire a consumului de energie. Acesta a fost finanțat din resursele emisiei de certificate
comercializabile cehe vândute în Japonia. Acesta poate fi folosit pentru construcții noi, precum și
pentru activități de regenerare. Regenerarea și reabilitarea siturilor industriale dezafectate cehe va
necesita resurse substanțiale pe o perioadă care trebuie să fie măsurată în zeci de ani. Pentru mai
multe orase din Cehia, zonele industriale dezafectate sunt de o asemenea amploare încât impactul
influențează în mod substanțial competitivitatea lor urbanã (Ostrava, Praga, Zlín, Ústí nad Labem,
Brno, Kladno si Liberec). Zonele industriale dezafectate ilustrează modul în care o problemă urbanã
presantă și remediul ei pot fi reflectate într-un context regional mai larg. Cu toate acestea,
revitalizarea zonelor industriale în declin poate aduce o contribuție importantă la dezvoltarea
economică locală și la rezolvarea aspectelor sociale și de mediu, în special în regiunile în care rata
șomajului este ridicată – prin sprijinirea regenerãrii terenurilor virane din fonduri publice și private.
Până în prezent, majoritatea surselor de finantare cehe pentru regenerarea terenurilor virane a
venit (și ar trebui să nu mai vinã) de la investitori privați. Rolul administraţiei publice locale este
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de a folosi puterea lor, poziția de lider local și finanțare pentru a elimina barierele pentru investiții
din sectorul privat. Cu toate acestea, experiențele au arătat adesea că lipsa de finanțare nu este
principalul obstacol pentru reutilizarea zonele industriale dezafectate. Principalele bariere la
reutilizarea terenurilor virane sunt: lipsa de leadership local, viziune insuficientã, nivelul scăzut al
competențelor de dezvoltare și lipsa de cooperare a părților interesate.
Tabel 6.4 - Compararea a douã Programe Operaţionale Regionale (ROP) în regiuni cu zone industriale
dezafectate problematice.

Mãsura

ROP North Moravia
Prioritatea 2

Prioritatea 3

Prioritatea 3

Prioritatea 4

Prioritatea 1

Prioritatea 1

Prioritatea 2

Sprijin regional
pentru
prosperitate

dezvoltareea
oraselor

dezvoltarea
oraselor

dezvoltare
rurală

dezvoltării
orașelor

dezvoltării
orașelor

sprijin integrat
de dezvoltare
locală

2.3 Sprijin
pentru
reutilizare a
brownfield

3.1 centre
regionale
dezvoltare

3.2 centre
sub-regionale

4.1
comunități
rurale de
dezvoltare

1.1 Sprijinirea
centrelor de
dezvoltare
regională

1.2.
Revitalizarea
orașelor mici
și mijlocii

2.2 Investiții în
îmbunătățirea
infrastructurii
fizice

infrastructura
construcţiilor

Remedieri ale
mediului

Remedieri ale
mediului

Remedieri ale
mediului

Remedieri ale
mediului

Demolare,
decontaminarea
terenului


aducerea
infrastructurii în
zonelor
industriale
dezafectate

Decontaminarea
terenurilor şi
construcţiilor

construcţii



Reconstrucţie şi
construcţie

Reconstrucţie şi
construcţie







proiect de
documentaţie
tehnicã

proiect de
documentaţie
tehnicã

construcţi




Baza de date
brownfield
actualizatã


promovare


Reconstrucţir şi
construcţie

Proiect tehnic
documente


Achiziţie teren
(max 10% din
cost)


Pregãtire proiect


Consolidare
teren şi acces


Achiziţie teren
(max 10% din
cost)




sondaj



Demolare,
decontaminarea
terenului

Achiziţie teren
(max 10% din
cost)

Recultivare
temporarã







Activitãţi de sprijin

ROP North West

promovare


promovare


Demolare


Demolare

Demolare


Construcţie şi
infrastructura
de
reconstrucţie


Construcţie şi
infrastructura de
reconstrucţie


Reconstrucţir şi
construcţie


Baza de date
brownfield
actualizatã

Reconstrucţir şi
construcţie


partenariat

partenariat



Spaţiu verde
public


Reconstrucţie şi
construcţie


proiect tehnic
documentaţie,
concurs de
proiectare





Consolidare
teren şi acces


Formare, bune
practici


Achiziţie teren
(max 10% din
cost)




proiect tehnic
documentaţie,
concurs de
proiectare


Formare, bune
practici

infrastructurã,
spaţiu public


Baza de date
brownfield
actualizatã


Consolidare
teren şi acces






proiect tehnic
documentaţie,
concurs de
proiectare




partenariat



Achiziţie teren (max 10% din cost)
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Caseta 5
JESSICA Introducere
http://jessica.europa.eu
Acronimul JESSICA înseamnã Sprijin european comun pentru investiții durabile în zonele urbane (Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas). Acesta este un nou instrument pentru a fi utilizat
împreună cu fondurile structurale. Nu este o formă de finanțare de grant, ci o formă de o finanțare de
împrumut "soft". Ideea principală constă în finanțarea împrumuturilor pentru proiecte în domenii
dezavantajoase, care pot genera profit și pot să contribuie la dezvoltarea locală. Există un grad de asistență de
specialitate oferit solicitanților în pregătirea lor inițialã de proiect.
Mijloacele financiare din fondurile structurale sunt investite de către instituția care inițiază într-un fond de
holding, sau sunt investite direct într-un fond de dezvoltare urbană. Alți investitori, publici sau privaţi, pot
contribui la aceste fonduri (de exemplu, municipalitățile, Banca Europeană de Investiții, băncile comerciale și
alte instituții financiare ...).

Fig. Caseta 5.1 - Diagrama JESSICA în funcţionare
Combinarea resurselor publice și private
Acest tip de abordare vizează regenerarea zonelor industriale dezafectate prin utilizarea avantajelor celor mai
bune deprinderi și competențe ale sectorului public, precum și abilități de dezvoltare, de achiziții și financiare
ale sectorului privat. Special adecvate pentru această soluție sunt siturile B de mari dimensiuni în orașe, cu
puţin potenţial de dezvoltare. În aceste condiții, fără o astfel de abordare, riscurile de dezvoltare pentru
sectorul privat sunt prea mari și abilitățile sectoarelor publice în dezvoltarea terenurilor sunt de obicei prea
mici. Printr-o cooperare reciprocă la pregătirea de proiect, o astfel de abordare poate crea o valoare de
dezvoltare, reducând riscurile de dezvoltare și producând proiecte "bancabile" - proiecte care produc venituri
care, la rândul lor, pot rambursa împrumuturile de tip JESSISA. Combinarea resurselor publice și private este
un mod care aduce multe avantaje, însă există și unele dezavantaje.
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Tabel Caseta 5.1 - Țări sau regiuni deja în exploatare prin intermediul finanţãrii de tip JESSICA.

19 Operațiuni JESSICA - 1,6 miliarde de euro angajate
HF
UDF
EIB

Alte instituţii
Brandenburg (DE)

Bulgaria

(ILB – banca de promovare)

Moravia Silesia
(CZ)

East Midlands (UK)
(King Sturge Financial Services)

Greece

Wales (UK)

Campania (IT)

(Amber Infrastructure and Lambert Smith Hampton)

Sicilia (IT)

Operational Agreements under HFs :

Lituania

Estonia

Pomerania (PL)

Estonia

(KredEx –
împrumut și
fondul de
garantare de
export)

(Swedbank, SEB)

Silezia (PL)
Pomerania de Vest
(PL)
Wielkopolska (PL)

Lithuania
(Šiaulių bankas x 2, Swedbank, SEB)
Westpomerania (PL)
(Bank Ochrony Srodowiska, Bank Zachodni WBK)
Wielkopolska (PL)

Portugalia
Andaluzía (ES)

(Bank Gospodarstwa Krajowego)

Londra (UK)

Andalucia (ES)

Northwest
England (UK)

(BBVA, ACF)
London (UK)

Scotland (UK)

(Foresight)
Sursa: http://jessica.europa.eu Term 7/2011

Avantaje pentru aplicanţii din administrația publicã localã:


o mai bună posibilitate de a obține împrumuturi - împrumuturile bancare pentru sectoarele publice
prezintã cel mai mic nivel de risc



un nivel scăzut al dobânzilor din partea băncii



împrumuturile municipale au de obicei un anumit sprijin politic local



proiectele autorităților locale pot ţinti de obicei chiar deasupra punctelor de rentabilitate a
proiectelor



alte avantaje locale și venituri generate de proiecte (fiscalitatea, ocuparea forței de muncă, etc) pot fi
calculate ca o contribuție la rambursarea creditului



îmbunătățirile calitative ale proiectului pentru mediul urban pot genera de asemenea unele venituri



Zonele Brownfield pot fi pline de surprize. Uneori este necesar să se modifice proiectele în timpul
realizării. Pentru un proiect finanțat în mod tradițional de UE, acest lucru poate prezenta o problemă
gravă, tipul de finanțare JESSICA este mai flexibil.

Dezavantaje pentru aplicanţii administrației locale:


dificultăți în pregătirea proiectelor complexe



multe grupuri de interes și de cerințe



viziuni și așteptări variate



proces anevoios de construire a consensului părților interesate
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Rezumat din POR compilat de către IURS os, a se vedea, de asemenea, www.brownfields.cz, zdroje
secțiunea finanțare pentru compararea completă a măsurilor în fondurile structurale pentru zonele
industriale dezafectate din Cehia 2007-2013
Mai multe POR au emis dispoziții de finanțare JESSICA. Dar înțelegerea avantajelor de finanțare
JESSICA a fost lentã. Funcționarea programului regional de finanțare JESSICA este operaționalã
doar în Moravia de Nord.

6.2 Posibilitãţi de finanţare a regenerãrii zonelor industriale dezavantajate
în Slovacia
Mária Zúbková
Pentru regenerarea terenurilor industriale dezafectate existã, în principiu, posibilitatea de a utiliza
următoarele instrumente (a se vedea Tabelul 6.5):
Tabel 6.5 - Tipuri/categorii de instrumente.
Tipuri/categorii de instrumente

Instrumente financiare de
bazã

Descriere
Schemã de grant pentru redezvoltarea satelor
Mecanismul Financiar Norvegian

Scheme de grant
(public, privat)

Scheme de grant axat pe redezvoltarea spațiilor și clădirilor publice
sau proiecte de mediu finanțate de către marile companii, cum ar fi
rafinăria Slovnaft, T-com, Orange, etc
Subvenții pentru dezvoltarea şi construcția infrastructurii tehnice a
sitului

Investiţii directe
(public, privat)

Instrumente
financiare

Funduri (fonduri
structurale,
fonduri
naţionale de
dezvoltare)

dezvoltãri total finanțate de sectorul public
investiţii private

EFRD, fonduri de coeziune şi alte fonduri ale UE

Garanţii de stat
Garanții bancare pentru împrumuturile acordate de Slovak Guaranty
and Development Bank

Fonduri de
asigurare şi
cumulative

BEI finanțate în trecut de investitorii internaționali pentru înființarea
de fonduri de proprietate, cu scopul de a ajuta la maturizarea pieței
imobiliare locale.
Fondul de mediu finanțat din taxele de mediu
Fondul European de Dezvoltare de Locuințe de stat finanțat direct de
la bugetul de stat
Garanții pentru împrumuturi financiare din fondul de dezvoltare de
stat pentru locuințe a determinat municipiile și orașele sã
construiascã de apartamente de închiriat.
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Tipuri/categorii de instrumente

Instrumente financiare de
bazã

Fonduri de
asigurare şi
cumulative

Descriere
Garanții pentru împrumuturi financiare din fondul de dezvoltare de
stat pentru locuințe a determinat municipiile și orașele sã
construiascã de apartamente de închiriat.
Garanție bancară pentru creditul acordat de către Fondul de stat de
dezvoltare a locuințelor pentru renovarea fondului locativ.
Garanții bancare rapide
impozitul pe profit

Instrumente
financiare

Sistemele fiscale
(de stat sau
locale, terenuri,
venituri sau
speciale) și de
transport

Impozitul pe proprietate revine comunităților locale
Taxele de transfer de proprietate asupra terenului (se referă în
principal la transferul de proprietate și teren pentru mediul de
afaceri)
TVA
Ipoteci
Împrumuturi naționale din Fondul de Mediu

Credite,
imprumuturi,
dobânzi și
subvenții

Programul de stat pentru sprijinirea reînnoirea fondului de locuințe
prin acordarea de garanții bancare pentru creditare
Credite ale băncilor comerciale
Subvenţii publice de stat pentru "construcții", sistem foarte popular
cu randamente bune

Alte instrumente
financiare

instrumente
complemen
tare

-

Bugetele municipiilor bazate pe redistribuirea impozitelor pe venit și a veniturilor proprii

6.2.1 Programe de finanţare ale Uniunii Europene
În ceea ce privește soluțiile de finanțare pentru revitalizarea zonelor industriale dezafectate, la cele
mai multe dintre ele este practic o condiție prealabilă pentru finanțarea suplimentară a resurselor
bugetare sau a fondurilor de finanțare prin intermediul UE. Fondurile structurale ale UE ar putea
deveni o sursă importantă de finanțare pentru revitalizarea zonelor industriale dezafectate în
Slovacia. Teritoriul echipat și infrastructura disponibilă crește atractivitatea pentru investitorii
privați. Dovada în acest sens este apelul Ministerului Economiei (din 2008) de "Sprijinire a
dezvoltării de parcuri industriale dezafectate brownfield " din programul operațional
"Competitivitate și creștere economică", Măsura 2.1. Singurul document care ar trebui să
contribuie la îmbunătățiri în acest domeniu a fost programul operațional "Competitivitate și
creștere economică", cu doar una din prioritățile de regenerare a zonelor industriale dezafectate:
strategie și sprijin axat de a face regiunile mai atractive pentru investitori (reabilitarea de clãdiri,
situri industriale, etc), utilizarea zonelor industriale pentru noi activități comerciale.

6.2.2 Granturi şi subvenţii
Subvențiile oferite de Fondul de protecție de Mediu pentru anul 2011 sunt prevăzute pentru
activități în următoarele domenii: Protecția atmosferei și a stratului de ozon ale Pamantului -
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promovarea activităților care vizează îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea poluanților;
Protecția utilizãrii apei; Dezvoltarea managementului deșeurilor; Protecția naturii și a peisajului sprijinirea activităților care vizează conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a
componentelor sale. Investigarea, cercetarea și dezvoltarea vizează identificarea și îmbunătățirea
mediului - axate pe activitățile de explorare, de cercetare și dezvoltare (servicii), care vizează
identificarea și îmbunătățirea mediului. Criteriul de bază pentru acordarea de subvenții pentru
toate activitatile de mai sus este situația mediului în zonă și necesitatea, precum și conformitatea
cu prioritățile de politică de stat pentru mediu.
Subvențiile pentru dezvoltarea sitului și construcția infrastructurii tehnice - este un studiu al
proprietarilor care au achiziţionat terenul și al documentatiei de planificare a utilizării terenurilor
pentru construcția de apartamente publice.
Echipamentul tehnic este:


reţea publică de apă;



reţea publicã de canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor uzate;



fose septice domestice mici;



drumurile locale, inclusiv iluminatul stradal.

Solicitanții pot fi municipalitãţile, sau organizaţiile non-profit care furnizează servicii caritabile în
conformitate cu Legea nr 213/1997 Coll. Pentru a oferi subvenții, se includ toate autorizațiile de
construcție pentru clădiri rezidențiale, precum și toate autorizațiile de construcție sau cererile
pentru autorizarea planificãrii zonale pentru case, care condiţioneazã executarea de acest fel de
facilitati tehnice.

Mecanismul financiar norvegian
Obiectivul acestei asistențe este de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în
Spațiul Economic European prin acordarea de subvenții pentru proiecte de investiții și dezvoltare.
Proiectele prioritare includ:


Protecția mediului



Conservarea patrimoniului cultural european



Promovarea dezvoltării durabile

6.2.3 Credite ale băncilor comerciale
Printre instrumentele financiare de credit esențiale pentru construcția și revitalizarea proprietãţilor,
reabilitarea zonelor industriale dezafectate, altele decât creditele de investiții se includ în principal:
Finanțarea proiectelor se caracterizează prin: legătură strânsă a ratelor de credit pentru fluxul de
numerar viitor legat de creditare; partajarea riscurilor bazată pe relația contractuală, este riscul
asociat cu proiectul împărțit la mai multe părți interesate, de exemplu, titularul proiectului,
instituțiile financiare, furnizorii de echipamente de proiect, după finalizare operatorii săi, agenții
guvernamentale, companii de asigurări și similare. Impãrţirea riscurilor este diferitã.
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În afara bilanțului de finanțare - înseamnă că finanțarea proiectului nu va avea nici un efect
asupra soldului de credit al titularului - fiecare proiect de investiții se va baza pe proiectul
companiei. Soldul va apărea numai în implicarea sa în finanțarea proiectului (nu ca un împrumut
făcut la proiect).

6.2.4 Parteneriate în regenerarea zonelor industriale dezafectate
Beneficiile parteneriatelor în regenerarea brownfield includ:


accesul la surse mai largi de fonduri



efectul de levier mai mare în utilizarea fondurilor publice limitate



încurajarea sectorului privat să se dezvolte pe terenuri brownfield.

Capitalul privat intră în regenerarea zonelor industriale dezafectate din poziția de proprietar
anterior, sau sub influenţa pieţei care-l obligã. O altă posibilitate este de implicare a unui investitor
privat ca nou proprietar în scop de afacere. Sursele publice (municipalități sau regiuni) apar în
procesul de regenerare, mai des ca finanțator public sau în combinație cu capitalul privat.
Parteneriatul public-privat este una din formele posibile de parteneriat, definit drept cooperarea
dintre sectorul public și sectorul privat, cu scopul de a furniza infrastructura publicã eficientã, spații
publice și servicii. Parteneriatul public-privat recunoaște că sectorul public și sectorul privat au
anumite avantaje reciproce în îndeplinirea sarcinilor specifice. Permiţând fiecãrui sector sã facã cât
mai bine ceea ce trebuie, servicii publice și infrastructura pot fi furnizate în modul cel mai eficient
posibil. Este o colaborare pe termen lung, ceea ce înseamnă că un proiect de dezvoltare publică nu
a fost construit sau furnizat numai de sectorul public (de stat, regiune și municipalitate), ci şi prin
susținere din partea sectorului privat.
Principiul de a permite parteneriate pentru a aborda diferența de cost-valoare în dezvoltarea
proprietãţii asupra terenurilor industriale dezafectate nu a fost încă pe deplin recunoscut. Unul
dintre motivele cele mai importante este eficiența economică a proiectelor de parteneriat în
comparație cu proiectele publice sau private.

Fig. 6.1 - Forme şi modele de partenariat public-privat
Modelul de bază al parteneriatelor public-privat dat în Fig. 6.1 poate fi descris astfel:
Operaţie & Mentenanţã (OM): Un operator privat operează în temeiul contractului asupra unui
activ public - privat pe un termen anume. Dreptul de proprietate precum și responsabilitatea
asupra activului rămâne de partea entitãţii publice. Aceastã formulã este aproape de externalizare.
Build-Operate-Transfer (BOT): O entitate privată primește o francizã pentru finanțarea,
proiectarea, construirea și exploatarea unei instalații (și pentru a percepe taxe de utilizare), pe o
perioadă anume, după care proprietatea este transferată înapoi la sectorul public.
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Design-Build-Finance-Operate (DBFO): Sectorul privat proiecteazã, finanțeazã și construiește o
nouă facilitate în cadrul unui contract de leasing pe termen lung si opereaza facilitatea pe durata
contractului de leasing. La sfârșitul contractului de leasing, partenerul privat transferă noua
facilitate cãtre sectorul public.
Build-Own-Operate (BOO): Finanțele din sectorul privat construiesc, deţin si opereazã în
permanență o facilitate sau un serviciu. Constrângerile publice sunt stipulate în acordul original și
prin autoritatea de reglementare.
În Slovacia, parteneriatele public-privat pot fi folosite în proiectele de dezvoltare urbană și
regională și de preferință pentru reutilizarea zonelor industriale dezafectate, pentru parcurile
tehnologice, centre de congrese și locuințe sociale. Un exemplu îl constituie proiectul Eurovea (a se
vedea mai mult în subcapitolul 11.1) în care investitorul privat Ballymore a investit în construcția
întregii zone, iar sectorul public a investit în proiectarea spațiilor publice și amenajarea teritoriului.

6.3 Opportunitãţi de finanţare a regenerãrii spaţiilor industriale dezafectate
în România
Cezar Aanicai 4, Dragos Ciolacu

6.3.1

Programele de finanţare ale UE

Din momentul aderării la Uniunea Europeană, la începutul anului 2007, România beneficiază de
avantaje în scopul de a consolida capacitatea sa de a implementa normele UE. Programele actuale
se desfãşoarã de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013, cu un buget de 54.4 miliarde € pentru
fondurile structurale, 18 miliarde € pentru Fondul de Coeziune și aproximativ 12.183 miliarde €
pentru fondurile agricole și de dezvoltare rurală. Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune sunt
fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru a sprijini promovarea regiunilor mai sărace ale
Europei și integrarea infrastructurii europene. Împreună cu fondurile agricole, inițiativele
comunitare și programele comunitare, aceste fonduri alcătuiesc marea masă a fondurilor UE și
majoritatea fondurilor cheltuite. Cu toate acestea România a absorbit mai puțin de 4% din cei 20
de miliarde Euro alocaţi de Uniunea Europeană pentru programe de infrastructură.
Descrierea generală a tipurilor de finanțare în România includ: Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, Fondul de ajustare, JASPERS, JEREMIE, Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatea de Management (MA), BRCT, Cadrul Strategic
Național de Referință (CSNR), Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, Programele Operaționale,
Programele de Cooperare Teritorială Europeană.
Coordonarea instrumentelor structurale se face în România în funcție de următoarele programe:
Cadrul Strategic Național de Referință 2007-1013, (CSNR), Planul Național de Dezvoltare 20071013 (PND), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR ), POS de mediu (POS mediu),
Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional de Transport (POST). Programul
Operațional Regional, cu un capital total de 2.991.727.376 euro pentru 2012 și 2013, include în
special reabilitarea siturilor industriale neutilizate și pregătirea acestora pentru noi activități.
Structurile regionale din România nu au responsabilități funcționale și nici fiscale, şi deci nici
autoritate de elaborare a politicilor. Consiliile regionale și agențiile sunt responsabile pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivel regional și de luare a deciziilor asupra alocării de
fonduri pentru proiecte de dezvoltare. Unitățile regionale nu dispun de nici o autoritate fiscală de a
planifica și implementa proiecte de importanță regională, deoarece funcția lor unicã este de a

4 Eng. PhD Cezar Aanicai, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Iaşi, kaa_zip@yahoo.com
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decide ce proiecte să finanțeze, în conformitate cu orientările stricte ale Comisiei Europene.
Existența a 7 +1 administraţii regionale nu este o condiție sine qua non pentru a asigura absorbția
eficientă a fondurilor structurale ale UE și pentru reducerea diferențelor economice regionale. Un
număr important de state membre ale Uniunii Europene nu au încă guverne regionale. De
asemenea, nu există cerințe formale privind dimensiunea unităților administrative sau numărul de
niveluri în administrația publică. România se confruntă încă cu descentralizarea sectorială și, mai
precis, cu coabitarea de birouri deconcentrate și auto-guvernarea descentralizatã. Ministerele de
resort sunt încă implicate în gestionarea programelor și rambursarea fondurilor, mai degrabă decât
de a le trimite la guvernele locale. Guvernul Central trebuie să remodeleze funcțiile lor și le
limitează responsabilitățile de reglementare și de evaluare, spre deosebire de implementatori, în
cazul serviciilor descentralizate. Aceeași problemă este și mai importantã în finanțarea cheltuielilor
de capital.
Limitarea funcțiilor Guvernului Central pentru formularea de politici, monitorizare și evaluare
presupune că funcțiile rămase ar trebui să fie descentralizate la nivelul administrației locale. Este
esențial ca descentralizarea fiscală sã însoțeascã transferul de competențe, în cazul în care o mai
mare autonomie se acordã autorităților locale. Sistemul de transfer poate fi ajustat pentru o mai
mare transparență și previzibilitate, cum ar fi finanțarea guvernele locale prin pachete de granturi,
clarificarea nivelului de egalizare în legislația primară și de preferință ca un procent de indicatori
macroeconomici, cum ar fi PIB-ul. Este important faptul că zonele care beneficiază de
responsabilitățile în afara județelor sunt preluate de către actorii regionali. Elaborarea strategiilor
de dezvoltare regionalã, punerea în aplicare a politicilor regionale de pe piața muncii, furnizarea de
servicii de importanță regională, crearea unor sisteme regionale de inovare, înființarea de centre de
transfer de tehnologie, etc - toate aceste activități nu pot fi furnizate eficient la nivel central, nici la
nivel de județ. Regiunile ar trebui să-şi asume competențele a căror implementare la nivel de
județ nu îndeplinește criteriile de economie și / sau de subsidiaritate, cum ar fi protecția mediului,
planificarea infrastructurii regionale, responsabilitățile regionale de dezvoltare economică. Rolul
Guvernului ar trebui să fie limitat în mod clar la ceea ce este de interes national: construirea și
modernizarea coridoarelor de transport importante, consolidarea cooperării transfrontaliere și
asistarea regiunilor în dezvoltarea educației și potențialului de cercetare și dezvoltare, în vederea
creșterii competitivității regiunilor.

6.3.2 Regulementãri generale ale Bãncii Naţionale
Pe 15 ianuarie 2009, Banca Națională a României a aprobat noul regulament de consolidare a
cadrului prudențial și de îmbunătățire a managementul riscului pentru creditele de uz casnic pe
fondul crizei de pe piețele financiare globale. Noul regulament va limita urmările crizei mondiale
asupra economiei naționale, încât creditorii vor avea posibilitatea de a calcula un nivel de
îndatorare mai mare pentru debitori, cu o calitate înaltă a bunurilor imobiliare drept garanții
pentru creditele lor. Acest lucru va asigura vitalitatea pieţei imobiliare romaneşti, în ciuda
implicațiilor de pe piața crizei financiare globale. România este încă una dintre cele mai puțin
dezvoltate state membre ale UE în ceea ce privește dependența de datorii ipotecare.
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Fig. 6.2 - Regiunile NUTS2 în România: Regiunea 1: Nord-Est, Regiunea 2: Sud-Estt, Regiunea 3: Sud, Regiunea
4: Sud-Vestt, Regiunea 5: Vestt, Regiunea 7: Centru, Regiunea 8: Bucureşti-Ilfov
Nivelul de îndatorare ipotecarã ale cãminelor din România este cu siguranță mai mic decât în alte
țări din Europa Centrală şi de Est. În plus, fundamentele demografice și economice ale pieței
imobiliare rezidențiale din cele mai mari orașe din România rămân relativ puternice. Pe termen
lung, există perspective bune pentru redresarea pieței în funcție de rata saturației de locuințe a
țãrii, cererea mare nesoluționatã de locuințe si de puternici factorii demografici.

6.3.3 Partenatiatul public privat şi investiţiile private
În toate fostele țări comuniste, vidul instituțional și cadrul juridic slab de la începutul anilor 1990 au
amplificat în mare măsură comportamentul oportunist (diferenţe de chirie, mită etc) și în unele țări,
grupuri de interese au inhibat ritmul reformelor. În acest mediu, schimbările din politica de stat în
cadrul instituțional este esențialã pentru investitorii străini. În aceste perioade de schimbări
instituționale radicale, companiile nu-şi pot întemeia deciziile lor de investiții pe instituțiile
prezente, deoarece acestea sunt adesea tranzitorii și chiar neconsistente. Astfel, flexibilitatea
strategică și capacitatea de a se adapta la normele și reglementările volatile pot deveni avantaje
competitive importante. Acest lucru conduce la ideea că tranziția a creat bariere politice specifice,
dar şi portiţe cu oportunitãţi pentru investitorii care au stabilit relații bune ori au purtat negocieri
de succes cu guvernele gazdă. Pe de altă parte, inconsecvențele instituțiilor rămase mãresc
costurilor de tranzacție de creștere, în special pentru noile relații de afaceri, și astfel împiedicã
multe tranzacții potențiale, în special cele de natură complexă sau pe termen lung.
Lipsa de eficiență a instituțiilor face dificilã pentru abordarea piețelor emergente de cãtre
investitori, precum și atunci când se schimbă structura Guvernului, se agraveaza fluxul de informații
de la autorități cãtre investitori. Mai mult, în cazul în care o țară este un membru nou al UE,
investitorii au un nivel scăzut de încredere faţã de normele din acea societate. Și când o țară ca
România se confrunta cu lipsa de fonduri, o strategie importantă pentru un ajutor financiar
norocos este parteneriatul public-privat. Legea PPP a fost adoptată în octombrie 2010, dar din
păcate, aceasta a fost total ineficientã. În noiembrie 2011, Legea PPP a fost schimbatã
fundamental, și se speră că mai multe fonduri structurale ale UE vor fi absorbite, în principal pentru
regenerarea terenurilor industriale virane din oraşe. In urmă cu mai mulți ani, România nu a avut o
piata imobiliarã, toate proprietățile fiind de stat. Promovarea mai multor legi ale proprietãţii au
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schimbat această imagine. Acum se poate spune cu siguranţã cã posibilitățile abundă. Piața
imobiliară prezintã o dinamicã spectaculoasã prin creșterea numărului de investitori și a valorii
tranzacțiilor. Acest lucru se datorează îmbunătățirii în ansamblu a mediului de afaceri și intrãrii țării
în UE. Continua îmbunătățire a infrastructurii drumurilor,
ca urmare a angajamentelor
guvernamentale la standardele UE, face mai atractivă piața imobiliară și în special piața terenurilor.
Terenurile în sine reprezintã cea mai valoroasa resursã naturalã din România. Există mult teren
agricol apt pentru dezvoltare; obţinerea autorizațiilor de construcție în România este rapidã si
simplã. România este clasatã pe locul 81 din 181, în ceea ce priveşte obținerea autorizaţiilor
necesare (în medie până la 30 de zile). Investitorii instituționali, fondurile private de pensii și
fondurile de investiții care evalueazã oportunitățiler de investiții consideră România ca fiind o piață
cu potențial major. Țara este acum oficial pe harta celor mai multe fonduri importante imobiliare
din lume. Ei identifică oportunități într-o piață cãreia încã îi lipsesc produse de calitate în investiții.
Prin urmare, randamente generoase pot fi obținute aicidacã se are în vedere în special nivelul
relativ scăzut de risc. Domeniul imobiliar în România are un preț extrem de competitiv, cu până la
25-30% mai mici decât în alte țări din Europa de Est. Deoarece prețurile rezidențiale sunt în
continuare scăzute în comparație cu regiunea, acest sector are, probabil, cea mai mare
oportunitate în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea viitoare.

6.3.4 Finanţarea de la Bugetul național
Datorită caracteristicilor pieței imobiliare românești (o tendință puternică de a fi proprietar față de
a fi chiriaş), piața de investiții rezidențiale este încă axatã pe dezvoltare. Cele mai mari profituri
astăzi și în viitor vor fi în dezvoltare. Acest lucru este adevărat deoarece proiectele de locuințe
pentru cei cu venituri medii devin tot mai mult o oportunitate concretã, ca urmare a creșterii
veniturilor disponibile și sistemele de ipotecare.
Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) are un acord de finanțare cu șapte bănci - Raiffeisen
Banca pentru Locuinte SA, Alpha Bank, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale,
Banca Transilvania, Piraeus Bank si Domenia Credit. În conformitate cu acest acord, băncile vor
finanța construcția de locuințe pe terenurile Agenției Naționale pentru Locuințe, acordãnd credite
ipotecare pentru persoanele fizice care fac o opțiune pentru acest tip de locuințe, în conformitate
cu normele de creditare proprii ale băncii.
Din păcate, programele finanțate de Romania sunt pentru susținerea unitãţilor industriale, mai
degrabă decât să redezvolte sau sã creeze altele noi. Proiectele de mici dimensiuni pentru
redezvoltare sunt finanțate de la caz la caz, și nu se bazează pe strategii economice globale.

6.4 Oportunitãţi de finanţare a regenerãrii zonelor industriale dezafectate în
Bulgaria
Simeon Toptchiyski
În prezent, există diferite moduri de finanțare a regenerãrii zonelor industriale dezafectate în
Bulgaria, dar şi o lipsă de anumite programe strategice pe termen lung. Procesul de finanțare a
reabilitãrii și mecanismele potențiale de finanțare sunt descrise în următoarele subcapitole ce
reflectã starea actuală a reamenajãrii terenurilor virane în Bulgaria.

6.4.1 Programe finanţate de Uniunea Europeanã
În prezent, există diferite moduri de finanțare a regenerãrii zonelor industriale dezafectate în
Bulgaria, dar şi o lipsă de anumite programe strategice pe termen lung. Procesul de finanțare a
reabilitãrii și mecanismele potențiale de finanțare sunt descrise în următoarele subcapitole ce
reflectã starea actuală a reamenajãrii terenurilor virane în Bulgaria.
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6.4.2 Programe finanţate de Uniunea Europeanã
Finanțarea UE pentru redezvoltarea brownfield a fost sub următoarele programe și instrumente
financiare:


JESSICA - Ministerul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (RDPW) este o
autoritate de gestionare pentru Bulgaria



o Banca Europeană de Investiții (BEI), în calitatea sa de manager al Fondului Holding, JESSICA
Bulgaria, a încheiat un acord cu Fondul Regional de Dezvoltare Urbană (UDF) de instituire a
Fondului de Dezvoltare Urbană de a investi în proiecte urbane în șase orașe mari din Bulgaria.
UDF a fost înființată ca o societate pe acțiuni de către Société Générale Expressbank, Elana
Holding, Elana Investment şi Balkan Advisers, membri ai unui consorțiu condus de Société
Générale Expressbank, de a investi aproximativ 18,8 milioane de euro fonduri JESSICA şi de
aproximativ 37,6 milioane de euro suplimentare din fondurile proprii (în total 56.4 milioane de
euro) în proiecte urbane pentru orașele Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora și Plevna, în
următorii patru ani (ziarul Echo Sofia).



Programul Operațional "Dezvoltarea regională" - autoritatea de management este RDPW



Programul Operațional "Transport" - autoritatea de management
Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TITC).

este

Ministerul

6.4.3 Privatizarea
În cadrul acestei scheme de finanțare, proprietatea publicã este vândutã unor investitori privați,
atât în zonele urbane cât și în cele industriale. Scopul acestor activități este de privatizare, de a
primi venituri pentru autoritățile de stat sau locale, precum și pentru a ajuta la redezvoltarea
acestor domenii. De obicei, întreprinderile industriale sunt privatizate cu scopul de redezvoltare ca
atare, în timp ce în cazul terenurilor și redezvoltãrii urbane, clădirile noi sunt construite de către
proprietarii privați. În ambele cazuri, procesul dureaza ceva timp si este dependent de puterea
economică a investitorilor privați.

6.4.4 Partenariatul public-privat
Când este utilizatã schema de parteneriat public-porivat (PPP) pentru redezvoltarea zonelor
industriale dezafectate, autoritățile de stat sau locale participã cu fonduri și, în unele cazuri, cu
cunoştinţe specifice. În Bulgaria, acest sistem a fost de obicei folosit pentru fabricile vechi și
instalațiile industriale. Uzinele au deja noi tehnologii și utilaje, sau sunt redezvoltate pentru a
produce alte bunuri în tipuri diferite de cele vechi. Autoritățile locale sau de stat bulgare dețin de
obicei, 33% sau mai mult din acest tip de întreprindere mixtã.

6.4.5 Banca Mondială
Programul Băncii Mondiale pentru redezvoltarea zonelor industriale dezafectate are ca principal
obiectiv nivelul guvernamental, cât şi autorități locale din Bulgaria lipsite în prezent, de capacități
administrative (și, în unele cazuri juridice) pentru astfel de proiecte. Banca Mondială a finanțat un
proiect pilot pentru dezvoltarea celor mai bune practici în cazul ultimelor daune mediu și pasivelor
de mediu în procesul de privatizare., Proiectul a susținut în special Guvernul Bulgariei în procesul
de remediere a poluării trecute și de îmbunătățire a practicilor de management de mediu într-o
mare companie de stat – turnãtoria de cupru MDK.
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6.4.6 Fondul bulgar pentru eficiența energeticã (BEEF)
BEEF (http://www.bgeef.com) a fost înființat în 2004, după adoptarea de către Parlamentul bulgar
a Legii privind eficiența energetică. Capitalul inițial al Fondului a fost constituit prin subventii de la
cei mai mari donatori: Fondul Global de Mediu prin Banca Mondială, Guvernul Austriei, Guvernul
Bulgariei și mai multe companii bulgare private. Fondul bulgar pentru eficiența energeticã
funcționează ca o instituție de creditare, o societate de garantare a creditelor și o organizație de
consultanță. Fondul funcționează cu întreprinderile industriale și persoane fizice din industrie, dând
asistenţă în dezvoltarea propriilor proiecte de economisire a energiei și apoi, de finanțare,
cofinanțare sau doar de garantare fațã de băncile private sau alte instituții financiare.
Fondul a fost înființat pe baza principiilor PPP. Guvernul bulgar sprijină principalele politici ale
Fondului. Pe de altă parte, Fondul a fost structurat ca o entitate juridică independentă și
funcționează pe deplin independent cu privire la orice instituție guvernamentalã, municipalã și
privatã. Fondul a fost înființat şi ca o entitate comercială de a lucra cu investiții de energie
eficientã. Obiectivul principal al Fondului legat de protecția mediului este de a sprijini procesele de
reducere substanțială a gazelor de serã.

6.4.7 Fondul pentru autoritățile administraţiei locale (FLAG)
În a doua jumătate a anului 2006, Guvernul Bulgariei a anunțat decizia sa de a sprijini autoritățile
locale să participe la proiecte UE - acordate prin crearea unui fond care ar oferi împrumuturi de
proiect și de finanțare în timpul execuțiilor de proiect până la plata finală din surse UE. Fondul a
fost creat cu sprijinul financiar al BERD și Banca Mondială. În timpul absorbției subvențiilor de preaderare, beneficiarii au suferit din cauza lipsei de resurse financiare, ca urmare a cerinței de cofinanțare (cel puțin 20%), precum și faptul că programele UE au acoperit plaţile numai după
executarea proiectului, cu excepția plãţiilor in avans. După aderarea Bulgariei la UE la 1 ianuarie
2007, autoritățile locale au devenit principalii beneficiari ai fondurilor structurale ale UE. În scopul
de a încuraja și sprijini activitățile lor, Guvernul a stabilit fondul de investiții cu pentru a furniza
municipalităților resursele necesare pentru execuți proiectelor pe baza unor proceduri rapide și
ușoare. FLAG (http://www.flag-bg.com) a fost creat ca un fond de rulment și va coopera cu
municipalitățile la rata dobânzii mai mică decât piață. Până în octombrie 2007, Fondul a fost
înregistrat la Tribunalul Național ca singur proprietar de societate pe acțiuni. În octombrie 2008,
Unicredit Bulbank a devenit Banca de Management selectatã pentru procedurile de creditare şi de
distribuție a împumuturilor cãtre municipalități.

6.4.8 Finanţarea de la bugetul naţional
Proiectele pentru re-dezvoltare la scară mică pot fi finanțate de la caz la caz. Această schemă de
finanțare are efecte neglijabile asupra redezvoltãrii terenurilor virane. De obicei, programele
finanțate de stat au ca scop sprijinirea entitãţi industriale active, mai degrabă decât să le
redezvolte. Exemplele includ Compania Naționalã de Electricitate, managementul resurselor de apă
și altele.

6.5 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) Capitolul 6
În procesul de redezvoltare a zonelor industriale dezafectate, stimulentele financiare pot acoperi o
largă varietate de instrumente. Există, de asemenea, instrumente complementare pentru cofinanțarea activităților. Experiența bogată din Republica Cehă, cu fonduri UE prin intermediul
programelor operaționale care pot fi de asemenea folosite pentru regenerarea zonelor industriale
dezafectate, sunt exemple foarte bune pentru alte țări cum să procedeze cu finanțarea regenerãrii
brownfield prin intermediul fondurilor UE.
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JESSICA (Sprijin european comun pentru investiții durabile în zonele urbane), este folosit doar în
două țări participante (CZ, BG), astfel încât alte două țări participante (SK, RO), pot face uz de
experiența lor. Dificultăți din punct de vedere al administrãrii fondurile UE pot contribui la situații
în care banii alocați nu pot fi utilizaţi. În această situație este posibil să se pãstreze bani înainte de
a reveni la fondurile UE prin utilizarea instrumentului JESSICA.
Partenariatul public-privat poate fi utilizat, de asemenea, în procesele de reconversie a terenurilor
industriale necultivate. Există mai multe forme posibile de cooperare între sectorul public și cel
privat, fiecare dintre ele depinzând de nevoile specifice, de alocarea riscurilor și acordurile de
parteneriat. Există diferite tipuri de PPP transferabile între țări și fiecare țară trebuie sã aleagã
proiecte pentru funcționarea specifică a modelului PPP.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 6
S1 Încercaţi să aflaţi ce programe operaţionale pot fi utilizate în ţara dvs. pentru unele pãrţi
specifice asociate cu regenerarea zonelor industriale dezafectate.
S2 Gãsiţi informaţii dacã programul JESSICA a fost utilizat / sau este disponibil in tara dvs.
S3 In ce faza este exemplul de brownfield de la capitolul 1 ? Dacă este realizat - care este sursa
de sprijin financiar, care este perioada potenţialã de amortizare, puteţi găsi/ face analiza de
cost - beneficii a proiectului. În cazul în care proiectul este în perioada de pregãtire, încercaţi
să aflaţi cum va fi asiguratã finanţarea.
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7

Aspecte legale ale regenerãrii zonelor industriale defavorizate
Maroš Finka, Mircea Grigorovschi, Denitza Toptchiyska
Uniunea Europeană se caracterizează prin culturi și sisteme diferite de planificare. Acest fapt şi
diferitele precondiții economice încadreazã abordări diferite ale reutilizãrii terenului. Aspectele
juridice legate de regenerarea zonelor industriale dezafectate prezintã un evantai larg de
probleme, începând cu drepturile de proprietate, de planificare și de luare a deciziilor și
reglementări procedurale, definirea responsabilităților pentru sistemul de aplicare a legii și
terminând cu cadrul de reglementare dat prin lege. Există mai ales probleme juridice complexe
asociate cu reutilizarea zonelor industriale dezafectate contaminate. Problemele juridice care ar
putea apărea în timpul unui proces de revitalizare brownfield vor varia în funcție de tipurile de
brownfield - așa cum pot fi acestea legate de diferite autorități statutare și programatice, situație
diferită în proprietatea recentă și anterioarã și prezența unor subiecte specifice privind zone
industriale dezafectate terțe (utilizatori, chiriași, furnizori de servicii, infrastructură, administrare).
Parte dominantă a aspectelor juridice legate de regenerarea zonelor industriale dezafectate se
referă la reglementarea utilizãrii terenurilor și a drepturilor de proprietate, responsabilitățile și
instrumentele de aplicare a legii în domeniul problemelor de mediu, planificarea și execuţia
regenerãrii, inclusiv cadrul legal pentru intervențiile publice. Acest evantai larg de aspecte juridice a
fost determinat la nivel național, în ciuda proceselor de integrare europeană și de armonizare a
legislației, precum și de comparaţie cu diferite abordări și modalități ce pot servi ca sursă de
inspirație. O parte importantă a aspectelor juridice ale regenerare brownfield o reprezintă
instrumentele juridice și instituționale. Ele încadreazã procesele de regenerare a terenurilor virane
și creeazã un important instrument pentru intervenții de reglementare. Instrumentele juridice și
instituționale acționeazã în sinergie cu întreaga gamă de instrumente, așa cum se arată în tabelul
de mai jos.

Tabelul 7.1 - Structura instrumentelor de sprijin pentru regenerarea brovnfield.

Tipuri/categorii de instrumente

Instrumente de
bazã

1

Instrumente legale şi instituţionale

2

Instrument de planificare

3

Instrumente economice şi financiare

4

Instrumente tehnice
Instrumente complementare

Analizele comparative ale instrumentelor juridice și instituționale între diferitele țări, cu scopul de a
crea platforma pentru transferul de inovații în acest domeniu, se poate baza pe clasificarea din
tabelele următoare.
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Tabel 7.2 - Clasfiarea principalelor instrumente de sprijin pentru regenerarea brownfields.

Sistemul național specific de instrumente juridice și instituționale I.
Principalele tipuri / categorii / domenii de instrumente
Organisme de stat și de auto guvernare
La nivel local
Organisme de stat și de auto guvernare
Nivel micro-regional și regional
Organisme de stat și de auto guvernare
Nivel național

Instrumente instituționale

Unități profesionale specializate
Organisme comune de management şi coordonare la nivel local, microregional, regional și național
Acorduri, contracte
Politici
Alte instituții de sprijin

Tabel 7.3 - Clasficarea principalelor instrumente legale de sprijin pentru regenerarea brownfields.

Sistemul național specific de instrumente juridice și instituționale I.
Principalele tipuri / categorii / domenii de instrumente
Înregistrarea și descrierea proprietății
Fond imobiliar național
Fond de proprietate
Consolidarea terenurilor
Dezvoltare, planificare, construcție
Legislația de mediu
Legislația de protecție a terenurilor agricole

Instrumente legale

Responsabilități de auto-guvernarela nivel regional, micro-regional și local
Legea de protecție a mineralelor
Legea pãdurilor
Legea patrimoniului cultural
Norme și standarde
Ordonanţe, decrete
Achiziții de drept public
Proceduri legale
Alte instrumente juridice
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7.1 Aspecte legale ale regenerãrii zonelor industriale defavorizate în Cehia şi
Slovacia
Maroš Finka
Imaginea de ansamblu asupra instrumentelor juridice pentru regenerarea zonelor industriale
dezafectate prezintã o fragmentare, nu numai în multe acte juridice, dar şi în prea multe legi
(construcţii, mediu sau alte legi specifice). Republica Cehă și Slovacia sunt tipice pentru cadrul
legislativ destul de fragmentat, ceea ce reprezintã unul dintre multele aspecte care conduc la
dificultăți de abordare a unei dezvoltãri integratoare și cuprinzătoare. Așa cum arată studiile
comparative, există măsuri de reabilitare și instrumente incluse ca părți ale cadrului legal general
de planificare și, în același timp, legislația și reglementări specifice sunt puse în aplicare exclusiv în
abordarea problemelor de reabilitare. Astfel de cadre legislative pot fi caracterizate prin
importanța legilor sectoriale care se ocupă de aspectele particulare ale reutilizãrii terenurilor, de
exemplu, conservarea istoricã, locuințe publice, protecția mediului, protecția solului, transport,
infrastructura tehnică și de mediu, strategii de îmbunătățire a locuințelor care oferă stimulente
financiare pentru proprietari și întreprinderile mici. Similitudinea din structura de instrumente în
Republica Cehă și Republica Slovacă este determinată nu numai de continuitatea dezvoltării
mediului juridic şi instituțional din istoria comună în unitatea de stat comun, ci prin apartenența lor
la cultura de planificare central europeanã similarã cu Germania , Austria, Polonia și țările din
Balcani. În acest context, structura instrumentelor juridice și instituționale a fost influențatã de
dezvoltarea istorică în ambele țări, procesul de armonizare a UE le-au fãcut sã poatã fi sursă de
inspirație pentru dezvoltarea în Bulgaria și România.
Tabel 7.4 - Compararea detaliată a structurii instrumentelor de sprijin pentru regenerarea Brownfield în
Republica Slovacă și Republica Cehă.

Tipuri/categorii de
instrumente

Instrumente legale

Înregistrare
a și
descrierea
proprietății

Instrumente în Republica Slovacia

Actul nr. 162/1995 Coll., Cadastru imobiliar,
înregistrare proprietate şi alte drepturi materiale
imobile în textul de lege mai târziu Actul No. Coll.
275/2006 privind Informațiile Sistemelor de
Administraţia Publică

Instrumente în Republica
Cehia
Actul nr. 265/1992 Coll.,
înregistrarea de proprietate şi
alte drepturi materiale imobile
în textul de lege mai târziu .Actul
nr. 344/1992 Coll., pe Cadastru
Imobiliar al Republicii Cehe
(Legea cadastralã)
Act nr. 200/1994 Coll.,
topografie şi cartografiere,
modificări şi amendamente

Proprietate
de Stat

Actul Nr. 92/1991 Coll. Precondiţia transmiterii
de fonduri de stat şi proprietăţi la alţi subiecţi

Proprietate naţionalã referitor la
acte Actul nr. 219/2000,
201/2002 şi 320/2002.

Proprietate
privatã

Actul nr 229/1991 Coll. Reglementarea dreptului
de proprietate şi retrocedare terenuri și alte
proprietãţi agricole Act nr 181/1993 Coll. Dreptul
de proprietate al persoanelor nedreptăţile de
biserici şi organizaţii religioase Act No138/1991
Coll. pe proprietatea de Municipalitãţi Act No
503/2003 Coll. Retrocedare de proprietate
terenuril şi modificarea și completarea actului
NR SR Nr 180/1995 Coll. pe anumite măsuri
pentru soluţionarea drepturilor de proprietate
asupra terenului

Actul No.184/2006 Cod de legi
asupra dreptului de proprietate
şi retragerea sau limitarea
dreptului de proprietate privind
terenurile sau imobilele
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Tipuri/categorii de
instrumente

Instrumente în Republica Slovacia

Instrumente în Republica
Cehia

Comasare

Comasarea terenurilor Legea nr. 330/1991

Comasarea terenurilor Actul nr.
139/2002, Amendment la Lege
nr. 229/1991 cod de legi,
modificarea proprietãţii asupra
solului şi alte prevederi funciare
agricole

Dezvoltare,
planificare,
construire

Act 50 / / 1976 Coll. Planificare teritorială şi
construcţii

Instrumente legale

Legislaţia de
mediu

Act 539/2008 Sprijinirea dezvoltării regionale
Act asupra deşeurilor No. Coll. 223/2001 Legea
nr. 287/1994 Coll. Protecţia Naturii şi Peisajului
Act nr. 24/2006 Apelul EIA şi SEA Apel nr
17/1992. asupra mediului
Actul nr. 245/2003 Prevenire Integratã şi Control
al Poluării Mediului Directiva 2004/35/CE a
Parlamentului European şi Consiliului din 21
aprilie 2004 privind răspunderea de mediu
prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului

183/2006 Cod de Legi,
Construcţii şi Planificare Act + 8
aplicare decrete
Actul nr. 114/1992 cod de legi
asupra Protecţiei Terenului Act
nr. 100/2001 cod de legi privind
Impactul asupra Mediului
Amendment
Act nr. 185/2001 cod de legi,
Deşeuri şi modificãrile la Actul
nr. 17/1992 cod de legi, asupra
Mediului şi Contaminãrii
solului.

Legea nr.220/2004 Coll. Protejarea şi folosirea
terenurilor agricole

Actul nr. 334/1992 cod de legi
Protecţia Terenurilor Agricole
Act nr. 252/1997 cod de legi
Actul nr. 62/2000, Legea nr.
307/2000, Legea nr. 128/2003,
Legea nr. 85/2004, Actul nr.
317/2004 şi Legea nr 94/2005
Cod de legi

Legea 369/1990 Coll. municipalitãţi

Act No. 128/2000 Cod de legi
privind Comunitatea

Act 221/1996 privind Impãrţirea administrativ
teritorialã a Republicii Slovacia şi actul 222/1996
privind organizarea Administraţiei Locale

Actul nr. 131/2000 cod de legi,
oraş Praga Actul nr. 129/2000
cod de legi, pe regiuni

Actul nr. 44/1988 privind protecția resurselor
minerale (Act mineritului) în formularea
completă Act Coll. No.498/1991 de Consiliul
Naţional Slovac

Actul nr. 44/1988 cod de legi,
protecţia şi exploatarea
mineralelor (Legea Mineritului)

Legea
pãdurilor

Act no. 326/2005 Coll. Legea Pãdurilor

Act No. 289/1995 Cod de Legi,
(Legea Pãdurilor), în sensul Act.
Nr.. 238/1999, Act Nr. 67/2000,
Act Nr. 132/2000, Act Nr.
76/2002, Act Nr. 320/2002, Act
Nr.149/2003, Act Nr. 1/2005, Act
Nr. 444/2005 Cod de Legi

Patrimoniu
cultural

Act nr. 49/2002 Protecţia Patrimoniului Cultural
Act in sensul reglementãrilor ulterioare

Protectia
terenurilor
agricole

Responsabili
tãţi
guvernamen
tale
Legea
protecţiei
minerale
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Tipuri/categorii de
instrumente

Instrumente legale

Norme şi
standarde

Legea
achiziţiilor

Instrumente în Republica Slovacia

Instrumente în Republica
Cehia

Metodologia aprobãrii şi localizãrii uzinelor
electrice fotovoltaice, MVRR 2010

Norma 4SN 73 6110 k § 20
parag.5a) publicã notificarea
501/2006 cod de legi

Ordonanţa nr. 453/2000 Coll. despre execuţia
paragrafelor selectate de Act no.50/1976 Coll.
Ordonanţa nr 55/2001 Coll. despre
documentaţia de planificare şi datele de
planificare. Ordonanţa nr 532/2002 Coll. despre
cerinţa tehnică generală privind amplasarea şi
construirea de clãdiri Ordonanţa nr 249/2003
Coll. Privind terenul vulnerabil

7 Etapele de Planificare Publicã
notificare nr. 498/2006 cod de
legi, Autorizarea inspectorilor
Decret nr. 499/2006 SbPublic
notificare nr. 500/2006 cod de
legi, Documentaţie Analiticã
asupra Teritoriilor - documente
de planificare spaţialã; activitãţi
de planificare spaţialã; activităţi
publice de planificare;
notificare nr. 501/2006 cod de
legi, cerinţele privind utilizarea
teritoriului public; notificare nr.
502/2006 cod de legi generale
reglementare pentru Ministerul
dezvoltãrii regionale Nr.
137/1998 cod de legi, cerinţele
tehnice generale pentru
constructii publice; notificare nr.
503/2006 Cod de legi, detalii
privind planificarea spaţialã;
Management, contracte legale şi
proceduri teritoriale; notificare
publică nr. 526/2006 cod de legi,
executarea unor construcţii;
Legea reglementării în
construcţii; Decret Legeremedierea daunelor provocate
în industria naţionalã minierã.
VP/S 131/03-160, 2003, derogări
de la interdicția de sprijin public
programul guvernului decret
extracţii resurse minerale nr.
69/2008
Act No.137/2006 cod de legi,
privind licitaţiile publice Decretul
guvernamental nr. 69/2008

Legea
achiziţiilor
Proceduri
legale
Alte
instrumente
legale

Vezi procedurile incluse în legea respective

Vezi procedurile incluse în legea
respective

Directiva Ministerului agriculturii din
Slovaciaprivind punerea în aplicare a decretului
nr. 12/2009 despre protecţia terenului forestier
în planificarea teritorială
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Tipuri/categorii de
instrumente

Organisme
guvernamen
tale

Instrumente în Republica Slovacia

Instrumente în Republica
Cehia
Circa 6500 comunităţi cu
administraţii locale alese

Municipalitãţi, circa 2994 comune cu guvernele
locale alese

Nivel local

Circa 205 comunitãţi cu
responsabilitãţi speciale r
Circa 77 Oficii cadastrale locale
ce ţin de Oficiul proprietãţii de
stat
14 administraţii regionale alese:
judeţe

Organisme
guvernamen
tale şi de
Stat
Nivel
regional

8 regiuni administrative cu suveranitate
teritorialã responsabile pentru activități de stat
de nivel mediu, oficiile cadastrale (8 birouri
regionale) regionale specializate (ex. clădiri
birouri regionale) Circa 6500 comunitãţi cu aleşi
locali şi regiunali cu responsabilitãţi de
suveranitate teritorialã

14 birouri regionale cadastrale,
cu filiale 8 birouri regionale de
stat
14 birouri regional de comasare
a terenurilor
77 birouri judeţene activând sub
Actul privind comas area
terenuri selectate
Preşedintele

Instrumente institutionale

Parlamentul
Guvernul

Parlamentul

Birou Ceh de Topografie,
Cartografie şi Cadastru - Oficiu
independent înființat în
conformitate cu Legea
359/1992Sb

Guvernul

Oficiul de stat al proprietãţii

Ministerul Mediului

Reprezint Statul în probleme de
proprietate, instituţie
independentă al cărui buget este
inclus în bugetul Ministerului de
Finanţe. Oficiul este reglementat
de următoarele legi Legea nr.
219/2000, 201/2002 şi
320/2002.

Preşedintele

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Dezvoltãrii Regionale
Organisme
guvernamen
tale şi de
Stat
Nivel
naţional

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
Ministrul pentru Managementul Integrat al
Teritoriului
Oficiul de Cartografie şi Cadastru al Slovaciei
Fondul prorietãţii de Stat
Biroul reprezentanţilor Statului în probleme de
proprietate şi privatizare
Inspectoratul Slovac al Mediului
Ministerul Slovac al Economiei
Ministerul Sănătãţii
Biroul Naţional Strategic de Referinţă Forestier
de stat din Republica Slovacă

Ministerul agriculturii (MZE)
Instituţia Comasãrii Terenurilor
sediul Central MZP - Ministerul
de mediu
CIZP - Inspectoratul Ceh de
mediu
MMR - Ministerul Dezvoltării
Regionale, secţiunea Planificare
şi, de asemenea, secţiunea
Dezvoltare Regională
MPO Ministerului Industriei,
secţiunea de minerit
Ministerul pădurilor
MD - Ministerul Transporturilor
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Tipuri/categorii de
instrumente

Instrumente în Republica Slovacia

Instrumente în Republica
Cehia
Centrul PPP Guvernamental
Agenţiile de Dezvoltare
Regionale

Agentia Nationala de Dezvoltare pentru IMM
Agenţia Slovacă de Mediu.- Centrul de Protecţie
a Mediului Rural

Instrumente institutionale

Unitãţi
profesionale
specializate

Centrul de Dezvoltare a Politicii de Mediu,
Centrul de Informatizare a Mediului, Centrul de
Educaţie Ecologică, Centrul de Protecţia a
Mediului Urban, Centrul de Management de
Mediu, Centrul de Management al Deşeurilor şi
Convenţiei de la Basel, Centrul de Evaluare a
Calitãţii Mediului Regiunilor, Centrul de
Planificare a Peisajului, Resurselor Naturale şi
Energie
URBION - Agenţia de Stat de Dezvoltare Spaţială
Centrul Regional Consultativ şi de Informare de
Mediu a Agenţiei Slovacă de Mediu
SARIO – Agenţia Slovacă de Investiţii şi Agenţiile
Regionale de Dezvoltare

Ccamera Birourilor Imobiliare
Asociaţia pentru Dezvoltarea
proprietãţii
Asociaţia Cehă pentru geoinformaţii
Camera Arhitectilor
Camera Instituţiei Inginerilor şi
Tehnicieni autorizaţi
Asociaţia Regiunile
SMOCR (Uniunea oraşelor şi
satelor)
NSZM (reţeaua naţională de
oraşele sănătoase)
SHSCMS (Uniunea oraşelor
istorice)
UUR - MMR Agenţia de
Planificare
Agenţia Cehă de Informare de
Mediu
CzechInvest şi birourile regionale
Agenţia de Reamenajare a
Terenutilor Industriale
MAS Vezi :

Organisme
comune de
coordonare
şi
gestionare

Euro-regiuni (12) şi micro-regiuni, grupuri de
acţiune locală

http://eagri.cz/public/web/mze/
venkov/mistni-akcni-skupiny/ a
http://eagri.cz/public/app/eagria
pp/MAS/Maps/MASVyber.aspx?s
tamp=1295211933895

Agenţiile de dezvoltare regională
Acorduri
Contracte

Acordurile de planificare

Diverse contracte MAS a se
vedea, de asemenea, secţiunea
de planificare Acorduri de
planificare
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Tipuri/categorii de
instrumente

Instrumente în Republica Slovacia

Instrumente în Republica
Cehia

Planul Naţional de Dezvoltare
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă

Planul Naţional de Dezvoltare

Planul Naţional al Dezvoltãrii Turismului Slovac

Cadrul Naţional Strategic Ceh de
Referinţă

Instrumente institutionale

Implementarea Strategiei de la Lisabona, Planul
Naţional de Dezvoltare Regională Planul Naţional
Slovac de Agricultură Sectorul Dezvoltare

Politici

Implementarea Strategiei de la
Lisabona

Planul Naţional de Acţiune de ocupare a forţei de
muncă

Strategia pentru politica de
dezvoltare regională 2007-13

Plan Naţional de Incluziune Socialã

Strategia pentru creştere
economic

Strategia Naţionalã de Dezvoltare Durabilă
Agenda 21 la nivel naţional, regional şi local
Planul Naţionalã de Acţiune de mediu (2004)
Plan 2007-2013 al Strategiei Naţionale de
Dezvoltare Ruralã

Strategia de dezvoltare durabilă
Politica de dezvoltare spaţială
Politica naţionalã de mediu
Politica naţionalã de transport

Principiile şi priorităţile Politicii de Stat a
Mediului (2004)

Conceptul politicii naţionale de
energie Cadrul Naţional Urban

Strategia tematicã de viaţă în mediul urban
Politica Naţionalã de Transport 2005-2015
Politica Naţionalã de Energie 2006 – 2020 /2030

Planul Naţional de dezvoltare
Cadrul Naţional strategic de
referinţă

Programul de Stat pentru mediu (2010-2015)
Asociaţia Naţională a Agenţiilor Imobiliare
Asociaţia pentru sprijinirea proiectelor PPP
Alte
instituţii de
sprijin

Camera Slovacă a Arhitectilor
Camera Slovacă a Inginerilor în Construcţii
ZMOS - Asociaţia oraşelor şi comunităţilor din
Slovacia

Registrul public al terenurilor
agricole - Ministerul agriculturii
(MZE

Fondul de dezvoltare locuinţe de stat

7.2 Aspecte legale ale regenerãrii zonelor industriale defavorizate în
Romania
Mircea Grigorovschi
Sistemul de reglementări în ceea ce privește regenerarea urbană și zonele industriale din
România
În România, nu există reglementări specifice privind regenerarea urbanã sau din zona industrialã.
Reglementarea teritorialã a fost asiguratã de către sistemul juridic, în ceea ce privește mediul,
protejarea monumentelor istorice, planificare spațială, autorizarea de construcții.

……………………………………………………………………..…127

Prevederi ale documentelor Uniunii Europene


In ceea ce priveste regeneratrea urbanã, Uniunea Europeana, preocupatã de evoluţia aşezãrilor
umane, a sintetizat într-un document important aceasta problematicã si principalele obiective
si directii de evoluţie: Declaraţia de la Toledo -Regenerare urbană integrată 2010. Tema
principală este regenerarea urbană integrată. Acest document încearca să defineasca
principiile şi direcţiile de acţiune. În actuala etapă oraşele sunt supuse urmatoarelor
provocări:criza economică; globalizarea; schimbările climatice; presiunea asupra resurselor;
migraţii; schimbări demografice; îmbătrânirea populaţiei. Plecând de la aceasta stare de fapt
sunt necesare principii de dezvoltare urbană integrată, inteligente, sustenabile şi incluzive
pentru a se ajunge la competitivitate economică, eco-eficienţă, coeziune socială, progres civic
şi posibilitatea de a garanta calitatea vieţii şi bunăstarea cetăţenilor în prezent şi în viitor.



Principiile comune ICOMOS-TICCIH pentru conservarea terenurilor, constructiilor,
zonelor si peisajelor din patrimoniul industrial. Principiile de la Dublin 2011

Legislaţia din Romania privind regenerarea zonelor industriale defavorizate

7.2.1 Legea de protecție a mediului
Dispozițiile legale ale reglementării naționale au derivat din legislația UE.
Obiectivul legii:


Regulamentul de protecție a mediului;



Obiectiv de interes public major.

Principii:


eliminarea poluanților că sănătatea oamenilor daune puternic și puternic lui



menținerea, ameliorarea calității mediului și reconstrucția zonelor deteriorate

Punerea în aplicare a principiilor presupune:


procedura obligatorie de evaluare a impactului asupra mediului în faza inițială a proiectelor,
programelor sau activităților;



corelarea planificării de mediu cu amenajarea teritoriului și urbanismul;

Protecția mediului este o obligație pentru autoritățile publice centrale și locale, precum și pentru
toate persoanele fizice și juridice. Autoritățile pentru protecția mediului conduc procedura de
autorizare și emit acorduri de mediu, care sunt obligatorii atât pentru investiții noi cât și pentru
modificarea construcțiilor existente.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului cuprinde:


solicită evaluarea de mediu de către titularii de proiecte;



analizeazã dacă proiectul și tipurile de activități sunt de acord sau nu cu studiul de impact;



studiu inițial;



analiza și pregătirea unui ghid cu problemele rezultate;



studiu de impact de mediu.

Este necesar să se realizeze un echilibru ecologic atunci când se schimbă fie destinația fie
proprietarul investiției, sau atunci când oprirea tuturor activităților este generatoare de impact
asupra mediului, în scopul de a stabili obligații în ceea ce privește refacerea calității mediului în
zona de impact: analiza de bilanț de mediu; stabilit din programul de conformare; aplicarea
măsurilor de protecție și reconstrucție ecologică.
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Dispozițiile specifice includ sisteme de protectie acvaticã, atmosfera, solul, subsolul și
ecosistemul, zonele de locuiti umane şi regimul ariilor protejate și a monumentelor naturale.

7.2.2 Legea de protecție a monumentelor istorice
Prezenta lege reglementează regimul juridic al monumentelor istorice, protejate prin lege și
aparține patrimoniului cultural național. Unele dintre construcţiile industriale, zone și situri care
sunt supuse procesului de reconversie sunt clasificate ca monumente istorice, agregate sau situri,
și ca atare, sunt protejate de dispozițiile prezentei legi. Procesul cuprinde măsuri cu caracter
științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic de protecție. Acestea au ca scop asigurarea
identificãrii, cercetãrii, inventarierii, clasificãrii, conservãrii, întreținerii, consolidãrii, restaurãrii,
valorificãrii monumentelor istorice, precum și integrarea lor socială, economică, culturală și în viața
comunităților locale ".
Categoriile de monumente de patrimoniu includ monumente, agregate și situri.Clasificarea
monumentelor istorice este împărțită în 2 subgrupuri: A - monumente istorice de valoare națională
și internațională; B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. O zonã
de protecție a fost stabilitã pentru fiecare monument istoric.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac:


Pe baza avizului Ministerului Culturii și Cultelor, sau serviciile sale descentralizate;



Intervențiile posibile, în condițiile legii: activitãţi de cercetare, conservare, extindere,
consolidare, restructurare, planificarea peisajului, evaluare, modificarea funcției sau destinației,
etc.



Autorizarea construcţiei pentru acest tip de lucrare (de asemenea, pentru reconversie) este
eliberatã în condițiile legale privind autorizația de construcție pe baza aprobării din partea
Ministerului Culturii și Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.

7.2.3 Legea planificãrii teritoriale şi urbanismului
Această lege asigură cadrul legal pentru documentația scrisã, aprobarea și punerea în aplicare a
documentației de urbanism și de amenajare spaţialã, în scopul de a armoniza politicile economice,
sociale, ecologice și culturale la nivelul întregului teritoriu. Aceasta funcționează pe ambele nivele,
național și local, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată în diverse domenii, vizând o mai bună
coeziune și eficiențã a relațiilor economice și sociale. Acesta este dreptul român cel mai important
în ceea ce privește evoluția teritoriului și urbanismului. Orice proces de regenerare urbană,
teritorială sau de construcţie trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile acestuia.
Tipuri de documentații pentru amenajarea teritoriului:
Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional (P.A.T.N.)
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.)
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.)
Documentaţii de urbanism:
Planul urbanistic general (PUG)
Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)
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7.2.4 Autorizarea reconversiei construcţiilor
Procedurile legale de autorizare a constructiilor inglobeazã şi procedeele de regenerare,
reconversie, reabilitare si transformare funcţionalã a construcţiilor de orice tip.din Romania sunt
reglementate prin LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii. Executarea oricaror lucrări de construcţii civile, industriale, agricole sau de orice altã
naturã sau interventii asupra acestora de natura realizãrii reconversiei, reabilitarii, modificãrii,
adaptarii funcţionale, se poate face numai cu respectărea Autorizatiei de Construire sau a
Autorizatiei de desfiinţare, emisã în condiţiile prezentei legi şi a regulamentelor privind proiectarea
şi executarea construcţiilor.
Autorizatia de construire (AC) este actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe
baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de
lege referitoare la amplasărea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
Orice proces de regenerare cu privire la orice tip de constructii, inclusiv cele industriale. trebuie să
fie autorizat legal. Pentru a autoriza lucrări de regenerare pe domenii industriale, următoarele
condiții trebuie să fie îndeplinite, precum și o serie de etape parcurse:


Obținerea certificatului de urbanism pentru regenerare emis în baza documentației aprobate
de Amenajarea Teritoriului si Urbanism



Certificarea dreptului de proprietate asupra unei anumeclădiri



Expertiza tehnică a clădirii



Obținerea acordului de mediu



Obținerea tuturor avizelor menționate în certificatul de urbanism



Ridicarea topo aprobatã de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) și
depunerea studiului geo-tehnic;



Obținerea aprobării dela Ministerul Culturii și Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale
acestuia, în cazul construcțiilor industriale supuse procesului de reconversie este un
monument istoric;



Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) pentru
următoarele ramuri specifice: arhitectura, rezistenţã, instalaţii (electrice, sanitare, de încălzire,
tehnologice);



Evaluarea costurilor - caietul de sarcini estimativ;



Obținerea autorizației de construcție (AC);



Pregătirea Proiectului Tehnic și Detalii de execuție (PTh + DDE);



verificarea proiectelor de către persoane autorizate de
Turismului (MDRT)

Ministerul Dezvoltãrii Regionale și

7.3 Aspecte legale ale regenerãrii zonelor industriale defavorizate în Bulgaria
Denitza Toptchiyska
În general, cadrul legal privind reamenajarea terenurilor virane în Bulgaria ar putea fi împărțit în
două domenii principale: legislația referitoare la dezvoltarea regională și legislația axatã pe
reducerea efectelor industriale nocive asupra mediului.
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Ca urmare a schimbărilor politice de după 1991 în Bulgaria, legislația referitoare la dezvoltarea
regională a trecut prin multe schimbări semnificative, pentru a fi adaptate la noul context politic,
precum și în scopul de a răspunde la cerințele principale în acest domeniu propuse de UE. În
domeniul protecției mediului, directivele UE au fost introduse în legislația bulgară cu scopul de a
implementa standarde ridicate, care trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile publice
și entitățile private, în special în domeniul industriei.

7.3.1 Constituţia
Baza constituțională pentru dezvoltarea și politica regională este prevãzutã în Art. 20: "Statul
trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor țării și sprijină organismele și
activitățile regionale cu ajutorul creditului financiar și politicii de investiții." Articolul 142 prevede că
o regiune trebuie să fie o unitate administrativ teritorială însărcinatã cu conducerea politicii
regionale, punerea în aplicare la nivel local a politicii Guvernului, precum și asigurarea armonizãrii
intereselor naționale și locale.

7.3.2 Legea dezvoltãrii regionale
Legea dezvoltãrii regionale, adoptată în 2008, declară ca obiect, în textele sale introductive
(Capitolul 1- Principii fundamentale, articolul 1) gestionarea următoarelor puncte: planificarea,
programarea, guvernarea, furnizarea de resurse, monitorizarea, controlul și estimarea
implementãrii strategiei, cât și planuri și programe de efectuare a politicilor publice în domenii
regionale. Statul va crea condiții pentru dezvoltarea integrată echilibrată și durabilă a regiunilor și
municipalităților și va acoperi sistemul cu documente legale și reglementãri, resurse și acțiunil
pentru toate organismele competente orientate spre:


diminuarea diferențelor inter-regionale și intra-regionale;



asigurarea condițiilor pentru o creștere economică rapidă și un înalt nivel al ocupării forței de
muncă;



dezvoltarea cooperãrii teritoriale între județe.

Conform legii privind dezvoltarea regională, planurile de dezvoltare regională trebuie să fie
adoptate la nivel național și local.

7.3.3 Strategia Națională de Dezvoltare Regională în Bulgaria pentru perioadele de
2005 – 2015
Strategia Națională de Dezvoltare Regională (NRDS) în Bulgaria, pentru perioadele de 2005-2015,
este documentul fundamental ce formuleazã obiectivelor pe termen lung și prioritățile politicii
regionale a țării. Acesta prezintă direcțiile strategice și nivelurile politicii regionale și acționează ca
un punct de plecare pentru obținerea și distribuirea asistenței UE pentru punerea în aplicare a
programelor legate de dezvoltarea regională. Locul și rolul NRDS în sistemul de planificare
strategică și documentele de programare legate de dezvoltarea regională au fost definite în Legea
de Dezvoltare Regională.
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În analiza furnizată în NRDC referitoare la stadiul de dezvoltare în ceea ce privește structura
urbană, se afirmă că "zonele de producție în orașe ocupă arii uriașe, cu toate acestea, de multe ori
le lipsesc lucrări publice și oferă clădiri învechite și neatractive, care pot fi cu greu modernizate și
re-utilizate. Cel mai probabil, potențiala localizare a instalațiilor de producție viitoare cu tehnologii
îmbunătățite va fi căutatã undeva dincolo de limitele acestor zone, pe un "greenfield". Acest lucru,
însă, nu rezolvă problema de restructurare și înnoire a zonelor cu fabrici în orașe, inclusiv de
evacuare a unor facilități de producție pentru a oferi spațiu pentru alte necesități urbane, până în
prezent neglijate, cum ar fi zone verzi și serviciilor publice, pe care politica de dezvoltare urbană ar
trebui să se concentreze". Astfel de zone sunt clasificate ca având nevoie de intervenție în cadrul
Programelor Operaționale din Bulgaria și, respectiv, vor fi suportate atât de către UE cât și de
fonduri naționale.. Programul Opertional "Dezvoltare Regională" se concentrează în special pe
aceste teritorii.

7.3.4 Legislaţia de protecţie a mediului
Din 1989, Bulgaria a acordat o foarte mare importanța cooperãrii internaționale în domeniul
mediului. Guvernul a acordat o atenție mai mare cerințele de implementare din partea
angajamentelor internaționale. Principiile și procedurile recunoscute la nivel internațional au fost
introduse în legislația națională, și proiecte de legi au fost întocmite în aceastã direcţie, inclusiv
armonizarea cerințelor de mediu din Bulgaria cu standardele UE.
Principalele acte legislative:


Legea de Protecție a Mediului



Legea Managementului deșeurilor



Legea Apei



Legea Aerului Cural Ambiental



Legea Ariilor Protejate



Legea plantelor medicinale



Legea Solului



Legea aăspunderii pentru prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

7.3.5 Legea partenariatului public-privat
După lungi dezbateri, noua Lege a partenariatului public-privat a fost adoptată în 2012 și va intra
în vigoare la începutul anului 2013. Pentru punerea în aplicare eficientă a legislației, în 2013 va fi
aprobat un program național de parteneriat public-privat (PPP), precum și un plan de acțiune
pentru proiecte bazate pe PPP pentru perioada de până în anul 2020.
În conformitate cu legislația bulgară, parteneriatul public-privat este o colaborare pe termen lung
între partenerii publici și privați pentru activități de interes public, pentru o mai bună utilizare a
fondurilor publice investite și împărți riscurile. Unul dintre obiectivele majore ale PPP este de a
furniza cadrul de reglementare necesar pentru investițiile private adoptate în construcții,
menținerea și gestionarea infrastructurii tehnice și sociale și întreprinderea de activități în
beneficiul public.Durata PPP trebuie să fie între 5 și 35 de ani.
Este de așteptat ca legea sã aibã un efect benefic în ceea ce privește reabilitarea și regenerarea
zonelor industriale părăsite.
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7.4 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) Capitolul 7
Experiența din România și Bulgaria a arătat că implicarea părților interesate în procesele de
regenerare brownfield poate sã contribuie într-o masurã decisivã la completarea lacunele în
mediul instituțional. Pe de altă parte, instituțiile care funcționează bine și au dezvoltat cadrul legal
orientat spre scopul final pot fi decisive pentru eficiența proceselor de regenerare, precum și
pentru durabilitatea rezultatelor acestor procese.
Experiență în Republica Cehă, cu introducerea unei Legi noi privind amenajarea teritoriului și
construcțiilor nr 183/2006 Coll. este inovatoare din punct de vedere al
recunoaşterii categoria zonelor industriale dezafectate în planificarea cehă și de inspirație pentru
Republica Slovacă. Aceasta a permis să desemneze ca proprietăți industriale dezafectate de către
proiectanți calificați și datoria de a oferi o bazã pentru inventarierierea terenurilor virane și
actualizarea periodică a datelor în unitățile administrative numite ORP, precum și de a clasifica
zonelor industriale dezafectate ca limite de dezvoltare spațială. Mai mult, zonelor industriale
dezafectate sunt una dintre categoriile de identificare a datelor utilizãrii terenurilor prin
compilarea straturile GIS ale noului nivel sistem național de sprijin al planificãrii (UAP). Legea a
impus taxe pe toate autoritățile locale cehe de a oferi studii pentru zone industriale dezafectate și
actualizarea acestor date în intervale de 2 ani. Autoritățile locale nominalizate ORPs sunt obligate
să colecteze toate datele GIS și sã publice principalele concluzii pe Internet. În Republica Slovacă
un nou act privind amenajarea teritoriului și construcțiilor este în curs de elaborare și noua
abordare și experiență Cehă în problematica planificãrii zonelor industriale dezafectate este
extrem de valoroasã.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 7
S1 Vă rugăm să iniţiaţi o discuţie privind instrumentele juridice şi instituţionale cheie de sprijinire
a reamenajãrii zonelor industriale dezafectate din ţara dumneavoastră şi lacunele esenţiale din
sistemul juridic şi instituţional.
S2 Vă rugăm să discutaţi ce inovare în mediul juridic şi instituţional din ţara dvs. este necesară
pentru a facilita procesul de reamenajare.
S3 Cautaţi posibilitatea de a transfera cele mai bune practici din alte ţări şi de a identifica mediul
juridic şi instituţional principal sub care a fost furnizat cel mai bun exemplu de practică.
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8

Probleme sociale și culturale și participarea la reamenajarea
zonelor industriale în declin
Dagmar Petríková, Zuzana Ladzianska
Procesele de integrare europeană și de globalizare a piețelor se reflectă intens în dezvoltarea
socială, spațială și reamenajarea zonelor industriale dezafectate în prezent, devenind o problemă
importantă în întreaga Europă. Situri, municipii, orașe și regiuni sunt în mod constant o parte a
relațiilor permanente și intensive de cooperare şi
competiţie. Accelerarea concurenței
metropolitane și regionale a adus noi provocări chiar și pentru zonele și teritoriile care nu au fost
în primul rând considerate ca active sau cu astfel de perspective. Unul din exemplele cele mai
proeminente ale acestor teritorii il reprezintã zonele industriale dezafectate: fostele zone
industriale, zone urbane neglijate, situri abandonate sau zone cu standarde scăzute de calitate a
vieții. Aceste zone sunt ulterior generatoare la scară largă de probleme sociale, economice și de
mediu: locuințe degradate, facilitãţi improprii de transport și infrastructură, riscuri și probleme de
mediu, structuri urbane neatractive și deconectate, șomajul ridicat și slaba coeziune socialã sunt
cele mai frecvenți factori. Multe dintre aceste locuri suferã de lipsuri multiple în cazul în care
diferitele probleme sociale și nivelul scãzut de cultură generală intrã in lumina reflectoarelor. Multe
dintre aceste zone industriale dezafectate sunt caracterizate de o calitate a vieții sub nivelul mediu
în cadrul frontierelor urbane, dar care constituie un factor strategic în funcționarea unui oraș.
Dimensiunea mare, complexitatea problemelor și viitorul nesigur sunt factorii cheie. Infãptuirea
reutilizãrii durabile a terenurilor altãdatã active este una dintre cele mai mari provocări cu care se
confruntă sectorul de planificare, regenerare și dezvoltare.
Importanța includerii obiectivelor sociale și culturale în cadrul sistemelor de regenerare a zonelor
industriale în declin este tot mai mult recunoscută. Pe lângă aspectele de mediu, economice,
tehnice, fizice si manageriale ale reamenajãrii terenurilor virane, factorii sociali și culturali joacă, de
asemenea, un rol important în succesul unui proiect de regenerare brownfield. În procesul de a
decide asupra unei utilizãri adecvate a terenului și a proiectãrii spaţiale pentru un site brownfield,
este necesar să se ia în considerare vecinătãţile locale și efectele potențiale ale proiectului. Acest
lucru este deosebit de important, deoarece terenurile industriale dezafectate sunt adesea strâns
conectate cu arealul istoric urban, fiind adesea situate în structuri dens populate. Redezvoltarea
cantitativã și calitativă a oricãrei zone urbane nu este un proces simplu de expansiune, cel mai
adesea este o reînnoire naturalã al structurii urbane, în dimensiunea sa funcționalã și materialã.
Este evident faptul că cele mai multe dintre zonele industriale dezafectate includ anumite locuri
care se află în diferite faze ale ciclului lor de viață, precum și locuri cu predispoziții pentru utilizări
diferite.
Obiectivul general este de a promova o conviețuire bună a diferitelor utilizări, precum și de a
revigora identitatea cartierului şi imaginea orașului. În multe cazuri, imaginea proastă a zonei
defavorizate este mai severă decât degradarea fizicã. Este greu de înlãturat cercul vicios care
înrăutăţeşte atât condițiile fizice, cât și imaginea zonei. Mai mult decât atât, multe din astfel de
locuri defavorizate tind să radieze imaginea proastă în cartierele vecine. Problemele se amplificã,
investiţiile dispar continuu fãrã urmã. Lipsa de viziune strategică este evidentă. Reînnoirea zonei
defavorizate trebuie să fie bazatã pe procesul de reevaluare a identității locului. Conținutul nou
trebuie să fie cumva interconectat cu elementele pozitive ale trecutului și determinate istoric, dar
identitatea trebuie să fie îmbogățitã cu elemente noi. Inutil să spunem că acest proces trebuie să
se bazeze pe aprobarea locuitorilor, precum și pe identificarea lor și acceptarea de cãtre ei a
modelului nou de identitate. Scoaterea din anonimat a unui astfel de loc și comunicarea cu grupulțintă diferit va avea succes doar în cazul în care această condiție fundamentală este îndeplinită.
Principalele întrebări la care trebuie să se răspundă, în acest context, sunt: "Cum beneficiază
cartierele din jur de funcțiile destinate pentru utilizarea terenului" și "Ce povară presupunem că
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este preconizată de funcția de utilizare a terenurilor pentru aceste cartiere din jur ". Un proces
participativ, în care cartierul este implicat, reprezintă un mijloc bun pentru a ajunge la
sustenabilitate și de a face ca cetățeanul să accepte proiectul.

8.1 Modelul conceptual al obiectivelor sociale și culturale și instrumentele
necesare în reamenajarea durabilã a terenurilor virane
În cadrul modelului conceptual, opt obiective socio-culturale cheie au fost dezvoltate pentru a fi
luate în considerare în situaţia reamenajãrii de situri industriale dezafectate. Obiectivele se împart
în cele care se ocupă în principal cu "oameni" și cele care se ocupă în principal cu "locuri". Prin
urmare, modelul conceptual poate fi numit "Oameni și locuri". Deși mai multe obiective
încorporeazã elemente şi de "oameni", și de "loc", a fost găsitã această relație. Pentru simplificare,
obiectivele sunt plasate acolo un de cade accentul lor principal. Pentru fiecare dintre obiective,
discuțiile despre instrumentele folosite pentru atingerea lor capãtã importanţã.
Înainte de a prezenta cele opt obiective sociale și culturale, este util să prezentãm un model
conceptual în care obiectivele sociale și culturale se încadrează durabil în procesul de reconversie a
terenurilor industriale necultivate. Acest lucru este util pentru a demonstra modul în care
diriguitorii din domeniile sociale și culturale sunt preocupaţi de atingerea obiectivelor economice
și de mediu.
Figura 8.1 conceptualizeazã modul în care obiectivele sociale și culturale (rubrica B) se potrivesc cu
alte obiective (Casetele A și C), și enumeră sugestii pentru mijloacele de punere în aplicare a lor
(D). Figura arată că obiectivele trebuiesc definite, apoi puse în aplicare prin intermediul unor
instrumente adecvate, în cazul în care se urmãreşte reutilizarea durabilă a zonelor industriale
dezafectate (caseta E). Obiectivele clar diferite au diferite mijloace de punere în aplicare.
Obiectivele se suprapun clar și, prin urmare, este necesar să se caute instrumentele care vor
contribui la îndeplinirea mai multora. În scopul de a realiza o dezvoltare durabilă brownfield, toate
obiectivele sociale și culturale, economice și de mediu trebuie să fie îndeplinite. Cu toate acestea,
în trecut, obiectivele economice au condus regenerarea brownfield, și acum trebuie să fie o
consolidare a obiectivelor de mediu și socio-culturale și rezultatelor lor. Fără luarea în considerare
a impactului social și cultural actual, mai multe sisteme de redezvoltare a terenurilor industriale ar
putea deveni în viitor zone în declin. Trebuie să existe o evaluare atentă care "instrumente" sunt
cele mai bune pentru a atinge aceste obiective: de exemplu, politicile și reglementările specifice,
metodele de participare a publicului; măsuri fiscale, cum ar fi stimulentele fiscale, competențe mai
bune și educație, sau alte instrumente noi ce urmeazã a fi elaborate.
Figura Fig.8.1 conceptualizeazã obiectivele sociale și culturale (caseta A) și aduce sugestii pentru
mijloacele lor de punere în aplicare (Caseta B). Figura arată că obiectivele trebuie să fie definite,
apoi puse în aplicare prin intermediul unor instrumente adecvate pentru reamenajarea sustenabilã
a zonelor industriale dezafectate. În mod clar, obiectivele diferite vor avea diferite mijloace de
implementare.

8.1.1 Obiective sociale și culturale: o declarație de poziție
Următoarea secțiune enumeră opt obiective sociale și culturale cheie de luat în considerare când
sunt în curs dezvoltãri de situri industriale dezafectate. Pentru fiecare obiectiv sunt oferite
instrumentele de punere în aplicare. Aceste obiective sociale și culturale sunt considerate a fi cele
mai importante pentru o dezvoltare brownfield. Ar trebui să se constate că regenerarea socială și
culturală sunt acum elemente semnificative pentru schimbare, departe de a fi probleme periferice
în dezvoltarea brownfield (de exemplu, la Bratislava, Ostrava, Newcastle upon Tyne, Milano, Viena,
Barcelona, Bilbao și altele).
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8.2 Oamenii – obiectivul esenţial
Obiectivul 1: Păstrarea culturii evaluatã de către localnici și exploatarea de
oportunități pentru noi forme de dezvoltare socială și culturală
O problemă majoră în dezvoltarea brownfield este deplasarea sau distrugerea patrimoniului
cultural local și a cunoștințelor. Acest lucru reprezintã o experiență comună pentru întreaga
Europă, de exemplu, în reamenajarea zonelor industriale, cum ar fi minele, docurile și alte utilizări
date zonelor cu industrie grea. În plus, noilor sisteme redezvoltate le lipsește adesea identitatea
culturală sau socială proprie. Câteva exemple din practica recentă au indicat că chiar și în zonele cu
un trecut industrial greu s-ar putea genera în mintea oamenilor unele conotații pozitive. Aceste
caracteristici pozitive trebuie să fie abordate într-un mod extrem de sensibil, în scopul de a
conserva "memoria colectivă a locului" și de a interpreta în contexte noi conținutul vechi.
Oraşul și structura sa este un fel de metatext a cãrui interpretare se poate face pe mai multe
nivele. Campusul Universitãţii Bicocca din Milano a folosit structuri industriale ale fostelor fabrici
Pirelli. Conservarea pe scară largă, menținând culorile industriale originale (roșu, negru și gri) și
unele puncte de reper este contextul trecutului industrial. Atelierul de arhitecturã Vittorio Gregotti
a adoptat situl în conformitate cu identitatea sa industrială veche, adăugând unele funcții complet
noi. Poate că lipsa de continuitate a fost principalul factor pentru care celelalte propuneri (de
exemplu, conceptul de domeniu total nou de "pajiște verde" de Frank Gehry) nu au fost reţinute.
Concepția actuală a campusului Universității Biccoca este un tribut adus tuturor celor care au
pierdut locul de muncă atunci când uzinele Pirelli au fost închise (prin anii 1980).
Există nevoia de a păstra elemente ale culturii existente sau trecute pentru a oferi o continuitate,
dar şi de a echilibra acest lucru cu nevoia de oportunitãţi si oferta de noi forme de dezvoltare
socială și culturală. Acest obiectiv se referă în primul rând la "oameni": de a pãstra după caz,
abilități, experiențe, meșteșuguri și amintiri. Dar este vorba şi de maximizarea beneficiile din partea
mediului fizic, de exemplu, prin utilizarea optimă a clădirilor industriale și peisajelor familiare de
prim rang. Obiectivul este de a evidenția în special caracteristicile de calitate existente cu modele
noi de calitate complementarã.
Un punct important de reţinut în încercarea de a atinge acest obiectiv este faptul că o abordare
realistă trebuie să fie luatã în vedere în competiţia dintre utilizările anterioare și cele noi pentru
zonele industriale dezafectate. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine prin:


cercetarea academică a istoriei culturale și sociale și înregistrarea, promovarea și integrarea
patrimoniului cultural în strategiile durabile mai ample de revitalizare (conservare a
artefactelor, turismul cultural)



implicarea publicului în procesele de identificare de elemente structurale locale semnificative şi
valoroase ale zonelor industriale dezafectate



folosirea de structuri valoroase: inovarea, inițierea de puncte în zonele industriale dezafectate
şi refacerea acestora din surse publice pentru a le refolosi în scopuri publice, sprijinind astfel
calitatea mediului de viață în aceste localități



utilizarea GIS (Geographic Information Systems) pentru identificarea de date sociale și
culturale în zonele de tip brownfield



aplicarea SIA (evaluarea impactului social), precum și indicatorii de durabilitate socialã și
culturalã pentru evaluarea procesului de regenerare.
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A
Obective
economice

B
Obiectivele sociale și culturale
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Păstrarea culturii localnicilor și exploatarea
oportunităților pentru noi forme de dezvoltare
socială și culturală
Asigurarea de oportunități de angajare adecvatã
pentru oportunități de dezvoltare, învățãmânt sau "
competențelor înalte", în scopul de a îmbunătăți
șansele de angajare
Promovarea echității sociale în dezvoltarea
brownfield
Îmbunătățirea percepției și imaginii reabilitãrii de
brownfield
Contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice de
durabilitate în context urban
Asigurã accesibilitatea fizică
Furnizează medii locuibile și durabile pentru
comunitățile locale
Consolideazã în mintea localnicilor a atașamentul la
loc

C
Objective de
mediu

D
Instrumentelor adecvate pentru atingerea obiectivelor
sociale și culturale










Master planning de calitate
Participarea efectivă a consultãrii publicului (Metode specifice de "planificare
realã"
Evaluarea impactului social
Metode de evaluare a patrimoniului cultural
Sistemul preferențial de intrare în şcolile locale
Bun management de proiect si planificare (de ex. pentru a permite utilizări
intermediare, programarea dezvoltării)
Legislația de susținere și de reglementare (de ex în transportul public,
densitatea locuințelor, mobilitatea locală)
Bune acorduri de colaborare între toate agențiile implicate în dezvoltare
(inclusiv organizații "neutre")
Ancheta cartograficã a imaginii interne și externe a zonei și caracteristicile
atașamentului faţã de loc a actorilor.

E
Dezvoltarea
sustenabilã a
zonelor
industrial
dezafectate

Fig. 8.1 - Obiective sociale și culturale, precum și instrumente necesare în reamenajarea sustenabilã a zonelor
industriale dezafectate (dupã Cabernet, 2005)
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Alte modalități practice de conservare a culturii și patrimoniului au legãturã cu arta. De exemplu, în
Belfast o strategie de artă publică a fost conceputã cu scopul de a capta și afișa povestea și istoria
locului. Pe un site pilot, arhitecți peisagiști au fost angajaţi sã cerceteze istoria zonei și să reflecteze
acest lucru în proiectarea spațiului public. Alte mecanisme folosite pe acest site sunt arhivarea
istoriei scrise și fonetice și menținerea numele de locuri. De exemplu, nume ca "uzina de gaz"
(Belfast) și "Docklands" (Londra) transmit ceva despre utilizarea anterioară a sitului.
Desigur, o cheie pentru a maximiza beneficiile culturale este accesul la resurse adecvate, și în acest
scop, toate oportunitățile de finanțare disponibile trebuie să fie continuate. Un punct important de
reţinut, cu toate acestea, în încercarea de a atinge acest obiectiv este faptul că, pentru o abordare
realistă, trebuie să fie luatã în vedere competiţia dinte utilizările anterioare și cele noi pentru un
site. În multe circumstanțe, schimbarea completă în activitatea economică pe sit este inevitabilă, iar
noi populații vor fi puse în mișcare în cazul în care zona este redezvoltatã. În aceste cazuri, cel mai
bun lucru este de a face o înregistrare completă a trecutului pentru a o transfera pe noul sit.

Obiectivul 2: Asigurarea oportunităților de angajare adecvatã pentru dezvoltare,
învățãţãmânt sau dezvoltare de competențelor înalte şi oportunități de îmbunătățire
a șanselor de angajare
Faptul de a avea un loc de muncă semnificativ în zonă și deci posibilitatea de a restructura
caracteristicile sale, forma, identitatea, reprezintã un element esențial al atașamentului individual
la loc. În cazul în care locuitorii consideră locurile lor de muncă ca o contribuție valoroasă și plină
de sens pentru reamenajarea zonei și îmbunătățirea caracteristicilor sale, acest lucru va face mult
mai robust si mai viguros atașamentul lor față de loc.
O problemă majoră în multe scheme de dezvoltare brownfield este lipsa de oportunități
corespunzătoare de angajare. Prin urmare, un obiectiv este de a crea locuri de muncă noi și
inovatoare ori de câte ori este posibil și / sau adecvat. Alături de aceasta, este important să se
asigure accesul la orice noi locuri de muncă pentru localnici. În acest sens, accesul este atât "fizic",
dar şi legat de "confruntarea de competențe", adică pentru locurile de muncă disponibile
localnicilor în ceea ce privește calificarea, experiența și cerințele de calificare.
Există numeroase moduri de a obține locuri de muncă prin dezvoltarea brownfield. Uneori, nevoia
de dezvoltare este de a oferi locuințe, case mai aproape de locul de muncă; în alte cazuri, este
nevoie de noi locuri de muncă pe sit generatoare de clădiri; în altele încă, este necesitatea de
cartiere noi. În cazul în care este posibil, infrastructura zonelor industriale dezafectate ar trebui să
fie utilizatã pentru întreprinderi noi și crearea de locuri de muncă. O altă modalitate importantă de
a maximiza oportunitățile de angajare este de a favoriza utilizările provizorii pe siturile înainte de
reamenajare. Uneori, în ultimele decenii, regenerarea zonelor industriale dezafectate a putut activa
utilizări pe termen scurt sau mediu, cruciale în susținerea viabilitãţii economice a unui cartier. În
procesul de revitalizare a zonelor industriale dezafectate, oamenii și comunitățile nu au doar nevoi
de adaptare, aşteptãri si obiective în cadrul procesului de reamenajare a zonei, dar şi de
îmbunătățire a învățãrii de noi competențe. Acest proces de învățare ar putea genera noi beneficii
pentru comunitate. Interacțiunile reciproce, lecțiile continui și permanente ale renovării urbane,
feedback-ul de la medii diferite, căutarea consensului social și politic, precum și de luare a
deciziilor echilibrate ar putea fi elemente importante ale învățării colective. Sarcina principală este
de a asigura fezabilitatea soluției adoptate pentru diverse grupuri țintă, a durabilității și asigurarea
mecanismelor de control. Sunt de mare importanță feedback-ul imediat și complet, precum și
monitorizarea permanentă a activităților de funcționare. Multe dintre măsuri și etape sunt de cea
mai mare importanță, datorită naturii lor ireversibile. Este necesar să se anticipeze evoluția spațială
și socială viitoare, de a estima riscurile, posibilele puncte nodale de depãşit, pentru a descoperi
sursele ascunse și de a le utiliza într-un mod prietenos, deschis și sincer. Unul din scopurile
principale ale acestei practici bazată pe învățarea constă în promovarea de modele
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comportamentale inovatoare. Comunitatea bazatã pe comportament inovativ va fi, probabil, mai
bine echipatã pentru riscurile viitoare și destabilizãri necunoscute (exodul creierelor, tensiuni
sociale nou apărute etc.). Acest lucru a demonstrat în ultimii ani că intervenția din exterior nu este
întotdeauna cel mai eficient instrument când comunitatea nu este capabilã să învețe a preveni
factorii care o pun în pericol. Un exemplu este formarea și educarea populației locale, prin cursuri
sau programe de formare reduse pentru localnici. Aceasta a fost o schemă de foarte mare succes
în Dublin, de exemplu, deși este dependentă de legislație. În mod similar este susținerea ocupãrii
forței de muncă locale prin formarea "la locul de muncă". Alte soluții creative abordeazã probleme
specifice, de exemplu ocuparea adecvatã a forței de muncă locale. Ori de câte ori este posibil,
competențele antreprenoriale ar trebui să fie furnizate. Cu toate acestea, important este faptul de
a se lucra cu grupuri existente și agenții locale cu experiență. Este puțin probabil ca organizațiile
din exterior să aibã succes, cu excepția cazului în care angajeazã pe cei deja integraţi în cartier. În
cazul în care este posibil, clădiri noi sau refolosite sau cu infrastructură industrialã dezafectatã ar
trebui să fie utilizate pentru întreprinderi noi și crearea de locuri de muncă, oferind sprijin pentru:


identificarea lacunelor pe piața forței de muncă și utilizarea lor ca obiective pentru formarea
specifică bazată pe tradiția locală



oferirea de cursuri și programe speciale de formare și adaptarea lor la standardele de
cunoștințe și competențe în localitatea cu zone industriale dezafectate



utilizarea potențialului specific de abilități și cunoștințe ale populației locale și instruirea
acestora spre oportunități de angajare adecvate, cerute de creșterea competitivității pe piața
forței de muncă



auto-regenerarea zonelor industriale dezafectate utilizând potențialul local pentru a începe
activitățile de afaceri



stabilirea unor centre locale de formare profesională, în scopul de a educa oamenii localui prin
competențe și metode relevante.

Obiectivul 3: Promovarea echității sociale în dezvoltarea zonelor industriale
dezafectate
Amestecul social echilibrat între noii veniți și rezidenții locali pe termen lung este o condiție
prealabilă foarte importantă, în scopul de a înfãptuii durabilitatea socială a zonei. Scopul venirii
oamenilor în zonã ar putea fi diferit (locuri de muncă, locuințe la prețuri accesibile etc), dar
calitatea coeziunii sociale este unul dintre factorii cei mai relevanți în previzionarea perspectivei
unei anumite zone. Un obiectiv important este de a oferi locuințe la prețuri accesibile și spații
pentru deschiderea de afaceri. În orice dezvoltare, este important să se depună eforturi pentru a
îndeplini diferite cerințe ale rezidenților locali și potențialilor nou veniți. Un obiectiv cheie în cadrul
sistemelor de regenerare urbană brownfield este de a atrage oameni relativ bogați într-o zonă,
pentru îmbunătățirea economiei locale. In aceste cazuri, ar trebui să se ia în considerare şi
acordarea la prețuri accesibile de locuinţe pentru a oferi proporțional cazare pentru rezidenții
locali și întreprinderi. Un aspect la fel de important este accesul la servicii și facilități. Ori de câte ori
este posibil, accesul și oportunitățile ar trebui să fie deschise tuturor - sistemele trebuind să reziste
elementelor de "privatizare". De asemenea, transporturile și a infrastructura fizicã nu ar trebui să
defavorizeze anumite grupuri sociale, cum ar fi cei fãrã maşini personale sau persoanele cu
handicap. În elaborarea schemelor, toți cei implicați ar trebui să fie atenţi pentru a atrage un
amestec de oameni în sprijinirea facilitãţilor locale. În multe cazuri, aceste obiective pot fi atinse
printr-o planificare: atât printr-un master plan de calitate cât și politici locale, cum ar fi locuințele la
prețuri accesibile. În mod similar, sunt importante reglementările și legislația privind susținerea
construirii de calitate, opţiunea de transport și de acces. Încorporarea de la bun început a unui
proiect de dezvoltare şi a obiectivelor sociale cu capitaluri proprii este esenţialã. Acestea sunt
aspecte complexe care pot fi rezolvate numai prin lucru în comun cu un număr de agenții, de

……………………………………………………………………..…139

exemplu, cei responsabili pentru locuințe, sănătate, mediu, transport și educație și organizațiile
comunității locale și, în același timp prin cãile de urmat, şi anume:


implicarea reprezentanților comunității locale în mod direct în cadrul de lucru al agenției
pentru dezvoltare



sprijinirea parteneriatului public-privat ca model optim pentru procesele de revitalizare
complexã, garantând o mai mare diversitate socială



evitarea utilizãrii caracterului singular sau mono-structural al revitalizãrii zonelor industriale
dezafectate, deoarece poate conduce la excluderea socială a anumit grup social (crema
societãţii, din exterior, grup etnic etc),



asigurarea unei variații în tipurile ofertei de locuințe (locuințe închiriate amestecate cu locuințe
proprietate, locuinţe mari şi locuinţe mici, cele înalte amestecate cu cele scunde)



controlul strict al standardelor de mediu fără bariere pentru persoane cu handicap, copii sau
femei, în timpul procesului de proiectare și de construcție / restaurare a structurilor în zonele
industriale dezafectate



atenție specială copiilor și tinerilor și capacitãţii lor de a influența și a se bucura de vecinătatea
lor.

Obiectivul 4: Consolidarea în mintea locuitorilor a atașamentul la loc
Noțiunea de atașament la loc se bazează pe identificarea psihologică cu anumit loc, spațiu de viață
în comunitate și un anumit teritoriu. Valoarea existențială oferitã de o astfel de relație este
consideratã ca fiind semnificativã. Acesta generează sentimentul de comuniune și oferă cadrul
pentru ritualuri de zi cu zi, modele comportamentale care acționează în diferite roluri sociale.
Fiecare identitate regională / oraș / aşezare (ca o categorie mai largă) trebuie să se bazeze pe
sentimente de atașament faţã de oamenii care trăiesc în zonă. Identitatea fiecărui loc / zonã /
regiune creşte de la combinarea caracteristicilor naturale ale spaţiului de locuit (râuri, teren,
morfologie), precum și intervențiile artificiale ale ființei umane (așezări, infrastructură, cultură,
limbă). Karavathis și Ashworth (2005) distinge trei moduri în care oamenii dau un sens locurilor:
inovații artificiale ale spațiului fizic (arhitectura, design urban), modalitățile prin care anumite locuri
sunt folosite (modele de comportament), și diverse forme de reprezentare a aşezãrii (filme, poze) .
În cazul specific al zonelor industriale dezafectate, sunt esențiale în special prima (proiectarea
arhitecturală și urbană) și a doua categorie (comportamentul social). Cu toate acestea, în ultimii ani
s-a vãzut că identitatea unui anumit loc / zonã nu este o simplã "piesa de istorie", ci un organism
viu, absorbind o mulțime de noi impulsuri și influențe. Identitatea regionalã trebuie să fie
conservatã, dar şi promovatã și încurajatã în mod activ. Mai multe instrumente noi de
management strategic (identitate emblematicã, publicații) au apãrut recent, în scopul de a orienta
și de a comunica această identitate în mod corespunzător. Atașamentul la un loc este un stil care
reflectă subiectiv adâncimea legãturii sociale / emoţionale sau atitudinea față de un anumit loc.
Aceasta este una dintre premisele fundamentale ale coeziunii sociale prin teritoriu. Atașamentul la
loc este împlinirea multor nevoi psihologice: nevoia de securitate, nevoia de auto-împlinire, nevoia
de apartenență și structurare a mediului exterior. În scopul de a promova atașamentul la loc în
mintea locuitorilor/ rezidenți / vizitatori, locul trebuie să fie lizibil și transparent. Zonele industriale
dezafectate sunt lipsite de o cantitate suficientă de trăsături distinctive și caracteristici, ele sunt
destul de difuze, fără repere, etc slab structurate. În scopul de a consolida atașamentul la loc
pentru diverse grupuri, locul trebuie să apeleze nu numai la legăturile sociale și emoționale față de
sit, ci ar trebui să exprime anumite valori ("apreciez modul cum acest loc este redezvoltat", "sunt
mândru de politica față de persoanele cu handicap care sunt externalizate aici"). Lipsa de viziune,
pe baza valorilor comune este, uneori, mai mult o sarcinã ce împiedicã integrarea brownfield în
organismul orașului decât forma fizicã sau neglijarea problemelor de infrastructură. În scopul
atașamentului oamenilor la loc, trebuie să existe un tipar sau un concept care să le ofere o
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identificare mentală. Dacă nu există nici de punct de reper, de cele mai multe ori aceasta nu are o
conotație negativă și ar putea deveni un simbol prost al imaginii zonei. Procesul de izolare a
anumitor grupuri sociale faţã de zonele abandonate problematice persistã încã de mai mulți ani și
are multã inerție. În procesul de consolidare a atașamentului oamenilor la loc, o atenție specială
trebuie acordată:


promovãrii coeziunii sociale și simţului de comunitate, promovarea prin acțiuni și evenimente a
atitudinilor de apartenență față de comunitate ("Eu sunt o parte activă a comunității noastre)



promovarea de atitudini pozitive și legături emoționale ("Sunt mândru să trăiesc aici"), precum
și pentru a neutraliza atitudini și prejudecăți negative



modelarea caracterului distinctiv pozitiv al sitului reamenajat ("Aici puteţi gãsi ceva special")



promovarea comportamentului bazat pe anumite modele sociale ("Comunitatea noastrã este
prietenoasã pentru vizitatori, mediul nostru este fãrã bariere"),



promovarea deschiderii și schimbului de informații reciproce cu alte comunități, municipii,
orașe, etc ("Noi suntem o parte din următoarele asociații, rețele etc ...").

8.3 Locul orientat spre obiectiv: crearea unui loc mai bun pentru a trăi
Obiectivul 5: Îmbunătățirea percepțiilor și imaginii zonelor industriale dezafectate
Unul dintre cele mai importante obstacole în procesul de reamenajare a terenurilor virane este
persistența imaginii proaste. Imaginea locului / teritoriului este o construcție mentală abstractă în
mintea publicului. Imaginea negativă înseamnă atribuirea de conotații negative față de obiect și
reflectă reputația sau emoția negativã referitoare la existența / apariția sa. Trebuie să avem în
vedere faptul că modificarea imaginii proaste spre una pozitivã este o sarcină extrem de grea.
Următorii factori par să joace roluri esențiale:


luarea de imagini este un proces pe termen lung - este aproape imposibil de a crea imagini
pozitive despre un anumit loc într-un termen scurt și prin mai multe etape și măsuri speciale.
Procesele sociale şi economice în cadrul zonei au oarecare inerție și imaginea este legatã de
aceste procese.



nu există nici o imagine monolit, imaginea predominantă este o intersecție de imagini diferite
în rândul diferitelor grupuri. În multe cazuri, un anumit loc sau domeniu ar putea avea o
imagine negativă într-un grup țintă, și predominant pozitive pentru un alt grup.



imaginea locului / zonei este în proces de modificare permanentă. Aceasta înseamnă că chiar
și imaginea pozitivă trebuie să fie păstratã prin activități de comunicare de zi cu zi. Luarea şi
păstrarea de imagini este un proces foarte delicat, începând cu sortarea şi diagnosticarea,
continuând cu evaluarea și terminând cu intervențiile strategice. Zonele industriale dezafectate
au de multe ori - datoritã aspectului - o imagine publică negativă, datoratã în special pierderii
locurilor de muncă și ratei ridicate a șomajului, îndeosebi in zona urbanã. Imaginea sărãciei
este văzutã ca unul dintre elementele cele mai distructive în dezvoltarea brownfield. O astfel
de imagine negativă este un obstacol evident pentru dezvoltarea sitului brownfield în sine.

Percepțiile din exterior sunt la fel de importante ca și cele deținute de către locuitori. Acesta este
un obiectiv al echipei de proiect de a cultiva o imagine pozitivă a zonei regenerate printre cei care
vor trãi şi munci pe acest teren, astfel încât să poată dezvolta un sentiment de apartenenţã la
cartier și comunitate. Ca regulă generală, o imagine negativă coincide cu un aspect rău, cu clădiri
degradate și stigmatizare socială. O imagine proastă a cartierului poate duce la scãderea încrederii
investitorilor. Zone întregi pot suferi de "stima redusã", care apoi duce la lipsa de încredere a
investitorilor și celor nou veniți. O parte evidentă a problemei este opoziția faţã de construire,
reabilitare, adicã o nelinişte faţã de schimbare.
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Propuneri de instrumente de succes pentru a aborda această au fost numeroase. Prima acțiune
este pur și simplu de a evalua identitatea existentă și imaginea sitului si pentru a face un plan
pentru zonă. Luarea de măsuri imediate de pe un sit este importantã: chiar dacă acțiunea este la fel
de simplã ca și punerea de steaguri sau plãci de desemnare a unei dezvoltãri planificate. Utilizările
intermediare pentru sit pot juca apoi un rol important în schimbarea de imagine a unei zone.
Utilizări "soft", cum ar fi spaţiul verde, pot fi benefice. Organizarea de evenimente locale, pentru a
ajuta la dezvoltarea de proiecte și a face cunoscute schimbãrile planificate, sunt de asemenea
importante. O altă idee este introducerea de centre comunitare mici pe zonele industriale
dezafectate. De exemplu, în Copenhaga, astfel de centre au oferit locuri de întâlnire, au încurajat
crearea de grupuri locale si au ajutat îmbunătățirea abilităților și încrederii în sine într-o zonă.
Totuși, o altă sugestie este de a dezvolta o clădire ca punct de reper nou pentru un sit (cum ar fi
Muzeul Guggenheim din Bilbao), sau renovarea unei clădiri existente, cum ar fi Gazometrele din
Viena. Astfel de clădiri pot promova imaginea sistemelor de regenerare industrialã de succes.
Toate părțile implicate în dezvoltarea de situri industriale dezafectate trebuie să restabilească
încrederea încă de la începutul procesului de dezvoltare, prin implicarea întreprinderilor locale și a
rezidenților. Apelarea la intermediul mecanismelor existente, cum ar fi Agenda Localã 21, se poate
dovedi utilã în realizarea acestei încrederi. Utilizări intermediare și finale, cum ar fi zonele verzi, pot
fi de ajutor pentru a începe schimbarea imaginii sitului și împrejurimilor sale.

Obiectivul 6: Contribuţie la îndeplinirea obiectivelor strategice de durabilitate în
context urban
Obiectivul de a contribui la sustenabilitatea strategică se referă la maximizarea oportunităților de a
crea forme urbane sociale și culturale mai durabile în cadrul municipiului sau oraşului, ca un întreg.
Exemple în acest sens sunt: contribuirea la orașe mai compacte şi diverse, în termeni de etnicitate,
vârstă și statut economic; proiectarea evoluțiilor pentru a sprijini o densitate mare a populației
suficientã pentru a face viabile serviciile publice (cum ar fi transportul public, spitale, şcoli, etc); și
contribuie la reducerea extinderii urbane, cu problemele sale de inechitate socială. Este vorba
despre dezvoltarea unui mix adecvat de utilizări în oraș, ca un întreg, mai degrabă decât
concentrându-se doar pe un anume site brownfield. Interconectivitatea sitului brownfield cu
structura urbanã este necesară pentru a promova integrarea în cadrulul oraşului a zonei industriale
dezafectate. Acest obiectiv poate fi atins în mare măsură prin intermediul bunelor tehnici spațiale
și de planificare a utilizării terenurilor. Cu toate acestea, legislația de susținere este necesară, care
pune pe dezvoltatori să reutilizeze terenurile industriale dezafectate înaintea greenfield-urilor, și să
facã dezvoltãri cu densități adecvate pentru localizarea sitului brownfield.

Obiectivul 7: Asigurarea accesibilității fizice
Obiectivul de a crea site-uri industriale dezafectate pentru dezvoltare, conectate fizic la zonele din
jurul acestora, este crucială. Acest lucru înseamnă crearea de legături și depășirea barierelor fizice.
Aceasta înseamnă, de asemenea furnizarea de alte moduri de transport decât mașina personală,
cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta și transportul public. Și aceasta înseamnă integrarea acestor
moduri de transport în spațiu și timp. Importanța conexiunilor fizice pentru a ajuta accesibilitatea
la locuri de muncă, servicii, facilități și oportunități de angajare nu poate fi supraevaluatã. Scopul
principal este de a dezvolta zonele industriale dezafectate în armonie cu mediul lor fizic imediat.
Numeroase situri industriale abandonate sunt situate în locații practic avantajoase din cartierele
urbane interioare. Cu toate acestea, în multe cazuri, noi infrastructuri de transport se bazeazã în
principal pentru cele motorizate, deoarece acestea sunt considerate ca factori importanți de
localizare economicã. Și de fapt, succesul economic pentru zonele industriale regenerate
dezafectate depind adesea în principal de interesul investitorilor în accesibilitatea siturilor pentru
sistemele locale, regionale și naționale de transport motorizate (distanţa mare faţã de autostrăzi,
aeroporturi, etc), pentru furnizarea și distribuția de bunuri, precum și pentru accesibilitatea pentru
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clienți și personal. Pentru a oferi accesibilitate într-un mod durabil, situl ar trebui să fie suficient de
accesibil pentru toate grupurile de populație și toate mijloacele de transport în funcție de
condițiile locale specifice. Accesibilitatea este, de asemenea, un obiectiv social, deoarece
încurajează nu numai partea mobilã principală a populației, dar şi persoanele cu handicap în
special pentru a utiliza situl. Obiectivul are, de asemenea, beneficii economice. Deschiderea sitului
pentru toate grupurile de populație îmbunătățește șansele să se comercializeze situl și creează
sinergii între diferitele utilizări, prin atragerea de mulţi consumatori potențiali. În cele din urmă, pot
exista beneficii mari pentru mediul înconjurător. O reorientare durabilă a transportului este
necesarã pentru a reduce tendința unilaterală a mobilității auto și pentru a crește mijloacele
ecologice de transport. In acest context, accesibilitatea poate sprijini acest obiectiv general.
Cel mai adesea zonele industriale dezafectate din interiorul oraşului au fost " terenuri interzise",
fãrã acces pentru public, cu bariere pentru o lungă perioadă de timp între cartierele urbane.
Această situație de raioane separate reprezintă obstacole în calea accesibilității din vecinătate,
precum și în proiectarea urbanã și peisajul urban în ansamblu. Pentru a rezolva aceste probleme și
pentru a depăși aceste limite, conectarea diferitelor zone învecinate ale fostelor situri industriale
dezafectate a devenit un obiectiv important pentru sustenabilitatea utilizării terenurilor și
proiectarea teritorialã. Siturile anterioar zone industriale dezafectate ar trebui să fie integrate ca
legãturi și coridoare, în scopul de a conecta zone accesibile pentru public. Pentru a satisface
cererea pentru aceste conexiuni, este necesară o analiză aprofundată a posibilelor destinații și
surse din zonele învecinate. O problemă deosebită care merită atenția noastră este accesibilitatea
persoanelor cu handicap în zonele industriale dezafectate. Mai ales în zonele industriale
dezafectate cu funcții noi, cum ar fi cele de vânzare cu amănuntul sau de petrecere a timpului liber,
sunt dependente de atenția acestor grupuri-țintă. Proiectarea standard a fostelor zone industriale
este cheia reintegrãrii cu succes a zonei în contextul urban inconjurãtor.
În scopul de a realiza un sit bine conectat fizic, este necesar un cadru legislativ de sprijin. Un
master plan de înaltă calitate pentru sit este, de asemenea, esențial, astfel încât infrastructura sã
integreze cu grijă moduri de acces. Planurilor locale de mobilitate a transporturilot pot fi de folos,
deoarece acestea pot lega de oraș planuri regionale și naționale.

Obiectivul 8: Furnizarea de medii de locuit durabile pentru comunitățile locale
Obiectivul de a furniza medii locuibile, sănătoase și durabile pentru comunitățile locale, este
extrem de important, ca o utilizare finală a sitului. În trecut, prea puțină atenție a fost acordată
tipurilor de cartiere unde oamenii doresc să trăiască, să lucreze și sã-şi petreacã timpul liber. De
prea multe ori, case şi spații de afaceri au fost prost proiectate și construite, cu puțină atenție
pentru spațiul public. Frecvent, noile evoluții au devenit rapid zone predispuse pentru crimă și alte
comportamente anti-sociale, dând adãpost unor aglomerãri de populaţie defavorizatã economic.
Cu toate acestea, progresele în înțelegerea proiectãrii urbane, planificarea de vecinătate și
proiectarea peisagisticã au început să producă, în ultimul deceniu, exemple de cartiere sănătoase,
sigure, care oferă o înaltă calitate a vieții. Elementele-cheie ale acestor cartiere sunt accesul la
spațiu public deschis și de agrement, de înaltă calitate (amenajarea teritoriului, iluminatul, arta
stradalã, etc), dispoziția pentru mersul pe jos, mersul cu bicicleta și transportul public, precum și un
sentiment al apartenenţei la un loc. Este evident, faptul că doar planificarea fizicã nu poate elimina
problemele sociale, dar oferã evoluții benefic la problemele existente.
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Principiile esenţiale pentru stimularea de comunități prospere noi sunt:


cartierele noi ar trebui să aibă un centru local de mers pe jos la distanță



există o varietate de utilizări și utilizatori



aspectul strãzii încurajează mersul pe jos și cu bicicleta



spaţtiul variat deschis este integrat în viața cartierului



serviciile și infrastructura sunt durabile și încurajeazã creșterea

Cartierele durabile nu ar trebui să aibă doar un centru activ de utilizare mixtă, dar şi să atragă o
varietate de oameni cu structuri familiale și cerințe diferite de viață. Consultarea bună și procesele
de proiectare sunt o cheie pentru asigurarea acestor cartiere de calitate, atunci când existã o
potrivire între planificatori, proiectanti cu înaltã calificare și reprezentanți ai comunității.

8.4 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) Capitolul 8
Republica Cehă
Procesul de regenerare Brownfield este în mare măsură văzut ca un proces tehnic si de mediu sau
chiar economice. Dimensiunea socială a procesului este adesea lăsată la urmã. În Republica Cehă,
aspectele culturale și sociale au fost adesea neglijate in trecut. În prezent, cultura devine una dintre
forțele motrice ale procesului de regenerare prin activități artistice. Intrarea activă a cetățenilor în
procesul de regenerare, implicarea lor în modul în care produsul final este interesant nu numai
arhitectural, dar şi acceptabil pentru oameni, este doar la început.

România
Conservarea zonelor industriale ca muzee martor ar trebui să fie metoda idealã în ceea ce privește
păstrarea valorilor culturale. Cu toate acestea, această problemă nu a putut fi pusã în practică în
mare parte, la nivel mondial, din cauza constrângerilor economice. Exemple de succes, în care
peisajul industrial ar putea fi păstrat și valorificat, sunt situate în zonele accesibile ale unor
comunități urbane importante, care au crescut valoarea lor economică. În afară de muzeu sau
funcțiile educaționale, ar putea fi dezvoltate industriile culturale, care în mare măsură depind de
activitatea asociată în zonele metropolitane. Strategia cea mai frecventă în ceea ce privește
regenerarea urbană a fost de a atrage "industria creativă" pentru dezvoltarea zonelor urbane în
declin. Conceptul de "industrie creativă", care a apărut la sfârșitul anilor '90, se referă la contribuția
economică adusã de cultură, trecerea de la procesul de creație în sine la economia actului creator,
ceea ce înseamnă activități legate de distribuție, proliferare, promovare, educație și consum.
Domeniile culturale incluse în industriile creative sunt reprezentate de arhitecturã, publicitate, artă
și piețe de antichități, măiestrie, proiectare, producții cinematografice și video, muzică,
divertisment, cultură scrisă, software și servicii IT, precum și de radio și televiziune. In zilele noastre,
fostele zone industriale abandonate sunt utilizate de către persoane diferite, de la oameni fără
adăpost și cei care caută fier vechi, la persoanelor interesate cu aparate de fotografiat, sau regizori
în căutare de situri post-apocaliptice. În cele mai bune cazuri, acestea sunt folosite cu
responsabilitate, fiind restaurate și reconvertite în zone rezidențiale, mall-uri sau birouri, gradiniţe,
discoteci, teatre, cinematografe și restaurante.
Reglarea și refolosirea siturilor industriale pot contribui la economisirea sistemul de putere și la
dezvoltarea durabilă și, nu în ultimul rând, pot induce o bună stare de spirit și păstrarea identității
culturale în interiorul comunităților. Scopul cultural al fabricilor dezafectate poate fi concentrat în
jurul a trei soluții: sala civică, monument și muzeu. Primul tip este cel mai flexibil și oferă
integrarea energiilor culturale si curiozitatea unui public larg și diferit, cu interese culturale și
estetice foarte diferite. Sala civică oferă instrumente pentru interpretarea istoriei clădirii industriale.
Al doilea tip de utilizare este monumentul, care se aplică acelor artefacte industriale pentru care
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este dificil de a găsi o funcție comercială: cuptoare, instalații tehnologice utilizate în timpul
procesului de producție, cisterne etc Unele monumente industriale sunt ținute în viață de vechi
instalații tehnologice doar pentru scopuri educaționale. A treia destinație culturală se referă la
muzeu. Industria și cultura industrialã a fost expusã în muzee de știință și tehnologie, dar recent,
de la începutul anilor '70, au fost expuse ca eco-muzee. În acest caz, spre deosebire de muzeele în
aer liber, clădirile nu sunt îndepărtate de pe siturile originale.

Bulgaria
Bulgaria are o retea bogatã de resurse naturale și culturale concentrate într-o zonă mică, ce
include nouă situri culturale - șapte naturale şi două pe lista Patrimoniului Mondial (UNESCO).
Zonele protejate sunt de 5% din suprafața țării. Promovarea patrimoniului cultural este împiedicată
de lipsa managementului de a asigura o finanțare suficientă și diferențiată. Un alt aspect cultural
este construcția proastă a transportului și a infrastructurii adecvate de coridoare culturale și situri.
În al patrulea trimestru al anului 2010, vârsta populației economic activă cuprinsă între 15 - 64 ani
a fost de 3 358 900, anunțatã de Institutul Național de Statistică din Bulgaria (INS). Rata activitãţii
economice este cea mai mare în regiunea de Sud-Vest și în cea mai mică în regiunea de NordVest.
Regiunea de Sud-Vest are cea mai mare rata de ocupare între toate regiunile bulgare. În mod
tradițional, rată scăzută a șomajului în regiunea Sud-Vest se datorează influenței Sofiei - capitala
Bulgariei. Regiunea de nord-vest are cea mai scăzută rată ocupării forței de muncă, în special în
Vidin.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 8
S1 Vă rugăm să discutaţi cu colegii dumneavoastră ce obiective sociale şi culturale ale proiectelor
de reamenajare brownfield veţi găsi ca fiind cele mai importante pentru dumneavoastră.
S2 Discutaţi cu colegii dvs. referitor la instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor
sociale şi culturale pentru proiecte de reamenajare brownfield în ţara dvs.
S3 Găsiţi exemple de succes pentru redezvoltãri de brownfield sub aspectele socio-culturale în
ţara dumneavoastră şi analizaţi astfel de exemple din Europa. Identificaţi ce aspecte au avut
succes şi în care au eşuat.
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9

Participarea publică în redezvoltarea şi regenerarea zonelor
industriale în declin
Dagmar Petríková, Matej Jaššo
Cultura de planificare participativă, bazată pe implicarea tuturor actorilor relevanți și grupurile
țintă, s-a dovedit a fi cu cel mai mare succes în procesul de reconversie durabilã a terenurilor
industriale necultivate. Una dintre problemele cele mai frecventate legate de brownfield este lipsa
de viziune certã și deconectarea între actori și părțile interesate. Planificarea participativă este în
măsură să depășească aceste bariere, subliniind obiectivele comune și facilitând procesul de
vizionare și de căutare de identități comune. Participarea publicului la regenerarea terenurilor
virane ar trebui să meargă dincolo de standardele juridice ale procedurilor de planificare formalã și
să o înțeleagă ca "o încercare sistematică de a implica publicul in proiectarea, decizia de
planificare, punerea în aplicare și evaluarea proiectelor de regenerare a zonelor industriale
dezafectate, pentru a asigura acceptabilitatea socială a acestora". Participarea publicului în
planificarea reamenajãrii terenurilor virane este un proces în care opiniile și punctele de vedere ale
tuturor părților interesate - cetățeni, asociații civice, ONG-uri, entitãţi de afaceri, administraţii
regionale și locale, profesioniști - sunt integrate în procesul de luare a deciziilor. Toate acestea se
pot implica în planificarea comunității și să ia parte în mod activ la procesul de reconversie a
terenurilor industriale necultivate.
Părțile interesate sunt oameni sau organizații care au un interes real în aceastã problemã specialã,
fiind considerate că ar putea fi afectate în mod direct de o decizie de planificare, ori că o
organizație a fost creatã cu scopul de a influența aceste tipuri de decizii. La început, sunt în mod
clar rezidenții locali, companiile, etc, şi ulterior sunt incluse organizațiile care doresc să protejeze
mediul sau asociațiile, constructori de case sau comercianții cu amănuntul.
În general, în procesul de participare, întreaga populație poate fi considerată drept public și atunci
când problemele de planificare naționalã sunt cu adevărat luate în seamã. În practică, cele mai
multe probleme de planificare sunt de natură mai curând localã și participarea publicului
funcționează cel mai eficient atunci când este aplicatã la scară mai mică și când problemele sunt
bine definite. În acest caz, este întotdeauna o persoană sau un grup de persoane interesate să-şi
spunã opiniile, să se implice și să afecteze decizia. Acestea sunt numite "publicul interesat" și
înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat. Conceptul de public vizat variază în cantitate
și calitate și depinde de planul / propunerea în cauză.
Procesul de participare a publicului este axat pe satisfacerea viziunilor, nevoilor și cerințelor părților
interesate și, ca atare, contribuie la îndeplinirea nevoilor sociale și dimensiunea socială a
reconversiei durabile a terenurilor industriale necultivate. În procesul de participare publicã, diferite
interese se confruntă și se cautã un consens pentru o soluție acceptabilă. Implicarea publicului
poate porni de la începutul planului de luare spre reamenajare a terenurilor virane și se poate
extinde la punerea în aplicare și la concentrarea pe aspectele legate de planificarea reconversiei
terenurilor industriale necultivate, pe aspecte de mediu, social, transport, locuințe și altele. Bunele
practici în procesul de participare a publicului ar implica, de obicei, o cartografiere detaliată a
părților interesate pentru a identifica cine să fie inclus. Baza pentru participarea de succes a
publicului este informarea cetățenilor și a altor părți interesate, consultările și comunicarea cu
publicul, ceea ce duce la motivarea și implicarea publicului. Nu ne putem aștepta la o opinie
implicatã și responsabilã sau un punct de vedere din partea cetățenilor, în cazul în care aceştia nu
sunt informați cu privire la alternativele și impactul preconizat al soluțiilor. Instrumentul cel mai
important pentru a obține un public implicat este de a începe, cât mai curând posibil, să fie
informat cu adevărat și să se introducă o imagine completă și obiectivă a planificãrii reconversiei
terenurilor necultivate industriale. Un concept util în considerarea participãrii publicului este "scara
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de participare", care arată că există o serie de niveluri de participare a publicului, de la relații
publice simple, la limita de "manipulare" a cetățeanului, pentru a ajunge la niveluri mai ridicate în
cazul în care publicul poate controla procesul și rezultatele sale. La aceste niveluri mai ridicate,
publicul nu este un receptor pasiv al altor idei și planuri, dar poate fi favorabil inițierii de activități
de regenerare în moduri care răspund nevoilor și aspirațiilor lui. Ar trebui să se observe că
nivelurile superioare de pe scarã nu sunt întotdeauna cele mai bune. Diferite nivele (și abordări
diferite) vor fi adecvate pentru diferite locații și circumstanțe.
Tabel 9.1 - Scara de participare (conform Arnstein, 1969).
Control public
Control delegaţi

Grad de putere
publică

Hotărîre comunã

Grad de împãcare

Consultare

Non-participare

Expunere

Asociere
Negociere
Consultare
Informare
Terapie
Manipulare

Participarea publicului este frecvent consideratã ca fiind sinonimã cu atingerea unui consens, însă
acest lucru este o denaturare. În timp ce consensul este întotdeauna de dorit, acesta nu este
întotdeauna realizabil. Bunele procese de participare publicã dau cu toate acestea părților
interesate posibilitatea de a articula opiniile lor cu acestea, fiind luat în considerare în mod serios
procesul decizional, chiar dacă deciziile în cele din urmă ajung în contradicție cu aceste opinii.
Participarea publică nu ar trebui să fie considerată ca o activitate statică. Ceea ce constituie
participarea efectivă a publicului se va schimba ca un proiect ce trece prin stadiile de început,
planificare, implementare și utilizare pe termen lung și management. De exemplu, după ce a
angajat interesul cetățeanului în timpul procesului de planificare a proiectului (în cazul în care
problemele se vor concentra în mare parte pe probleme de "ce"), mecanisme diferite vor fi
necesare pentru a menține acest interes și implicarea în cursul etapei de implementare (în cazul în
care problemele vor gravita în mare măsură în jurul întrebării "cum"). În plus, participarea
publicului nu ar trebui să fie privită ca un proces extrem formalizat sau mecanicist. Calitatea
procesului de participare a publicului, sau cel puțin o mare parte din ea, poate fi frecvent realizatã
într-o manieră relativ informală.
O parte importantă a procesului de participare a publicului este comunicarea bilaterală cu publicul,
consultarea problemelor, identificarea opiniilor, nevoile, dorințele și cerințele diferitelor grupuri sociale
de cetățeni cu privire la aspecte legate special de planul de reamenajare sau propuneri, soluții și
schimbãri care duc la o participare activă și un consens cu cetãţenii.
Figura de mai jos ilustrează dezvoltarea implicãrii publicului, pe baza de feedback:
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Fig 9.1 - Trei niveluri de implicare a cetățenilor (adaptat dupã OECD 2001a)
Participarea publicului la luarea deciziilor privind reconversia terenurilor industriale necultivate are
nu numai o valoare democratică în sine, ea poate contribui în plus la calitatea și succesul
proiectelor de regenerare a zonelor industriale dezafectate, atât în ceea ce privește obiectivele pe
termen scurt cât și durabilitatea pe termen lung a proiectelor. Din multe motive, aceasta are o
importanță deosebită și relevanţã pentru proiecte de regenerare brownfield:


restructurarea industrială majoră duce frecvent nu numai la abandonarea şi dezafectarea
terenului, dar şi a comunităților. Procesele de a găsi un nou viitor și o nouă identitate, pentru
sit și pentru localnici, trebuie să meargă mână în mână, dacă regenerarea trebuie să fie
semnificativã și cu adevărat durabilã.



zonele industriale dezafectate sunt frecvent situate în arii urbane unde traiesc oameni.
Impactul reamenajãrii terenurilor virane poate afecta foarte mult pe cei care locuiesc sau
lucrează în apropiere. Acești oameni sunt, prin urmare, părțile interesate și ar trebui să fie
implicați în dezvoltarea strategiilor de regenerare,



punctul de vedere al comunităților locale poate avea un impact puternic asupra procesului de
dezvoltare, în termeni de opoziție posibilă, contribuind cu perspective locale la soluții de
regenerare reuşite.



zonele industriale dezafectate sunt frecvent asociate cu probleme de contaminare (reale sau
percepute) și de risc pentru sănătatea publică. Localnicii vor avea, prin urmare, un interes
special în gestionarea corespunzătoare a acestui risc.



regenerarea brownfield reprezintă o oportunitate majoră de a contribui la imperativul
dezvoltării durabile. Unul dintre principiile centrale ale dezvoltării durabile este de a pune
localnicii în centrul luãrii deciziilor. Comentariile recente ale proiectelor de succes au arătat că
regenerarea terenurilor virane care nu reușește să angajeze în mod adecvat oamenii locului nu
este o regenerare sustenabilã şi poarta un risc mult mai mare de eșec.

9.1 Principalele documente internaționale privind participarea publică
Convenția de la Aarhus - CEE / ONU Convenția privind accesul la informație, participarea
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu - semnatã la 25 iunie 1998
de miniștrii din 35 de țări europene, în orașul Aarhus, Danemarca. Convenția Europeană a
Drepturilor Omului este acum cunoscutã sub numele de Convenția de la Aarhus.
Directiva CE 35/2003 a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului în ceea ce
privește elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul a fost adoptată în scopul de a
contribui la punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus, în special
prin participarea publicului în ceea ce privește elaborarea anumitor planuri și programe privind
mediul, adresatã statelor membre.
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Convenția de la Aarhus și Directiva CE 35/2003 sunt incluse în "achiul comunitar" al Uniunii
Europene, iar din 26 iunie 2005 au intrat în vigoare în toate statele membre ale UE și oferã cadrul
pentru buna practică prin procedura de bază pentru participarea publicului și specificarea tipurilor
de decizii pe care ar trebui să se aplice. Participarea publicului la luarea deciziilor privind
reconversia terenurilor industriale necultivate este vitală. Ea aduce beneficii în luarea unei decizii
individuale și, de asemenea, pentru mai multă democrație în general. Se folosesc cunoștințele,
aptitudinile și entuziasmul publicului pentru a ajuta la luarea de decizii și se recunoaște că publicul
are un rol important de jucat.
Obiectivul Convenției de la Aarhus și Directivei CE 35/2003 este de a sprijini responsabilitatea și
transparența procesului decizional, la toate nivelurile, precum și de a consolida participarea
publicului la luarea deciziilor sociale şi cele privind mediul. Există trei principii principale de
participare a publicului și transparenţa luãrii deciziilor:
1

Accesul și dreptul publicului de a obține informații cu privire la mediul înconjurător

2

Dreptul de a participa la luarea deciziilor care afectează mediuli

3

Dreptul la justiție în probleme de mediu.

Art. 1 Informațiile despre mediul înconjurător și impactul activităților lor au fost uneori ținute
secrete. Lucrurile se schimbă. Într-o societate democratică, oamenii ar trebui să aibă drept de acces
la informații despre mediul înconjurător. Convenția de la Aarhus și Directiva CE 35/3003 a oferit
oamenilor acest drept. Ei au stabilit un drept general de acces la informații privind mediul în cazul
în care informațiile pot fi reținute în anumite circumstanțe. Acestea subliniază necesitatea de a face
accesul ușor şi de a interzice discriminarea între cererile de informații pe motiv de cetățenie,
naționalitate sau loc de reședință. Punerea la dispoziţie a informațiilor disponibile, la cerere, este
vitală dar la fel de importantã este şi colectarea și publicarea de informații într-o formă ușor de
înțeles și accesibilã.
Art. 2 Oportunitățile de participare a publicului la luarea deciziilor care afectează mediul au fost
uneori limitate. Convenția de la Aarhus și Directiva CE 35/3003 oferã publicului dreptul de a
participa la luarea acestor decizii. Ele au stabilit niveluri minime ale oportunităților de participare și
procedurile care trebuie urmate. Numai lucrând cu publicul deciziile vor fi făcute, oferind un mediu
bun și satisfãcând nevoile comunităților locale pentru o mai bună calitate a vieții. Acesta este
motivul pentru care participarea publicului la luarea deciziilor este evidențiată în Convenția de la
Aarhus și în Directiva CE 35/3003. Cu toate acestea, participarea cu succes a publicului depinde
mai mult decât de acordarea doar a un drept de a participa și de stabilire a unei proceduri într-o
convenție și o directivă.
Art. 3 În cazul în care drepturile urmează să fie eficiente, publicul trebuie să aibă un mod de a
căuta dreptatea atunci când aceste drepturi sunt accidental sau în mod deliberat negate.
Convenția și Directiva CE 35/2003 stabilesc drepturile de acces la justiție pentru a satisface această
nevoie. Acestea subliniază drepturilor de recurs împotriva deciziilor de a respinge cererile de
informații privind mediul, împotriva eșecurilor de drept în procesele decizionale, sau împotriva
acțiunilor care sunt ilegale în temeiul legislației de mediu dintr-o țarã.
Principiile de participare a publicului la luarea deciziilor în conformitate cu documentele
cheie - Cartea albă privind guvernanța europeană, Convenția de la Aarhus și de Directiva CE
35/2003:


Deschiderea – prezentatã ca fiind capacitatea instituțiilor de a comunica deciziile lor într-un
limbaj accesibil și ușor de înțeles.



Participarea - care ar trebui să se întindă peste lanțul politic de la concepere și până la
punerea în aplicare, este considerată ca o modalitate de a asigura încrederea.

……………………………………………………………………..…149



Responsabilitatea - cu un accent pe o definire clară a rolurilor și asumarea responsabilității.
Standarde minime, deși nu din punct de vedere obligatoriu, cu un pas mai departe în direcția
structurãrii unei abordare proactive a gestionării consultãrii.



Conținutul clar - toate comunicările trebuie să fie clare și concise și ar trebui să includă toate
informațiile necesare pentru a facilita răspunsurile



Grupurile țintă - părți relevante ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima opiniile



Publicitate - părțile interesate relevante ar trebui să asigure o sensibilizare adecvate și
publicitate în adaptarea comunicării la toate categoriile de public țintă. Fără a exclude alte
instrumente, consultări publice deschise ar trebui să fie publicate pe internet.



Limitele de timp pentru participare - cel puțin 8 săptămâni ar trebui să fie permise pentru
primirea răspunsurilor la consultările scrise publice și 20 de zile lucrătoare de preaviz pentru
întâlniri.



Recunoașterea și feedback-ul - rezultatele consultărilor publice deschise trebuie să fie afișate
pe Internet.

9.2 Platforma actorilor
Problema regenerãrii zonelor industriale dezafectate aduce atingere la un evantai larg de
organizații și persoane fizice. Toate acestea sunt prezentate cu dificultăți individuale care împiedică
intenția lor pentru un proces eficace de revitalizare a zonelor industriale dezafectate. Adesea
aceste dificultăți nu pot fi rezolvate de către cei care le experimenteazã, iar pe de altă parte, ele nu
sunt de fapt experimentat de către cei care le pot rezolva. Acesta este motivul pentru care este
nevoie de comunicare și participare, ce pot utiliza astfel de experiențe individuale și să le
conecteze la cei care sunt în poziția de a livra modificările necesare, care pot elimina astfel de
probleme. Acest proces de multe ori trebuie să fie însoțit de o cercetare suplimentară profundă
care sã atingã alte expertize. O astfel de cercetare sau rezultatele ei pot fi prea scumpe sau
inaccesibile pentru persoane fizice sau organizații. Acestea pot fi totuși mult mai accesibile pentru
ei, pe o platformã mai largi la care sunt membri. Sinergiile generate de o astfel de cooperare sunt
apoi împărțite nu numai de către membrii, dar şi de către societate în ansamblul său. În acest caz,
ar fi sinergii orientate direct cãtre reducerea barierelor în calea reutilizãrii zonelor industriale
dezafectate, încurajând astfel revitalizarea lor.
Platforme ale părților interesate la nivel local, regional sau chiar național ar putea fi create și
susținute ca actori în procesul de revitalizare a zonelor industriale dezafectate. Pentru a crea o
astfel de platformă, trebuie să existe o inițiativă dintr-o organizație de promovare, administraţia
privatã având grijă să realizeze pe deplin beneficiile unei astfel de acțiuni. Principalele părți
interesate ar fi, în principal, titularii de probleme, dezvoltatorii si consultanţii, instituţii de finantare,
contractori, autorități de reglementare, administrații de stat, regionale sau locale, agenții de
dezvoltare și altele. Acestea toate au de a face față în mod individual riscurilor diverse care sunt
anexate la procesul de revitalizare a zonelor industriale dezafectate și, prin încercarea de a face
acest lucru, ei trebuie să facă față unui cadru juridic insuficient sau inflexibil și luptă mai departe cu
cooperarea trans-sectorială și inter-profesionalã redusă sau inexistentă.
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Cum se poate întâmpla acest lucru ?
Promotorul va contacta părțile interesate selectate pentru a forma un comitet de planificare a
pregătirii pentru a înființa o astfel de platformă. Comitetul pregătește o schiță a activităților noii
platforme și permite elaborarea documentelor necesare care conduc la înregistrarea noului
organism ca o entitate non-profit legalã. O astfel de organizație ar putea fi reglementatã de către
o comisie în cazul în care ar avea reprezentanţi de vârf ai principalelor părți interesate. La acest
nivel de board beneficiile principale pot germina, deoarece oferã o înțelegere și experiență mai
largă în problema zonelor industriale dezafectate de la lideri strategici ai diferitelor organizații
interesate. La nivelul consiliului, discuțiile informale ar putea ajuta să se clarifice abordări posibile la
mai multe soluții orizontale. Consiliul va stabili sarcinile strategice pentru organizație și vor contura
o direcție pe care ar trebui să se meargã. Managementul organizației noi oferã sarcini stabilite de
board. Una din principalele sarcini de management ale ONG-urilor non-guvernamentale ar fi de a
obține o finanțare suficientă din afarã (prin apartenențã, proiect, servicii), care sã permitã
organizației să funcționeze ca un organism de formare și de expertizã.
Alte atribuții ale unei astfel de organizații ar trebui să fie:


promovarea problematicii la nivel național și căutarea de soluții noi și mai eficiente



concentrarea pe know-how



colectarea de date și indicatori adecvaţi



crearea unei surse consultative de expertizã referențială accesibilã de alte părți interesate și, de
asemenea, de către autoritățile publice



propuneri de modificări legislative și lobby pentru modificări adecvate ale cadrului legal



participarea la comisii de lucru asupra zonelor industriale dezafectate sau problemelor ce ţin
de acestea



contactarea expertizei internaționale



cooperarea pe proiecte naționale și internaționale

De ce este nevoie pentru implementare?


Identificarea părților interesate adecvate și înființarea ședinței inițiale de constituire la cel mai
înalt nivel strategic



Numirea comisiei de pregătire și stabilirea responsabilităților pentru înregistrarea noului
organism



Pregătirea de articole din prezentul acord sau documente similare explicând astfel scopurile,
sarcinile și regulile de organizare



După înregistrare, se convoacã adunarea generală, se alege conducerea, se stabilesc sarcinile și
se defineşte managementul.

Participarea publicului poate duce la decizii mai bune. Asta înseamnã decizii care corespund mai
bine nevoilor mai multor persoane, decizii care să dureze mai mult și cu valabilitate mai mare.
Decizii mai bune vor duce la îmbunătățirea calității vieții tuturor. Prin luarea cât mai larg posibil în
considerare a problemei, pot apărea în același timp îmbunătățiri ale condițiilor sociale, economiei
și a mediului. Nu este nici un secret pentru asta. Implicarea mai multor persoane în proces
folosește o gamă largă de experiențe. Ea aduce mai multe puncte de vedere și folosește cunoștințe
despre condițiile locale, care nu ar putea fi cunoscute. În cazul în care decizia ține cont de această
gamă largă de experiențe și opinii, este mult mai probabil să fie "corectã", deoarece mai multe
probleme au fost luate în considerare și mai multe riscuri evaluate. Argumentele lungi, după ce s-a
luat o decizie, pot fi, de asemenea, evitate, deoarece opiniile diferite au fost deja luate în
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considerare. Decizia rezistã mult mai probabil la control în cazul în care procesul de luare a
deciziilor este mai deschis, mai onest și mai responsabil.
Deși există suficient know-how care urmează să fie adoptat pe scară largă în planificarea practică,
pentru a permite participarea publicului, există totuși o serie de domenii care necesită atenție în
procesul de reconversie a terenurilor industriale necultivate:


Evaluarea critică a beneficiilor participãrii publice. Deși există o experiență vastă, care
scoate în evidență valoarea de participare a publicului în obținerea unor rezultate pozitive și,
deși participarea publicului este importantã în ceea ce privește justiția socială și mediul, există
o lipsă a evaluãrii cercetãrii critice în această privință. Este nevoie de mai multã muncã pentru a
evalua ipoteza că procesul de participare de calitate a publicului va duce invariabil la proiecte
mai bune și că aceasta reprezintă, prin urmare, o plus valoare.



Validitatea reprezentativitãţii a demonstrat opinii și interese în procesul de participare a
publicului și rolul organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri). Există un mare semn de
întrebare dacă punctele de vedere, opiniile, interesele și reclamațiile care au apărut în procesul
de participare a publicului sunt reprezentative pentru întreaga comunitate sau reprezintã doar
unele grupe de interese, și care este rolul ONG-urilor în procesul de participare a publicului. În
regiunile cu o tradiție puternică de implicare a ONG-urilor, există deja un efort mai mare de
implicare a publicului la procesele de participare. Alternativ, în regiuni fãrã ONG-uri, există o
capacitate mai mică pe ansamblu de a cere și de a gestiona participarea publicului; când ONGurile încep sã se implice, întrebarea este ce puncte de vedere și ce interese sunt reprezintate și
ce rol vor juca în întregul proces. Există o mare diversitate în Europa în privinţa ONG-urilor; în
unele țări implicarea unor astfel de organisme este acum tot mai frecventã, în timp ce în altele
este practic necunoscutã. Există unele dovezi că implicarea acestor organizații se corelează cu
adâncimea proceselor de participare publică. Este necesarã o înțelegere mai completă a ceea
ce constituie cele mai bune practici pentru organismele intermediare "broker onest".



Disponibilitatea de resurse pentru procesele de participare și eficiența utilizării lor.
Dificultatea de a asigura fondurile pentru procesele de participare publică este frecvent citată
ca un obstacol, mai ales în cazul în care aceasta este considerată ca fiind un proiect inclus în
categoria "onorarii", mai degrabă decât privită ca un cost de proiect legitim. De importanță
egală este disponibilitatea expertizei în facilitarea proceselor de participare, precum și
utilizarea lor eficientă. Seturi speciale de aptitudini sunt necesare pentru a atinge în mod
corect acest lucru, iar expertiza lipseşte adesea în rândul practicienilor de planificare. Un alt
element important între factorii / resursele proceselor de participare este timpul. Eficiența
proceselor de participare depinde nu doar de finanțare, ci şi de resursele umane și timp. Prin
urmare, este necesar să se examineze posibilitățile consumului de timp minimum în procesul
de participare prin implementarea sa în procesele de planificare și de asumare a strategiei,
care se întâmplă de obicei pe temeiul legislației separate de orarul său.

Participarea publicului nu garantează că toată lumea va fi fericitã cu o decizie, diferite grupuri de
oameni vor avea priorități și preocupări diferite. Dar implicrea publicului într-un stadiu incipient în
procesul de luare a deciziilor, precum și găsirea de modalități pentru ca opiniile lor să fie auzite și
luate în considerare, ajută la construirea consensului. Aceasta înseamnă că preocupările pot fi
adesea îndeplinite devreme într-un proces de planificare, atunci când pot fi mai ușor aduse
modificări, mai degrabă decât mai târziu, în procesul în care chiar și mici modificări ar putea costa
timp si bani. În plus, fiind implicat în proces, publicul este expus la întreaga gamă de factori care
pot influența o decizie. Chiar dacă oamenii nu sunt de acord cu decizia finală privind reconversia
terenurilor industriale necultivate, este mult mai probabil să înțeleagă de ce s-a făcut.
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9.3 “Transfer de cunoştinţe” (Lecţii învãţate între parteneri) – Capitolul 9
Republica Cehă
Parteneriatul PPP, ca unul dintre modelele posibile de regenerare, este încă însoțit de o serie de
ambiguități, neînțelegeri sau probleme. Termenul cheie al Republicii Cehe este de a înțelege
interdependența întregului sistem de activități. Aceasta nu este doar o activitate, sau doar fluxul de
fonduri. Parteneriatul poate reflecta schimbul reciproc de informații, prin punerea în aplicare a
activităților comune pentru conexiunile financiare. Adversarii PPP iau în considerare acest
instrument pentru a fi un împrumut disimulat care ar putea avea un impact negativ asupra fluxului
de numerar în viitor al municipalităților. Pe de altă parte, furnizarea unui serviciu public sau de
interes public este uneori imposibil fără PPP.

România
Există o metodologie în România pentru informarea și consultarea publicului privind elaborarea
sau revizuirea planificării urbane, aprobat prin Ordinul nr. 2710/2010 al Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului. Această metodologie este necesar a fi aplicatã de către dezvoltatori,
utilizatori și administrația publică. Nerespectarea duce la invalidarea documentelor aprobate. Prin
urmare, orice acțiune referitoare la zonele industriale dezafectate - cuprinsă în cadrul
documentației de urbanism - este supusă procesului de informare și de consultare a publicului. În
afară de aceastã prevedere legală care are un anumit grad de generalitate, inclusiv toate planurile
de amenajare a teritoriului (Dezvoltarea şi Planificarea Teritoriului și Urbanism) este încă nevoie de
alte acțiuni care sã ducã la o mai mare implicare a publicului în luarea deciziilor referitoare la
amenajarea teritoriului și de intervenție asupra zonelor industriale dezafectate.

Bulgaria
Fiecare cetățean bulgar sau străin are dreptul de a accesa informațiile de interes public, prin
mijloace electronice sau ne-electronice în Bulgaria. Agenția Executivă Bulgarã de Mediu (EEA) și
Inspectoratele Regionale ale Mediului si Gospodãririi Apelor (RIEW) difuzeazã informații cu privire
la mediu și dezvoltarea durabilă în rândul elevilor, studenților, ONG-uri, mediul academic și de
afaceri. Există mai mult de 20 de centre de informare în zonele protejate care operează cu succes.
Pentru perioada de raportare, centre de informare publică ale Ministeruluiu Mediului și
Gospodăririi Apelor au fost vizitate de peste 22.000 de oameni. Situri Internet ale Ministerului și
filialelor sale sunt constant actualizate. Inspectoratul Regional al Mediului și Gospodăririi Apelor şi
Direcțiile Parcurilor Nationale emit rapoarte anuale privind starea mediului. Serviciile de "telefon
verde" MEW și RIEW permit participarea publicului în furnizarea de semnale de avertizare a
poluãrii mediului înconjurător.

Sarcini de studiu individual pentru Capitolul 9
S1 Vă rugăm să discutaţi în care fazã a proiectelor de reamenajare brownfield este cel mai bine
pentru a implica publicul și părțile interesate şi modul în care această fază este în acord cu
participarea publicului la procesul de planificare din ţara dvs.
S2 Caută cea mai bună modalitate de implicare cetãţeneascã şi a altor părţi interesate şi încercaţi
sã simulaţi procesul real de participare cu comentarii şi preocupările publicului în favoarea şi
împotriva proiectului de reamenajare brownfield.
S3 Vă rugăm să discutaţi dacă este realistã realizarea în ţara dvs. a unei platforme de comunicare
pentru părţile interesate pentru a depăşi dificultăţile în procesul de participare a publicului la
proiectele de reamenajare brownfield.
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10 Regenerarea zonelor industriale dezafectate în Republica Cehã
– Studii de caz
Acest studiu de caz a fost scris de Jirina Bergatt Jackson, în cooperare cu Dr Jaroslav Bican de la
Departamentul de Dezvoltare a oraşului Uherské Hradiste. Studiul de caz se bazează pe
informaţiile despre cazarma Uherske Hradiste - Zece ani de eforturi de regenerare a zonelor
industriale dezafectate

10.1 Experiență de bune practici în reamenajarea Cazãrmii Uherske Hradiste,
Republica Cehă
Context analitic
Contextul general
După anul 2000, reducerea masivă a personalului armatei cehe a lăsat o cantitate mare de bunuri
vacante ale armatei. În multe orașe din Cehia cazarmile au rădăcini istorice încã din secolul 18,
prezența armatei având puternice conexiuni istorice, spațiale și sociale cu comunitățile locale. La
începutul mileniului al treilea, multe dintre proprietãţile armatei s-au eliberat și, destul de ruinate,
au fost oferite gratuit primăriilor locale pe o perioadă de timp determinată. Cele mai multe
municipalități au răspuns pozitiv și au acceptat acest "cadou". În comunitățile mici și mijlocii,
complexele militare au prezentat oportunități multiple de redezvoltare. Cu toate acestea, celor mai
multe municipalități le-au lipsit experiența și competența în ceea ce privește posibilitățile de
dezvoltare, exploatarea aceastei oportunitãţi prin transformarea necesarã a barăcilor.
Piața locală, care a fost deja sufocatã de afluxul de zone industriale, instituționale și agricole
dezafectate, a avut dificultăți în a absorbi orice oportunități ulterioare de dezvoltare. În ce priveşte
locația, unele cazarmi erau mai bine situate și conectate la infrastructura primarã decât altele.
Dupã locul de amplasare, cazărmile de la Uherske Hradiste (aprox. 17 ha) ar putea fi calificate ca un
site de tip B brownfield bazat pe clasificarea CABERNET. Terenul de instrucţie vecin (cca. 50 ha),
dupã aceeași clasificare, este probabil un sit de tip C. Incã de la inceput, a fost foarte important
faptul că autoritățile locale au adoptat rolul pozitiv de lider în regenerarea de aici. Conducerea
administraţiei din Uherske Hradiste a devenit factorul decisiv pentru succesul regenerãrii cazãrmii
armatei. Consiliul Municipal din Uherske Hradiste a demonstrat cel mai bun exemplu practic în
abordarea procesului de regenerare din Republica Cehă în ultimii zece ani. În 2011, proiectului de
regenerare a cazărmilor de la Uherske Hradiste i-a fost acordat un premiu de cãtre Asociația
urbanistilor cehi care au nominalizat proiectul pentru Premiul European al Planificãrii Urbane și
Regionale 2011-2012, organizat de către Consiliul European al Planificãrii Spațiale.
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Fig. 10.1 - Locaţia Cazãrmii din Uherské Hradiště.
Contextul urban

Sursa: www.mapy.cz , Uherské Hradiště, (Departamentul Dezvoltare)

Atunci când se analizează perspectiva europeană, orașul Uherske Hradiste poate fi localizat la
mijlocul zonei Central Europene și este relativ bine situat pe drumul spre cele două capitale
europene - Viena și Bratislava. Cu toate acestea, având în vedere locația în Republica Cehă, orașul
se află în regiunea Zlin, în apropiere de granița de est a țării. Oraşul nu beneficiază de proximitatea
convenabilă a infrastructurii majore și întreaga regiune a fost consideratã fãrã suficient potential
de dezvoltare. De altfel ca multe alte orase din regiune Zlín, oraşul a urmat tendințele pe termen
lung de stagnare populației, totuşi zona Uhersko-Hradištsko a avut un important nivel ca microregiune relativ performantã din punct de vedere conomic. Conurbația a fost formatã din cel puțin
trei orașe interconectate. Centrul istoric al orașului Uherske Hradiste ocupă 30 de hectare și
barăcile armatei erau în apropierea acestuia la cca. 500 de metri spre est. Situl a avut o arie de 17
ha într-un campus închis cu cca 60 clãdiri diferite, amplasate în fața râului Morava, care formează
un tampon între centrul orașului și zona industrială. În 2002, zona era deja dărăpănată, cu poluări
majore cauzate de activitățile logistice anterioare ale armatei, din fericire înlăturate pentru
contractori de către Ministerul Apărării. Astăzi, cazarma armatei din Uherske Hradiste nu mai este o
zonã industrialã dezafectatã, ci a devenit un cartier nou al orașului, în timp ce, în multe alte orașe
din Cehia, bazele militare sunt în continuare în dezafectare, cu lungi promisiuni, litigii sau
speculații.
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Vizionare, planificare, programare
Punctul de plecare a fost în 2002 când baza militarã a fost transferatã în proprietatea orașului Consiliul municipal şi-a dat seama că, în condiţiile geo-economice date și cu posibilitățile foarte
limitate de piață, orașul trebuie să ia unele măsuri, care să conducă la reabilitarea pe cont propriu a
cazarmii. De fapt, chiar înainte ca baza armatei sã fie transferată în proprietatea orașului, consiliul
municipal a început să pregătească un concept de reutilizare a barăcilor. Politica a fost de a
identifica noi facilități publice pentru acest site (locuințe, educație, sport, domeniu public, etc). În
conformitate cu acest concept, Consiliul a modificat imediat planul său local, astfel că autorizaţia
pentru regenerare a fost gata. Uherske Hradiste a decis o abordare conceptuală bazatã pe o
revitalizare pe termen lung. Condițiile structurale ale clădirilor şi calitatea infrastructurii tehnice au
fost evaluate, precum și nevoile proprii de dezvoltare ale orașului au fost luate în considerare. Apoi
au fost formulate următoarele obiective și principii de dezvoltare:


ar fi în primul rând preferate activitățile cu impact pozitiv asupra dezvoltării economice a
orașului



dezvoltarea mixtă a fost avută în vedere pentru zona barăcilor, compusã din:
a) Zona rezidențială în părțile de vest și de nord ale site-ului
b) Zona de învățământ, în partea centrală a site-ului
c)

Zona comercialã, cu zonă de shopping în partea de est a site-ului.

Aceste viziuni și principii de utilizare viitoare au fost elaborate într-un studiu urban numit
"Conceptul de utilizare a fostei unitãţi militare din Uherske Hradiste". Acest studiu a îndeplinit rol
de master plan de dezvoltare, rezultat al eforturilor combinate ale specialiștilor locali și a unui grup
de experți. Master planul a fost prezentat publicului pentru consultare și, ulterior, a fost aprobat de
către Consiliul Municipal. De la aprobarea sa inițială, master planul a fost actualizat de două ori, în
principal pentru a reflecta posibilele surse de finanțare din partea FEDR. Pentru a controla procesul
de transformare progresivă a fostei cazărmi, orașul a stabilit un grup de gestionare pentru
conversia barăcilor, în frunte cu primarul orașului.
De la acest început, a devenit clar că bugetul orașului singur nu ar fi finanțat deloc toate lucrările
de regenerare și investițiile necesare, precum și faptul că surse alternative de finanțare ar trebui
utilizate. Până în 2004, activitățile consiliilor orașului "au fãcut sã creascã interesul din partea unor
supermarketuri care au achiziționat de fapt, un colț din situl barăcilor și au finanțat, de asemenea,
îmbunătățiri pentru infrastructurile de acces. Acest lucru a adus numerarul necesar pentru
continuarea investițiilor și procedurilor de îmbunătățire a dezvoltãrii sitului pe baza siturilor
selectate şi vândute investitorilor privați.
Pentru a demara activitățile de regenerare și a promova acest sit pe piața locală, consiliul orașului a
avut o abordare strategică de a plasa diverse investiții publice pe situl care ar putea beneficia de
sprijin național și mai târziu, de subvenții de la diverse fonduri de finanțare ale FEDR UE (construcţii
de locuinţe, educație, etc). Când finanțarea FEDER a devenit disponibilã în 2004, consiliul orașului a
folosit-o din nou într-un mod foarte creativ și strategic, reușind să construiască un campus
educațional. Locatarii campusului au avut apoi posibilitatea de a aplica pentru burse suplimentare
- de data aceasta de la fondulde finanțare FSE. În acest fel, situl a câștigat 1, 200 de elevi (sediu
pentru cadrele didactice, cantine, sali de scurs, etc) și sucursalele separate a trei universități cehe.
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Faza de implementare
Zona comercială - admiterea investitorilor privați la regenerarea sitului și procesul de conversie a
adus primele rezultate vizibile - un nou supermarket, parcare auto pentru 100 de autoturisme, un
acces îmbunătățit la sit și activități sportive vecine au fost deschise până la sfârșitul anului 2004.
Activități comerciale pe acțiuni de dezvoltare au continuat pe sit până în ziua de azi (2012).
Zona rezidenţialã - nu a fost strict mono-funcționalã - include, de asemenea, clădiri de agrement
sau sedii administrative de firmă. Primele două proiecte au fost clădiri ale foștilor militari,
reamenajate în apartamente închiriate într-o zonã de locuit protejată. Alte clădiri mai mici au fost
folosite ca sedii pentru companii private. Una dintre clădiri a fost achiziționatã și reconstruitã de
către Regiunea Zlín pentru scopuri speciale de instruire. În zona de nord, dezvoltatorii privați au
construit o serie de blocuri noi de locuinte, inclusiv conexiuni stradale noi. În 2010, zonele verzi
publice au fost îmbunătățite – un fost poligon militar a fost revitalizat într-un parc și a fost creat un
nou spaţiu public.
Zona de învățământ și formare profesională a fost cel mai important proiect, cu un impact mai
mare de dezvoltare și din punctul de vedere al orasului. Zona educaționalã și de instruire a fost
dispusã în partea centrală a sitului. Aici, orașul a realizat două proiecte, ambele cu sprijinul
fondurilor UE - FEDR. În 2006, mai multe clădiri importante au fost revitalizate și adaptate pentru
"Centrul Educațional Regional - Campusul Universitãţii " și pentru "Centrul de educaţie
permanentã". Aceste facilități au fost apoi completate cu un "Centru de catering și cazare". În 2011,
ultima clădire liberã în această zonă a fost reamenajatã ca un centru de formare pentru industrie.
Îmbunătățirea infrastructurii de transport - Majoritatea îmbunătățiri infrastructurii de transport
au fost realizate prin diverse proiecte publice și private adiacente, dar în anul 2009, strada centralã
care traverseazã situl a fost revitalizatã. După zece ani de eforturi de regenerare, părțile puternic
urbanizate ale sitului au fost renovate și părțile mai puțin urbanizate au fost în mod substanțial
remodelate și redezvoltate. Procesul de regenerare a continuat, pentru că piața locală slabă era
capabilã să absoarbă doar un nivel anual limitat de dezvoltare. Din păcate barăcile nu sunt
singurele brownfield din oraș, existând de asemenea o concurență puternică din partea
dezvoltãrilor de la periferi orașului şi pe terenurile cultivate din satele din jur. Tabelul 10.1 descrie
principalele activități care au fost realizate în ultimii zece ani de reamenajare a cazarmii dintr-o
perspectivă în timp.

Produse şi rezultate
Utilizarea terenurilor
Numai circa 15% din aria de 17 ha a zonei cazãrmii a fost alocatã pentru activitati comerciale.
Majoritatea a terenului (peste 60%) a fost destinatã locuințelor și terenurilor, restul a fost destinat
pentru activități educative.
Investiții publice
Până în 2012, de la toate fondurile investite în regenerare (16, 800, 000,00 €), consiliul orașului a
investit numai 7% și a reușit să atragă 7% investiții din surse naționale și 28% din diferitele surse de
finanțare ale UE FEDR.
Investiții private
Până în 2012, participarea investitorilor privați a fost de 58% din totalul investițiilor realizate în
5
regiune .

5

Sursa: Uherské Hradiště Development Deparment
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Tabelul 10.1 - Activități majore în timpul celor zece ani de implementare a reamenajãrii cazãrmii.

2000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008
2009
2010
2011
2012



Ultimul soldat pãrãseşte unitatea militarã



Decizia Ministerului: cazarma nu mai este necesarã pentru armatã și poate fi transferatã
orașului



Orașul devine proprietarul cazãrmii



Conceptul de regenerare barăci este pregătit



Utilizarea terenurilor este aprobatã prin planul local



Lucrări de pregătire a proiectului



Prima cerere de subvenție pentru surse de finanțare naționalã



Sedii pentru alte investiții publice (în principal regionale)



Investitori comerciali se intereseazã de sit



Revizuirea conceptului de regenerare a cazarmii



Licitație publică pentru un partener strategic de dezvoltare pentru zona comercialã



Cererea de finanțare la FEDR pentru zona educațională



Începerea lucrărilor de regenerare a utilizãrii locuințelor



Finalizarea zonei comerciale, inclusiv accesul nou la sit



Finanțarea pentru zona de învățământ din surse FEDR și, de asemenea, de la bugetul de
stat



Oferte publice pentru lucrările de construcție la zona educațională



Primele chiriașilor pentr locuințe cu chirie



Finalizarea investițiilor regionale pentru muzeul Slovácké



Finalizarea investițiilor private în facilități pentru terenuri de tenis



Finalizarea centrului de educație LLL și începerea activităților



Începerea unei dezvoltări mixte de investiții private (comerţ/locuinţe)



Licitație publică pentru construcția de locuințe în partea de nord a sitului



Finalizarea infrastructurii sitului principal



Finalizarea locuințelor



Amenajarea teritoriului și lucrări publice de îmbunătățire a domeniului



Lucrări pregătitoare, cererea de finanțare și de licitație pentru revitalizarea strãzii
Verbířská



Revitalizarea strãzii Verbířská



Revitalizarea scuarului



Revitalizarea parcului "Za plotem"



Finalizarea Centrlui de formare continuă - MARLIN



Construirea unui bloc multifuncțional

Investiții de levier
Aceasta se ridicã la 1: 14 pentru orașul Uherske Hradiste - fiecare euro din investițiile orașului a
fost însoțit de 14 ori din alte investiții. Investițiile de levier public-privat pe situl public predominã
- pentru fiecare euro de investiții publice, investitorii privați au investit 1,4 euro.
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Proprietatea
Aproximativ 72% din clădirile situate pe sit rămân în proprietate publică (regionalã sau municipalã)
și doar 28% dintre clădiri sunt în proprietate privată. Din 17 hectare de teren la început, astăzi
orașul detine doar 15%. Această sumă cuprinde în principal terenuri de locuințe rezervate dedicate
pentru dezvoltarea ulterioară. Acest teren a fost transformat pentru moment într-un parc.

Precondiții de durabilitate
Implicarea municipalității în regenerarea brownfield a pus orașul caute noi abordări de
management, de finanțare noi și metode de achiziții publice. Primăria din Uherske Hradiste s-a
dovedit una dintre cele mai sensibile la "Aflați mai multe informații" dintre primariile din Republica
Cehă, permițând astfel micro-regiunii Uherskohradištsko să fie una dintre locațiile cele mai
competitive ale regiunii Zlín.
Astãzi, zona fostei cazãrmi din Uherske Hradiste a fost integratã urbanistic într-un cartier multifuncțional, încorporând atributele de oraş, cum ar fi străzi, piețe și alte spații publice. Cunoștințele
acumulate în regenerarea zonei fostei cazarmi arată:


o puternică abordare conceptuală se reflectă pozitiv asupra funcționalităților unei anumite
zone regenerate



o abordare de regenerare bine planificatã creează condiții mai puțin riscante pentru următorii
investitori și activitățile lor, și atunci nu intră în conflict cu interesele municipale, de mediu sau
intențiile altor dezvoltatori



cerințele de investiții pentru regenerare în astfel de cazuri depășesc întotdeauna bugetele
publice, prin urmare, strategiile trebuie să fie utilizate pentru a profita de surse de finanțare
multiple și de la participarea FEDER UE și alte fonduri de sprijin bugetar de la stat



implicarea investitorilor puternici permite un demaraj rapid pentru procesul de regenerare a
zonei



deschiderea zonei anterior închisã pentru public, faptul că îmbunătățirea calității urbane creazã
noi spații publice şi aduc beneficii pentru întreaga comunitate - lucru pozitiv acceptat de către
public.

Initiative noi
După ce se ocupă cu succes de situl cazãrmii în context urban, în 2011, consiliul orașului a decis
revitalizarea celor 50 ha de terenuri de antrenament ale armatei, situate în marginea de est a
orașului. A fost elaborat de către consiliu un program de regenerare integrat cu patru proiecte
cheie (trei publice, unul privat). Intenția era de a crea o nouã zonă de agrement pentru oraș. Cu
experienţa consiliului municipal și finanțare de la FEDR, regenerarea de tip C a sitului a pãrut a fi o
propunere realistă.

Fig. 10.2 - Regeneration Results.
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10.2 Zone militare dezafectatee în Republica Cehã – Sfidãri sau oportunitãţi
pierdute?
Tranziția economică a țărilor post-comuniste a dus la modificări rapide în modelele spațiale şi stilul
de viață. Asistența tehnică internațională și procesul de aderare la UE au reușit să provoace nevoi
de know-how în multe domenii. Dar planificarea spațială, utilizarea terenurilor și gestionarea
proprietății au fost considerate ca încadrându-se în subsidiaritatea naționalã. Din fericire, asistența
tehnică de la începutul anilor 1990 a ajutat la restaurarea registrului cadastral ceh, ajutând astfel
atât restituirile cât şi privatizarea, și mai târziu, transferurile de proprietate de la armatã cehã.
De-a lungul ultimelor două decenii, schimbările structurale care au loc în societatea cehă au
afectat componența și mărimea armatei cehe. În cele două decenii, armata a eliminat o cantitate
mare din proprietãţile sale neutilizate cãtre noi proprietari. În perioada 2000-2008, noii proprietari
au fost preponderent autoritățile locale și regionale. Proprietatea armatei a fost transferatã liber
cãtre acestea, ca o măsură de compensare pentru pierderile suferite de comunitățile economice
din cauza personalului evacuat al armatei. Nu toate proprietățile transferate au fost terenuri
brownfield la acel moment. Câţiva ani, aceste terenuri au devenit maidane. Pentru multe autorități
locale, transferul imobiliar de la armatã a fost pe termen scurt un "cadou", şi o datorie pe termen
lung. Acest lucru s-a datorat faptului că, în general, autoritățile locale și regionale au fost
neinstruite în a gestiona reutilizarea proprietãţii. Acesta este motivul pentru care majoritatea
autorităților locale au încercat să materializeze valoarea imobiliarã nou achiziționatã prin vânzare,
ele neavând niciun fel de fonduri sau de know-how pentru a le dezvolta. În timpul acestor procese
de eliminare, multe autorități au încheiat diferite acorduri de redezvoltare, care nu ar fi putut sã fie
în mod direct în avantajul de a electoratului local. Deoarece aceste proprietati armatei au intre pe
piața imobiliarã cehă în volume mari, piaţa a fost deja sufocatã de zonelor industriale dezafectate,
de brownfieds-uri instituţionale şi agricole (volumul estimat al terenurilor industriale dezafectate
din Republica Cehă este de 10,000 (+ / - 2500), nu există încã o cifrã realã (a se vedea
http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21578). A devenit un Eldorado pentru
speculatori imobiliari, care nu au avut niciodată intenția imediată de refolosire sau reamenajare a
proprietãţii.
În ciuda faptului ca armata s-a redus și nevoile sale de proprietate s-au diminuat rapid, eliminarea
imobiliarului cazon a demarat lent. Unul dintre motive a fost rezistența armatei de a-şi reduce
imperiul, apoi dificultatea de a face transferuri pentru prima dată cãtre comunitățile locale. Acestea
au cerut, în conformitate cu legislația națională, ca transferurile gratuite către autoritățile locale să
fie acoperite printr-un legământ de 10 ani (Legea nr 219/2002 Sb și 62/2001 Sb, 219/2000 Sb.),
interzicând revânzarea bunurilor și de a folosi numai pentru organismele publice și facilități. Aceste
condiții nu pot fi deloc îndeplinite de către orașele cehe, care nu sunt, de obicei, suficient de mari
pentru a găzdui astfel de spaţii mari de utilizări publice. De exemplu, orașul Hodonín are 25,240 de
locuitori și se confruntă cu tendințe demografice nefavorabile. Există 230 ha de teren intravilan în
Hodonín și orașul deține acum două cazãrmi separate ale armatei, cu 28 ha de teren și de 41 ha de
clădiri.
Pentru aceasta, a fost nevoie de interpelare în Parlamentului ceh de primari, pentru a vedea oraşele
eliberate de proprietãţile armatei. La mijlocul anului 2003, a fost adoptată Legea nr. 174/2003 Sb,
care a permis Ministerului Apărării de a transfera necondiționat excedentul de proprietate al
armatei cãtre organisme publice, până la sfârșitul anului 2007. În același timp, au fost ridicate unele
dintre legămintele privind resticţiile de utiolizare. De la începutul anului 2008, orice autoritate
locală poate achiziționa excedente imobiliare ale armata prini licitație. Cum prețul ofertei trebuie în
primul rând să fie aprobat de consiliul local, într-o ședință publică, aceste autorități locale nu pot
avea de fapt multe șanse de a dobândi ceva. Mai ales, în cazul parcelelor de proprietate mai mari,
autoritățile locale pierd sansa de a influența și direcționa aceste redezvoltãri viitoare în beneficiul
public. Pentru a ajuta în pregătirea reamenajarii fostelor proprietăți ale armatei Ministerul ceh al
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Dezvoltării Regionale aplicã un program de granturi modest în anul 2002, pentru a acoperi
costurile de dezvoltare și documentare pentru îmbunătățirea infrastructurii zonelor industriale
dezafectate ale armatei transferate către autoritățile locale . Autoritățile locale, alte instituții publice
și, de asemenea, proprietarii privați, care au dobândit proprietăți de la Ministerul Apărării pot
aplica pentru resurse de finanțare din fondurilor structurale (2007-2013), care sprijină regenerarea
brownfield. Competențele autorităților locale privind planificarea și dezvoltarea se dovedesc a fi un
instrument foarte puternic în reamenajare (a se vedea exemplul studiului de caz al oraşului
Uherske Hradiste).

Interesul administraţiei locale cehe in redezvoltare
Multe autorități locale cehe a eșuat inițial în a înțelege că revitalizarea de site-uri brownfield este
un proces pe termen lung, care are nevoie de politici publice, strategii inteligent motivate și
cooperarea cu părțile interesate locale și regionale - în special în locuri şi în cazul în care piața nu
este suficient de puternicã (ceea ce este un fapt în majoritatea orașelor şi comunităților cehe mai
mici). Pentru mai mult de un deceniu, unele dintre autoritățile locale cehe încearcă să modernizeze
fostele proprietãţi ale armatei, dar cu rezultate limitate până în prezent. De exemplu, České
Budějovice, Mladá Boleslav sau Kroměříž, sunt orase cu condițiile de piață relativ bune, dar
cazãrmile de aici încã rezistã. Între timp, unele dintre autoritățile locale au adoptat decizii de
planificare pentru proiecte amplasate în altă parte, ceea ce vine sã concureze efectiv cu potențialul
de dezvoltare al fostelor zone industriale dezafectate ale armatei. Acest lucru îngreuiazã
reabilitarea zonelor industriale dezafectate, pe măsură ce se risipeau oportunități de dezvoltare
valoroase. Autoritățile locale care au vândut din fostele proprietãţi ale armatei sau au intrat în
diferite parteneriate de dezvoltare, de multe ori au pierdut controlul pentru conducerii dezvoltãrii
terenurilor dezafectate. In condiţiile crizei din 2008, cele mai multe dintre aceste acorduri de
dezvoltare nu au mai supravieţuit.

Invaţarea prin exemplu
Pe parcursul ultimilor doi ani, la Universitatea cehă MUNI din Brno, diverse documentãri de studii
de caz au fost compilate cu privire la reutilizarea fostelor proprietăți ale armatei. Din studiile de caz
menționate, precum și din alte resurse, se pot evalua elementele privind dezvoltarea cu succes ale
fostelor terenuri ale armatei. Pentru a efectua o dezvoltare publicã, cheia succesului depinde de
calitatea administraţiei locale. Aceasta este urmată de capacitatea de a produce rapid schimbarea
utilizării terenurilor, o programare integrată și un amestec de finanțare publicã și privatã. Acestea
se pot aplica chiar și în locații secundare. Un alt factor-cheie pare a fi puterea și integritatea
întreprinzătorilor locali, la care se adaugã o investiție publică limitatã, dar bine orientatã. Un prim
exemplu în acest sens este fosta cazarmã a armatei sovietice din Nové Mýto. Cu toate acestea,
pentru o dezvoltare cu succes comercial, atributele cheie sunt locația, locația și locația. Centrul
comercial Palladium, situat chiar în mijlocul orașului Praga (http://www.youtube.com, Palladium
Praha), este un bun exemplu de reamenajare profitabila a unei foste proprietãţi cazone. Alt atribut
cheie pentru a avea succes într-un caz de dezvoltare este calitatea parteneriatului realizat între
promotorii proiectului și autoritățile locale (de exemplu, activitățile Waystone în Stříbro oras
(http://www.kasarnastribro.cz). Acolo unde funcționează bine. lucrurile se pot mişca repede.
De momentul în care au avut loc transferuri masive de proprietãţi ale armatei, problema
brownfield în Republica Cehă a început să fie înțeleasă. Legea cehă a fost foarte receptivã la
primarii care au depus plângeri împotriva utilizării restricţiilor din legămintele privind transferurile
de la armată. Programele au fost pregătite pentru a ajuta autoritățile locale să finanțeze planurile
de dezvoltare și îmbunătățirea infrastructurii. Fondurile structurale ale UE au fost mobilizate pentru
a ajuta reconversia terenurilor necultivate industriale. Cu toate acestea, ceea ce nu s-a întâmplat și
ceea ce nu cerut primarul la nivel național, s-a realizat prin:
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dezvoltarea de know-how imobiliar



abilități de management al proprietății



crearea de parteneriate de dezvoltare si de exersare în gestionarea lor.

Aceste competențe au fost lipsă și sunt date dispărute încă şi astăzi. Lipsește de asemena o
diseminare mai largă a experienței celor care au făcut reamenajãri cu succes ale domeniilor
dezafectate ale armatei. Mai lipsește şi o înțelegere mai largă a gestiunii şi a principiilor de
reciclare a terenurilor municipale la scară regională.
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11 Regenerarea zonelor industriale dezafectate din Slovacia Studii de caz
Peter Bláha
Tema regenerãrii zonelor industriale dezafectate slovace a fost un subiect relativ nou, cu care se
confruntă investitori, arhitecți și societatea în ansamblu. Până acum a existat o experiență relativ
puținã de regenerare a terenurilor industriale dezafectate în țara noastră, cu toate acestea,
numãrul lor, situația economică din țară și poziția (profitabilã) a terenurilor industriale dezafectate
în cadrul orașelor obligă la un interes tot mai mare faţã de problema transformãrii utile şi
reactivarea lor. Aceasta nu este o sarcină simplă, având în vedere faptul că clãdiri industriale
dezafectate aflate în zone interesante sunt subestimate de investitori şi de municipalități, care
adesea nu iau în considerare importanța și valoarea lor, ca parte a patrimoniului cultural.
Momentan prevalează eforturile de a "șterge" mai degrabă zonele industriale dezafectate şi de a
elimina orice urmã ale trecutului, pentru a remodela terenul şi a construi de la zero. Cu această
atitudine, arhitecții nu au destule oportunități pentru a dovedi creativitatea și inventivitatea lor,
atribute deosebit de necesare în regenerarea zonelor industriale dezafectate. Dacă investitorii îşi
dau seama că efortul de a incorpora obiecte originale într-un design arhitectural nou este mai
avantajoasă pentru ei decat au crezut, rămânem totuşi în continuare doar în nivelul de teorie.
In Slovacia majoritatea zonelor industriale dezafectate neutilizate sunt considerate doar având un
mare potențial pentru viitor, în aşteptarea unei şanse, şi unele dintre ele au fost deja regenerate cu
succes. Vom prezenta mai jos două exemple - două din capitalã și unul din orașul Poprad.

11.1 Eurovea
Analiza de fond
"Eurovea" este numele unui nou centru comercial internațional, pe strada Pribinova, pe malul stâng
al Dunării, între podul Apollo și Podul Vechi din Bratislava, în imediata apropiere a noului Teatru
Național Slovac şi clãdirea de birouri Tower 115 . Cu poziția sa în centrul orașului, se conecteaza
terasamentul fluviului cu orașul vechi și extinde oferta de spaţii pentru magazine, divertisment și
petrecere a timpului liber. Este considerat a fi o extensie de succes a centrului istoric al Bratislavei.
Intreaga zonã "Eurovea" este un fost brownfield. O rafinărie de petrol a fost amplasatã inițial în
acest loc, în 1885 și a produs benzinã, kerosen, parafinã, lumânãri, jeleu mineral și asfalt. În 1944, în
timpul al doilea război mondial, rafinaria a fost bombardatã și 80% din fabricã a fost distrusă,
contaminând solul. Toate activitățile de rafinare au fost definitiv închise în 1963, când uzina s-a
mutat în altă locație la marginea orașului.

Vizionare, planificare, programare
Site-ul atractiv în centrul orașului a fost abandonat de mulți ani. Proiectul a fost implementat
datorită grupului irlandez de dezvoltatori care a respectat planul general al orașului, care prevede
facilități urbane şi vegetaţie pentru acest domeniu. Cu toate acestea, proiectul final nu a rezultat în
urma unui concurs urbanistic sau arhitectural şi nu fost dezbãtut de publicul larg, ci a fost un
contract direct (procedură obișnuită în Slovacia).
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Fig. 11.1 - Fotografie de arhivã – Eurovea.

Faza de implementare
În iulie 2006, a început executarea primei faze a proiectului. "Eurovea" (faza I) a fost deschis în
2
2
primăvara anului 2010 și, într-o zonă de 230.000 de m , oferã 60.000 m de spații comerciale,
2
facilități de agrement și de divertisment, precum și alte 60.000 m de spaţtii de birouri, facilitãti
hoteliere și apartamente. Finalizarea fost posibil datorită capitalului străin al dezvoltatorului
irlandez care a cooperat cu arhitecţii slovaci la proiectul final. Proiectul este situat în jurul unei
pieţe centrale și include un parc și terase pe malul apei. "Eurovea" include, de asemenea, cea mai
mare parcare subterană pentru 1700 mașini din Bratislava. Aproape două treimi din suprafața sa
este cu verdeață și spații publice. Partea cea mai populară a proiectului "Galleria Eurovea” pentru
2
magazine, în suprafațã de 60.000 m . Prima etapã a constat în următoarele: Dunărea Riverside
Park, complexul de apartamente, " Galleria Eurovea ", centrul comercial, un loc de petrecere a
timpului liber, centrul de fitness, cazinou, cinema multiplex cu 9 ecrane, spaţii de birouri standard
și un hotel de cinci stele.
Etapa a doua a proiectului ar include, de asemenea, clădiri înalte de birouri, precum și capacități
suplimentare de cazare și magazine. Se așteaptă construirea a doui zgârie nori, de 33 de etaje, şi
13-28 etaje.

Fig. 11.2 - Noua Eurovea.
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Produse şi rezultate
"Eurovea" face parte din realizările urbane de succes în cadrul orașului. Acest proiect a rezultat
într-o zonă importantă, care depășește nouă limitã a Bratislavei și oamenii au început să se bucure
de ea. Spaţiile între clădiri și împrejurimi sunt propuse fără trafic, formãnd o zonă pietonală pe
Faleza Dunării. Aceste spații sunt strâns legate de spaţiile publice interioare de magazine și
divertisment. Interiorul "galeriei" serveşte ca spații de comunicare. Există numeroase facilități de
socializare şi de operare din interior spre exteriorul structurii. Datorită acestui proiect, fluviul
Dunărea a fost recuperat de Bratislava - promenada bine conceputã pe malul stâng (face parte, de
asemenea din linia de protecție împotriva inundațiilor) este plinã de oameni, nu numai la sfârşit de
sãptãmânã și a devenit loc pentru numeroase interacțiuni sociale diverse.
In termeni de regenerare brownfield, o parte importantă a proiectului o reprezintã 7 Antrepozite.
Structura din beton armat a fost edificatã în anii '20 ai secolului trecut, într-un stil funcționalist,
amintind de stilul clasic. Caracterul industrial este sporit de calea ferată, care se mai pastreazã, și
care inițial a conectat terasamentului Dunării, de la rafinărie la portul de azi. Clãdirea a fost
complet renovatã, în prezent există aici o expoziție referitoare la construcția "Eurovea" şi spații
pentru expozitii temporare. Rolul Antrepozite 7 ar trebui să crească în viitorul apropiat, când va fi
transformat într-un auditorium urban, ca alternativă pentru funcționarea defectuoasă a Parcului de
cultură şi recreere din Bratislava, pentru organizarea la scară mai largă de evenimente socioculturale. În prezent, Antrepozite 7 se află pe marginea zonei dar, dacă intențiile de dezvoltare
planificate în faza a doua se vor concretiza, ar ajunge în poziția centrală a întregii zone și,
împreună cu noua clădire a Teatrului Național, ar crea o contra-pondere la caracterul
"consumatorist" al zonei urbane.

Precondiţia de sustenabilitate
Eurovea "este un proiect de succes, cu siguranta benefic pentru Bratislava (de multe ori comparat
cu proiectul similar "Riverpark",situat la numai 2 km est, care are o arhitectura superioarã, dar
contribuția sa la "cityness"este minimã. Din punct de vedere comercial și urban, a fost până în
prezent cea mai de succes regenerare a terenurilor virane din Bratislava. Integrarea Antrepozite 7
în proiect îi conferã un plus de valoare și este regretabil că nu au existat mai multe clădiri
conservate din site-ul original al rafinăriei,care sã fie încorporate (dar spre deosebire de alte
proiecte noi, cel puțin, nu a fost martor distrugerea fizică a structurilor istorice industriale).
"Eurovea" contribuie la extinderea "zonei pietonale" a oraşului, acest lucru fiind un exemplu de
compromis între nevoile orașului și obiectivele investitorilor. Utilizãrile multiple și facilitățile urbane
ale acest tip de reconversie reprezintã o atracție urbană majoră dincolo de imprejurimile imediate.
Faleza Dunării şi zonele adiacente au fost luate efectiv în considerare în conceptul de
permeabilitate arhitecturalã, integrând complexul chiar mai bine în cadrul orașului.

11.2 Rozadol
Analza de fond
"Rozadol" este un complex nou de locuințe moderne, puțin în afara centrului orașului Bratislava,
cunoscut ca Růžová Dolina (Valea Trandafirilor). Dezvoltarea rezidențială este bine conectatã la
rețeaua de transport, foarte aproape de artera Bajkalska, conectatã cu autostrada la aproximativ
1,5 km distanță.

166……………………………………………………………………...

Fig. 11.3 - Rozadol – fotografie istoricã.

Vizionare, planificare, programare
"Rozadol" este situat pe locul fostei Fabrici de lapte "MILEX", în perimetrul străzilor Trenčianska,
Priemyselná, Mliekárenská și Valea Růžová. După intrarea investitorilor străini în fosta companie de
stat pentru prelucrarea și producerea de produse lactate, compania a trecut prin transformări și s-a
transferat în altă locație din Bratislava. O zonă viranã a rămas pe site-ul original, şi datorită locației
convenabile în interiorul orașului, în inima cartierului de locuințe rezidențiale, a devenit un magnet
pentru dezvoltatori, fiind transformatã într-un complex modern multifuncțional, cu caracter
predominant de locuit. Această transformare a avut loc în conformitate cu Planul general al
orașului, care prevedea funcția de locuințe pentru această zonă.

Faza de implementare
Proiectul a fost un rezultat al unui concurs de arhitectură (autorii proiectului - arhitectul Peter
Moravcik și Juraj Šujan),și a fost finalizat în 2003. Arhitecţii au avut grijă să se asigure că structura
sol-plan va reflecta cele trei modele de bază ale structurii urbane: forma complexului de locuințe,
traiectul tipic socialist al strãzii și blocurile-turn, caracteristici de bază completate cu elemente
suplimentare de servicii publice, situate liber în cadrul blocurilor (restaurant, baruri, librãrie, centru
de fitness ...).

Produse şi rezultate
Un fapt pozitiv este că întregul complex de clădiri creează atrii private proprii, ceea ce conferã
locuitorului care trăiește în contact cu centrul orașului suficientã intimitate chiar și în exteriorul
clădirii. Acesta este motivul pentru care compoziția construcției definește un sentiment relativ de
intimitate. Planul zona este format din 9 obiecte majore constând în apartamente, birouri și servicii
publice. Cinci dintre ele sunt înalte de șase etaje, toate cu acoperisurile verzi, trei sunt cladiri inalte
de apartamente de opt etaje și ultima parte este o cladire rezidentialã multifuncţionalã cu douăzeci
și patru de etaje şi piscină pe acoperiș. În același timp, această clădire este cel mai înalt turn
rezidential din Slovacia. Aspectul caracteristic al complexului este determinat de ceramica de
culoare cãrãmizie. Intregul complex are un design de înaltă calitate urbană și arhitecturală, iar
realizarea sa contribuie la noul genius loci al cartierului.
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Fig. 11.4 - Noul Rozadol.

Precondiţia de sustenabilitate
Spre deosebire de proiectul "Eurovea", în "Rozadol", obiecte sau fragmente ale structurii originale
din aria de producție industrială a produselor lactate n-au reușit să supraviețuiască. Fãrã amprenta
funcției anterioare, "Rozadol" pare la prima vedere a fi un proiect complet nou construit, prin
urmare generațiile viitoare nu vor ști nici măcar cu ce a fost anterior ocupat site-ul, decât poate
numai numele străzii pe care se află - Mliekárenská - strada "Lăptarul".
Cu toate acestea, "Rozadol" este unul dintre cele mai de succes cazuri de transformare tip
brownfield din Bratislava. După închiderea fabricii, site-ul nu a "stat neobservat" pentru o lungă
perioadă de timp, ci mai degrabă a fost prompt reconvertit cu această arhitecturã de calitate,
devenind una dintre cele mai bune adrese de locuințe în capitală. Datoritã formelor de utilizare
variate și zonelor pietoniere, dezvoltarea oferã un nou avânt și vibrație pentru împrejurimi.
Apartamentele și alte facilitățile sunt de înaltã clasã. Designul compact permite o bună eficiență
energetică. Spaţiile deschise din cadrul complexului sunt pietonale. Designul tip de curte creează
spații deschise pentru apartamente și sporește astfel calitatea acestora. Proiectul este permeabil
pentru pietoni și total fără îngrãdiri. Spaţiile verzi deasupra garajelor subterane și pe acoperișuri
compenseazã parțial densitatea mare. Proiectul completează spațiul urban prin furnizarea de
puncte de întâlnire cu utilizare multiplã, într-o zonă de dezvoltare construitã pe o veche platformă
industrială, integratã cu succes în structura urbanã. Structura arhitecturalã face întregul cartier
rezidențial permeabil pentru pietoni.

11.3 GaleriaTatra din Poprad
Analiza de fond
"Galeria Tatra" este situatã într-o fostă uzinã electricã situatã spre centrul orașului, în apropiere de
gara Poprad-Tatry. Această locație poate fi caracterizată mai larg drept centru, cu o combinație de
locuințe și facilități. În prezent, sunt situate aici blocuri de locuit (construite din cauza extinderii
oraşului spre garã), precum și instituții publice de importanță regională (învățământ secundar,
cazare temporară, servicii comerciale). Un parc în fața gării creează contactul cu zona. Zonele
industriale și de producție au fost continuu eliminate din motive naturale din localitate.
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Vizionare, planificare, programare
Centrala electricã Poprad a fost construita in 1912, pentru a furniza energie electrică la tramvaiele
Tatra de la Poprad, la Starý Smokovec și mai departe, la Tatranska Lomnica si Strbske Pleso. Fabrica
a fost construită de către compania maghiară Siemens-Schuckert Budapesta-Bratislava. Motivul
pentru care a devenit un teren industrial brownfield a fost reconstrucția căilor ferate Tatra. Puterea
de instalație produsă a fost insuficientă și dezvoltarea în continuare a acesteia a fost imposibilã din
cauza mediului în care aceasta a fost amplasatã.
Impactul schimbăriii structurii: locația s-a schimbat când instalațiile de producție s-au mutat în
zonele suburbane ale orașului. Producția a fost înlocuitã, în principal cu locuințe și facilități.
Majoritatea suprafaţeii actuale a uzinei nu a fost utilizatã și nu au mai fost cereri pentru structura
vecinã, limitată doar de barierele teritoriale.

Fig. 11.5 - Galeria Tatra din Poprad.

Etapa de implementare
Finanțare: mecanismele europene. Bugetul financiar: Administraţia regiunii Prešov. Starea tehnicã
a construcțiilor: au fost adăugate spații noi, partea inițială a fost reconstruitã dupã original.
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Produse și rezultate
Uzina electricã a dobândit o nouă funcție, devenind sediul Galeriei Tatra, ceea ce sporește
conținutul funcțional al localității, activitățile sale nu afecteaza serviciile. Clădirea a păstrat aspectul
și, astfel, nu schimbă compoziția mediului. Galeria este natural integratã în structurile din jur.
Compozițiile spațiale ajutã la conservarea lor. Caracteristica nouã sa a fost susținută de funcțiile
naturale și prin pãstrarea caracterului împrejurimilor.

Precondiţia de sustenabilitate
Noua funcție – cea de galerie - a fost orientată cãtre public dar, datorită obiectivului său specific la
nivel local, aceasta a atras în primul rând pãrţi ale populației educate și turiști. Prin urmare, aceasta
nu impune cerințe sporite privind zona înconjurătoare și subliniază mai degrabă, ca un spaţiu de
bun venit pentru vizitatori, în contextul dezvoltării turismului în oraș.
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12 Regenerarea zonelor industriale dezafectate în România – Studii
de caz
Nicolas Samson, Olivia Cristina Rusu, Mircea Grigorovschi, Dragos Ciolacu

12.1 Fabrica de Tigarete Iasi
Fabrica de Tigarete, sau Manufactura de tutun cum i se spunea pe vremuri, este una dintre cele
mai vechi fabrici infiinţate la Iasi, cladirile acesteia incepand a fi ridicate în anul 1875, iar in anul
urmator s-a dat drumul la producţie. Manufactura a intrat in 1879 in proprietatea Regiei
Monopolurilor Statului, apoi au inceput sa fie construite noi corpuri, iar utilajele au fost inlocuite.
Potrivit istoricilor, in anul 1929, fabrica ieşeanã a fost inclusã in Casa Autonomã a Monopolurilor
Regatului României. Aceasta a fost refãcutã aproape din temelii, dupa ce clãdirile au fost distruse
in urma unui bombardament din 1944, iar un an mai tarziu s-a reluat activitatea. In 1997, fabrica de
tigari de la Iasi a intrat sub tutela Societatii Naţionale Tutunul Romanesc (SNTR) SA, care ulterior sa transformat în Galaxy Tobacco, in urma procesului de privatizare din anul 2004.
Bariera "Tigaretelor", este situatã in patrulaterul format de Soseaua Naţionalã, calea ferata si
depourile CFR. Soarta Fabricii de Tigarete a luat-o pe drumul care i-a adus pieirea in cursul anului
2003, atunci când ultimii 190 de salariaţi au fost disponibilizati, pentru a face loc unei privatizãri
forţate a terenurilor si clãdirilor, cãtre societatea Galaxy Tobacco, firma controlata de o companie
inregistrata în Insulele Virgine. Rãmasã fara nici un administrator in Iasi, fabrica a cazut prada
hoţilor de fier si de cãramidã, primul material luând calea depozitului Remat, aflat chiar peste drum
de fabricã. Singurele clãdiri care au mai putut fi salvate sunt fostul depozit de tutun si imobilele
care strajuiesc cea dea doua intrare in fosta fabricã de tutun. Acestea au intrat in anul 2010 in
proprietatea Complexului Muzeal National Moldova. Atât s-a mai putut salva din aceasta fabricã
construita la 1875.

Fig. 12.1 – Localizare.
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"Se doreste ca în aceste cladiri, aflate pe lista Monumentelor Istorice, sa se organizeze primul
muzeu de arheologie industrialã din România, dat fiind faptul cã sunt singurele cladiri de
patrimoniu care se mai pãstreazã cât de cât conservate din suita de cladiri ale vechilor fabrici
ieşene. Rolul acestui muzeu va fi acela de a sa pãstra patrimoniul tehnic, in interiorul imobilului
care are o suprafata de aproximativ 1.420 metri pãtraţi, urmând a fi amenajate spaţii expozitionale,
depozite si centre de documentare", a declarat Vasile Munteanu, seful Directiei de Cultura.


In anul 2000, la Fabrica de Tigarete lucrau 702 muncitori.



Fosta fabricã se intindea pe o suprafata de teren de 3,5 hectare, valoarea acesteia fiind
estimatã la peste 10 milioane de euro.



"Cea mai mare parte dintre acele clãdiri au fost distruse de oamenii de prin zonã, din Pacurari,
care chiar daca sunt amendati, revin cu si mai multa forta asupra demolarii de zi cu zi a
fabricii". (reprezentant din cadrul Directiei de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National
Iasi).

Situatia actualã


Localizare. Fabrica este amplasatã în cartierul Pacurari din Iasi, veche zonã industrialã a
oraşului.



Functiunea iniţialã a fost aceea de fabrica de tutun, începand cu anul 1876 pana in anul 2003
când a dat faliment.



Suprafata totala a terenului este de 3,5 hectare ,cu o arie construita de aproape 1500 M

2

Localizare pe hartã - Fabrica de Tutun Iasi, zona Pacurari. Cladiri salvate.


regimul de înãţime al zonei este de P+5...25-30 m;



zonificare: N-parc Octav Bãncila situat pe Soseaua Nationala intersectatã cu Soseaua Arcu; fosta fabrica de bere Iasi situata pe Soseaua Moara de Foc; - E - calea ferata paralela cu
Soseaua Moara de Foc; - depoul de locomotive CFR Iasi; - S - stadion depou CFR situat pe
Soseaua Nationala; - V - biserica catolica Sfantul Anton de Padova ,depozitul de caramida si
depozitul benzinariei Petrom, situate pe Soseaua Nationala;



stare cladiri: halele se prezinta intr-o stare avansata de degradare impreuna cu fosta fabrica
de bere Iasi, singurele cladiri pastrate intr-o stare mai buna fiind cele doua cladiri preluate de
catre Complexum Muzeal National Moldova;



finisaje: folosirea caramidei, a metalului iar, pentru acoperirea halelor cele mai vechi aproape
distruse - a lemnului; folosirea termopanului la cele doua hale salvate;in prezent finisajele
exterioare sunt deteriorate in cel mai grav stadiu;



spatii verzi: prezenta fostului Parc Octav Bancila in partea de N a complexului,o fasie de
spatiu verde intre cele doua cladiri mari si terenul de Football in partea de S; prezenta
plantatiilor de pe strazile pietonale (foarte putine ) ;



circulatii: soseaua Nationala ce face legatura cu Soseaua Moara de Foc si Strada Pacurari
(N28); -strada Tabacului - legatã de Soseaua Nationala; - calea feratã situatã in partea de N a
complexului, paralele cu Soseaua Pacurari;
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Source: (Microsoft Corp., Pictrometry Corp.)

Fig. 12.2 - Localizare pe hartã - Fabrica de Tutun Iasi, zona Pacurari şi vecinãtãţi.


Interventii asupra cladirilor: singurele interventii au fost acelea de schimbare a

tamplariei si a sistemului de incalzire;
o

cladiri prezente în partea de N sunt: fosta fabrica de Bere (fiind de asemenea intr-un
stadiu mult mai avansat de degradare), locuinte colective ce nu depasesc 30 m inaltime;

o

in partea de E sunt: locuinte colective, depoul de locomotive si stadionul depou CFR;

o

in partea de S sunt: Gradinita, locuinte colective, biserica catolicã;

o

in partea de V sunt: depozit benzinãaria Petrom, depozit de caramida;

Analiza - Propuneri
Avand in vedere situatia actuala si procesul de degradare continua al intregului complex, o
initiativa ideala ar fi aceea de restructurare. Desi doua dintre cladiri sunt deja alese pentru a forma
un muzeu, intrega zona prezinta un potential bun de dezvoltare economica, sociala si culturala.
Halele ar putea intra intr-un proces de conversie; cele instabile, care prezinta riscuri majore, se
preteaza a fi demolate. Ideea de a pastra macar fatadele halelor ar fi una logica si curata.
Zona Pacurari contine o arie industriala de interes istoric bine definit; pastrarea Fabricii de Tutun si
reconversiile aferente ar putea genera un nou centru de interes in orasul Iasi. Lipsa traficului intens
perimetral si existenta strazilor Moara de Foc si Pacurari determina accesul imediat in complex.
Adaugarea unor parcãri subterane ce pot face legatura cu aceste strazi ar fi in avantajul locuitorilor
din cartier dar si a personalului noului complex. Avand un teren mare, cu 3,5 hectare suprafata
ocupata de mai putin de 50%, construirea parcarilor subterane nu ar pune multe probleme si ar
ajuta foarte mult din toate punctele de vedere.
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Lipsa spatiilor educationale din areal a reprezentat intotdeauna un minus, asadar, prin construirea
unei scoli langa gradinita existenta pe strada Soseaua Nationala am oferi plus de valoare pentru
cartier. Terenul de fotbal existent ar putea fi reamenajat; introducerea de noi terenuri de baschet,
handbal si a unei sali de sport (accesibile tuturor locuitorilor din imprejurimi) ar putea spori
interesul catre acea zona din partea tinerilor. Aceasta parte (S) fiind propusa pentru un program
sportiv - nu pot lipsi de asemenea nici salile de fitness si cafenelele.
Un alt motiv pentru a conserva cat mai mult din zona ar fi acela de a pastra o parte din istoria
Iasului aproape intacta prin relizarea unui muzeu (propus deja de catre Complexul Muzeal National
Moldova in cele doua cladiri ) si a unei biblioteci ce poate intra in legatura functionala cu scoala.
Conceptul muzeului ar putea fi : muzeu feroviar (fiind amplasat langa caile ferate si halele CFR).
Iasiul reprezinta unul dintre primele orase ce a implementat sistemul feroviar la noi in tara;
realizarea acestui muzeu cu o biblioteca proprie ar avea un important impact asupra economiei
orasului.
Spatiile existente pot oferi adapost unor pavilioane expozitionale polivalente, ceainarii, cafenele,
magazine. Astfel, se pot crea atat locuri de munca, cat si rezolva probleme de natura urbanistica si
peisagistica. In principiu, se va pastra regimul de inaltime, tinandu -se cont de structurarea actuala
a orasului. Formarea de noi legaturi intre strazile principale ar putea fi inclusa in planul general,
insa mai important ar fi crearea de noi strazi pietonale, piaţete, parcuri - cu impact mult mai
puternic asupra cetatenilor.

Fig. 12.3 – Vedere.
Materialele folosite atat pentru cladiri cat si mobilierul urban ar putea fi in mare parte cele
existente pe sit, existand de asemeni posibilitatea realizarii unor interesante contraste plastice intre
vechile fatade [caramida] si noi texturi/culori [sticla, inox, etc]. Mobilierul urban ar trebui sa fie unul
simplu, usor de intretinut si de bun gust. Noile spatii verzi vor fi generate in functie de axele de
compozitie noi [principale si secundare], urmarindu-se o amenajare simpla dar de efect.
Axele pietonale pot fi trasate in asa fel incat sa faca o legatura usoara intre corpurile principale si
cele secundare; pe tot parcursul traseului omul sa poata observa centre de interes: spatii verzi,
oglinzi de apa, locuri de odihna, etc. Prelucrarea atenta a compozitiei poate genera axe de
perspectiva noi si inedite ce vor dirija interesul vizitatorilor spre anumite puncte cheie ale
complexului, fie ele in cadrul cladirilor existente, celor noi sau pur si simplu spre statui, mobilier
urban sau repere de alta natura. Elaborarea, macar partiala, a solutiilor propuse ar rezolva o
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multitudine de probleme cu care se confrunta cartierul Pacurari si Zimbru, in particular, si orasul
Iasi in general, ducand in paralel la constituirea unui nou pol de dezvoltare locala, focar de
investitii, centru al activitatii sociale si, nu in ultimul rand, o zona de cultura si agrement.

Fig. 12.4 - Mobilier urban.

12.2 Combinatul de Utilaj Greu Iasi
Analiza situației existente și etapele de evoluție
Numele și funcția inițială a zonei
Unitatea de Utilaj Greu II este situatã în zona de sud Iași. Funcția inițială a zonei a fost cea de
parcul industrial, formată în special din spatii industriale ample care deservesc construcția de
echipamente grele. Constructiile au cuprins facilități specifice (turnătorii și poduri rulante) care au
nevoie de deschideri mari, precum si structuri metalice rezistente.
Istoria Combinatului de Utilaj Greu
Unitatea a fost înființată în 1976 prin Decretul nr. 39/1975 și Decretul nr. 70/1976.
Platforma industrialã s-a realizat pe următoarele etape principale:


1976 - încep lucrările de investiții;



1977 – atelierul de mecano-sudura, pentru componente de hale industriale si echipamente
aferente;



1978 – turnatoria pentru mașini-unelte;



1978 - echipament metalurgic, secția de tratament mecanic;



1980 - secțiile forjare utilaj greu şi unelte, începutul producției industriale pentru terți;



1981 - secțiile electrice ale combinatelor siderurgice, turnătoria de oțel:



1982 - secțiile de mecanicã grea, utilaj tehnologic greu şi utilaj tehnologic uşor;



1982 - hala de tratament termic secundar;



1986 - secția forjare si turnare, care a finalizat echipamentul actual al companiei.

În paralel, la momente diferite, au fost construite și puse în funcțiune investiția aferentă,
reprezentând stația de conectare, fabrica de oxigen, fabrica de var, telefon, rețeaua de cale ferată
din fabrică, magaziile de dioxid de carbon, produse petroliere, etc, rețeaua rutieră, atelierele de
lãcãtuşerie, clădirile administrative și sociale, de cazare pentru persoane singure, cantinele, liceul,
etc.
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Principalele echipamente industriale, în special de mașini-unelte de performanță importate
(Japonia, Franța, China, Italia, Germania, Republica Cehă și Slovacia, etc) au fost achiziționate,
asamblate și puse în funcțiune între 1980 și 1986. Proiectul inițial al platformei, de inspirație
japoneză, presupune executarea unor investiții, cum ar fi: forja grea, turnare lingouri foarte mari,
etc. Primul produs executat în unitate, cu excepția construcțiilor metalice pentru hale, a fost
cuptorul de tratament termic cu suprafața vetrei de 40 m patrati, executat în secțiunea mecanosudurã.
La 3 iulie 1980 a fost pusã temelia celei mai mari producții de echipamente din țară și, la 10
septembrie 1980, fabrica de sculãrie a început să producă. Prima şarjã de fontă a fost turnatã pe 15
aprilie 1978, precum și prima şãrjã de oțel a fost turnatã la 6 iulie 1981. In timp, compania a produs
și comercializat utilaj tehnologic complex, unități și piese de schimb pentru industria de minerit,
metalurgie, construcții și materialel refractare, producție specială, semi-finite din fontă și oțel, piese
forjate și matriţat, servicii, inclusiv asistență tehnică pentru beneficiarii din țară și din străinătate.
Aspecte politice
La 11 martie 2008 a fost deschisã procedura generală de insolvență față de debitorul SC FORTUS
SA, fiind numit administrator judiciar SIGMA IPURL, și la 26 aprilie 2010 a fost numitã în funcția de
administrator judiciar Casa de insolvența Transilvania SPRL. Potrivit documentului constitutiv al
societății și datelor oferite de Oficiul Registrului Comerțului în cadrul Înaltei Curți de la Iași,
obiectul principal de activitate al societății constă în "producerea de echipamente pentru
metalurgie", conform codului CAEN 2891.
SC FORTUS SA Iasi a fost infiintata in anul 1991 in baza Legii 15/1990 și Hotărârea de Guvern
no.1254/04 decembrie 1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie. Din
anul fondării sale, compania a avut sediul în Iași, fiind înregistratã în evidențele Oficiului Registrul
Comertului din Iasi.
Conform acestei hotărâri de guvern, la data înființării companiei au fost transferate activele și
pasivele corespunzătoare unităților de stat dizolvate de către compania nou formatã. Astfel, s-a
preluat totalul patrimoniului fostei Unitãţi de Utilaj Greu Iași.
După ce Legea nr.137/2002 a intrat în vigoare, o lege privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, APAPS Bucuresti a publicat anunțul de vânzare a acțiunilor deținute de acesta la SC
FORTUS SA Iasi.
A.P.A.P.S. Bucuresti, prin Ordinul no.2/08.04.2002, a introdus procedura de administrare specială la
SC FORTUS SA Iasi incepand cu 10 aprilie 2002. SC FORTUS SA Iasi a fost privatizata prin contractul
de vânzare-cumpărarea de acțiuni nr. 22/28.06.2003 semnat de A.P.A.P.S. Bucuresti (actualul AVAS
Bucuresti) in calitate de vanzator si SC Metalexportimport SA București în calitate de cumpărător.
Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor s-a realizat la data de 25 septembrie 2003.

176……………………………………………………………………...

Tabel 12.1 - Suprafaţa halelor existente.

Nr.

Nume

Suprafaţa teren (mp)

1

Clădirea principală SC Fortus SA

1,282,682.19

2

Sala CF Fortus + halda de steril

62,985.00

3

Benă de steril greu Ciurea

141,126.15

4

Acces oțelării

4,585.72

5

Turn de apă și cale de acces

2,821.27

6

Conexiune CFR Fortus-Ciurea

1,540.52

7

Acces oprit benă nouă Fortus 1

725.00

8

Acces oprit benă nouă Fortus 2

16,185.00

9

Complex hidro-tehnic "Valea Adanca"

211.70

10

Fabrică oxigen

18,739.63

11

Teren de sport

3,375.00

TOTAL

1,535,248.18

Reconversii peopuse la CUG II
În zona de vest a fost realizat unitatea "Tehnopolis". Acesta este un parc ştiintific si tehnologic
construit în scopul de a utiliza rezultatele activității de cercetare, aplicând tehnologii avansate în
economie și creșterea participării instituțiilor de învățământ superior la procesul de dezvoltare
economică și socială prin știință și tehnologie. În zona de nord, structura unei hale a fost folositã
pentru a realiza supermarketul Selgros.
Revitalizarea structurii urbane a fost, de asemenea, efectuată de către clădirile noi, introduse pe
site-ul unitatii. Centrul de expoziții Moldova este o clădire nouă, special conceputã pentru
organizarea de târguri și expoziții, un spațiu adecvat pentru astfel de evenimente, cu toate
funcționalitățile necesare, utilități și facilități (spațiu de expunere cu o capacitate suficientă, spații
pentru depozit, spațiu de parcare, servicii conexe, cum ar fi magazine, cafenea și vestiare). În zona
de nord-est a fost construit Spitalul Providenta, o unitate medicală cu cinci secțiuni (medicina
interna, recuperare medicală, oftalmologie, chirurgie generala, anestezie şi terapie intensivă).
Programele de regenerare urbană reprezintă instrumente puternice pentru a revitaliza țesutul
urban, valorificarea potențialului uman și material al zonei.
Hala industriala CUG II - Echipamente metalurgice
Hala propusã pentru restaurare se află în CUG II, zona de nord a site-ului.
Starea constructiilor si finisajelor
Cladirea are o structură metalică de rezistență. Acoperisul este terasat și prezintă luminatoare
situate pe directia est-vest. Închiderile sunt realizate din zidarie de caramidã si pereti cortinui.. Din
cauza nefolosirii, se observă finisãri degradate: ruginirea tâmplãriei metalice, vopsea scorojitã. Cu
toate acestea, structura de rezistenta nu este compromisă, ceea ce permite utilizarea halei pentru
proiectul propus.
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Suprafetele si regimul de înãţime
Suprafața totală a a Halei alese este de aproximativ 9 ha (93600 m2), în timp ce suprafata
construita este de aproximativ 3 ha (32400 m2). Astfel, rezultă un procent de utilizare a terenului
de 34%. Regimul de inaltime al halei este variabil (de la est spre vest): 6 m (P), 9 m (P +1), 12 m (P
+2).
Circulaţia
În momentul de față, site-ul este legat de sistemul rutier din Soseaua Nicolina printr-o stradă fără
nici un nume atribuit, servind complexul "Tehnopolis"și Spitalul Providenta. Accesul suplimentar se
poate face pe strada Hlincea sau şoseaua Iasi-Ciurea, comunicarea cu Bulevardul Poitiers. Aleile
pietonale sunt realizate pe zone reduse dar în prezent deteriorate, fiind necesare ca acestea să se
reconstruiască și să rezolve relația cu cealaltã cale de circulație. Circulatia auto si pavajle reprezintă
aproximativ 6% din suprafața de teren.
Spaţiul verde
Aproximativ 70% din suprafața sitului este reprezentat de spatiul verde cu plantații reduse de
vegetație înaltă. Copacii sunt situaţi în jurul halei, cu excepția laturii de sud, de-a lungul circulației
auto. Zona verde permite propuneri de soluții diferite de peisaj.
Sugestie de reconversie
Reabilitarea halelor industriale ale CUG II ia în considerare diferite aspecte economice, sociale,
culturale, urbane și logistice. Analiza în funcție de aceste criterii indică necesitatea unei zone de
divertisment, care sã deserveascã cartierul și orașul, creșterea nivelului de confort și dorința pentru
un habitat privat, cu facilități sociale și culturale. Reconversia halei industriale într-un centru sportiv
schimbă dinamica a zonei, de instituire şi de noi modalități de circulație, parcare auto, precum și o
serie de facilități suplimentare. În același timp, ea devine un centru de interes economic.
Facilități:


Terenuri de tenis, baschet și volei



Bazine acoperite de înot



Piscine de divertisment în aer liber



Camere de fitness, tenis de masă



Alimentaţie publică



Cabinet medical



Vestiare

12.3

Lactis Iasi - Metalurgiei Iasi

Analiza si propuneri pentru reconversie
Numele zonei: Lactis Iasi-Metalurgiei Iasi compus
Descrierea locației
Lactis Iasi are frontierele următoare:


Nord: Bulevardul Chimiei (Splai Bahlui - malul drept)



Sud: I.T.S.A.I.A. Compania TRANS – Iasi



Est: SACOM Europa



Vest: Bd. Metalurgiei

Terenul este plat, plasat la aceeași altitudine cu Boulevardul Metalurgiei
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Funcția originală
SC Lactis SA - O companie de stat specializatã in producţia de lapte
Istoric
Construirea SC Lactis SA a început în 1974 și a durat 4 ani, până în 1978.
Un spaţiu frigorific de depozitare de aproximativ 3000 tone a fost construit în partea de est.
Întregul sistem al întreprinderii s-a automatizat, de la intrarea laptelui în conducte și până la
momentul ambalãrii. Acest proces a furnizat produsele din lapte pasteurizat pentru consum: lapte,
lapte praf, branza, unt, branza feta, smantana, iaurt Sana, etc. Compania a intrat în declin după
1989. Prin 1993, acest proces sa datorat în principal lipsei de materii prime și de fonduri pentru a
acoperi cheltuielile pentru materii prime. Mai mult decât atât, imposibilitatea de a acoperi nevoia
de materie primă a fost şi pentru cã producătorii locali au livrat laptele direct cãtre piaţã.
Situația actuală
În prezent, terenul deținut de Lactis a fost împărțit și închiriat la aproximativ 40 de companii care
au alte domenii de activitate, pornind de la producție la activități de distribuție şi depozitare.
Starea juridicã
2

Zona industrială a fost în proprietatea SC lactis SA. Cu o suprafaţã de 42,840 m .
Starea economicã:
Suprafaţa de teren aparține municipalității, în zona de intravilan, fiind înregistrat în cartea funciară
a unităților industriale și de servicii, și având legături clare cu zona rezidentialã. Prin urmare, site-ul
este în conformitate cu reglementările de planificare urbană.
Analiza impactului teritorial și local al zonei industriale existente
Zona industrială Lactis aparține unei rețele industriale urbane încadratã de axa Splai Bahlui și Calea
Chisinaului. În prezent, extinderea de locuințe ANL, în partea de nord și 10 turnuri în partea de
vest, poate fi observatã o tendință de extindere a zonei Tătărași. Acest lucru plasează zona în
discuție într-o situație negativă din punct de vedere atât urbanistic cât și de peisajului. Traficul
arterelor pietonale este marginal în zona, accesul fiind posibil numai din zona de sud, unde se afla
clãdirea administrativã. Zona are acces la stația de tramvai. Finisajele sunt în stare de degradare,
unele procese de reabilitare fiind necesare, în conformitate cu Legea 153/2011, care se referă la
îmbunătățirea calității arhitecturale a clădirilor şi mediului. Datorită suprafeţelor foarte mari pe
parcãri şi cãi de acces, lipsa spaţiilor verzi are un impact mare asupra mediului. Spațiul public are
nevoie de planificare, deoarece fiind şi el într-o stare avansatã de degradare. Deoarece zona de
locuințe este într-un proces continuu de expansiune, pentru a rezolva aceste probleme, se
propune o regenerare a zonei în scop educativ. În prezent, o serie de modificări sunt propuse
pentru o eficiență maximă, cum ar fi: extinderea peisagisticã, reducerea traficului rutier, reabilitarea
construcțiilor actuale, amenajarea teritoriului în conformitate cu funcția viitoare, propunerea fiind
de reconversie a întregii suprafeţe şi de stabilire a unui pol cultural.
Un alt aspect se referă este reprezentat de necesitatea unui complex educațional în zona
respectivă. Acest lucru va încuraja dezvoltarea zonei pe axa Bahlui și Bd. Metalurgiei, total inactivã,
pentru moment, din punct de vedere economic , social şi urban.
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Analiza amenajãrii teritoriului în situația actuală
O zonă de joncțiune între cele două zone distincte sunt prezentate urbanistic, respectiv una
industrială și o zonă rezidențială cu înălțime de P 4-10. În partea de nord și de vest, există două
modalități majore de trafic, una dintre acestea este Bulevardul Chimiei, pe latura de nord, și
celălalt, pe Bd. Metalurgiei. Acestea se întrepătrund, Bulevardul Metalurgiei merge înainte spre
cartierul Tătărași, peste Podul Metalurgiei. În partea de nord a site-ului, există o zonă rezidențială,
cu blocuri de apartamente ANL, pe partea de vest, în imediata apropiere a clădirii fostei companii
TEROM și a unui complex rezidential de înălțime P +10.
Lucrãri la cãile de acces
Traficul din zona este disponibil pe două cãii principale, una dintre ele având linii de tramvai.
Ambele sunt bine asfaltate și foarte bine păstrate. La vest, în afara Bulevardului Metalurgiei, există
o linie de tramvai, fiind o legătură importantă cu restul orașului.
Utilitãţii
Site-ul Lactis Iaşi deține următoarele rețelele:


Sisteme de canalizare



Linii de alimentare electrice subterane



Conducte și sisteme sanitare subterane



Sistem de iluminare a spațiilor



Conducte ale rețelei de gaze



Rețea de telefonie

Zona de construcție are o suprafaţã de 11200 de metri pătrați
Stadiul construcției
Următoarele categorii de construcții pot fi găsite în incinta SC lactis SA: constructii masive pe arii
mari, cu structură arhitecturalã sigură, în bunã stare, dar cu un nivel scăzut de calitate a finisajelor,
deoarece acestea nu au mai fost folosite o perioadă mai lungă de timp; clădiri administrative cu o
structură arhitecturală bunã, dar cu finisajele având urme de imbãtrânire.
Peisagisticã
Peisajele din sediul SC Lactis SA sunt într-o stare relativ proastă din cauza lipsei de preocupare a
administrației pentru acest domeniu.
Analiza de impact în teritoriu
Prezența unei zone industriale dezafectate deconstruiește arhitectura urbanã prin lipsa ei de
coerență.
Sugestie
În complexul existent, cu caracteristicile locației și a zonelor rezidențiale învecinate și, de
asemenea, cu creșterea în continuare a acestui tip de zonã și legătura existentă cu orașul,
împreună cu creșterea populației din zonă, este mai mult decât binevenită punerea în aplicare a
unui program educațional regional.
Construcții actuale reprezintă un început bun pentru punerea în aplicare a unui program
educațional, care ar trebui să includă grădiniță, şcoalã primarã și gimnazialã, împreună cu
structurile administrative și funcțiile privind nevoile alimentare.
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Complexul nou sugereaza eliminarea sau redimensionarea zonelor de parcare în întregul complex,
pentru un trafic pietonal adecvat, extinderea și crearea de terenuri de sport şi spaţii verzi în zona
de sud, de eliminare a structurilor metalice parazite, în interiorul localurilor, și deplasare a lor în
zonele adiacente. Structurile existente în incinta SC Lactis SA vor fi menținute și renovate în
conformitate cu funcția specială din noul plan. Structura fostelor garaje va fi eliminatã din cauza
stării lor de uzură, iar zona va funcționa ca terenuri de sport.
Amenajarea teritoriului
Terenul va fi plantat cu arbori ornamentali și gazon și cu o perdea de specii de plante specifice
zonei locale, ca izolator față de restul zonei industriale.
Sugestii de constructii
Construcțiile vor fi limitate la nord şi est de fronturile complexului. Numărul de etaje ale zonei va fi
de maxim P +10, dictat de prezența zonei rezidențiale. Noul plan propune menținerea clădirilor în
forma lor reală și fãrã modificarea ă numărul actual de etaje.
Concluzii
Documentația actuală a fost elaboratã pentru reconfigurarea funcțională a spațiilor SC Lactis SA
Iasi pentru domeniul educației, având un impact pozitiv asupra zonelor rezidențiale din apropiere.
Prin condițiile actuale ale site-ului, precum și cele de construire, s-a ajuns la soluțiile de planificare
menționate mai sus. Estimăm că reorganizarea propusă în mod constant se potrivește în zonă, ca
având cel puțin un statut egal în planificarea complexului. Prin funcționalitate și personalitate,
precum și de materialele utilizate, acest sit va contribui armonios la personalitatea așezãrii urbane
cea mai importantã din Moldova.
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13 Regenerarea zonelor industriale dezafectate din Bulgaria. Studii
de caz
Simeon Toptchiyski, Denitza Toptchiyska, Antonia Kralchevska

13.1 Centrala electricã din Asparuhovo, Varna - Boutique hotel Ventura
Analizã de fond
Centrala termica din Asparuhovo, Varna, a fost construitã în 1952 într-un stil arhitectural tipic
sovietic. Scopul acestuia a fost de a furniza electricitate pentru cartierul de specialiști care au lucrat
la construcția șantierelor navale situate în apropiere. Cladirea a fost consideratã un simbol al
revoluției industriale din zonă și caracteristica cea mai proeminentă a ei a fost coșul de fum, vizibil
de pe mare. La sfârșitul anilor 1980, centrala termica şi-a încetat funcționarea și a fost abandonată.
De atunci, construcția și zona din jurul acesteia au devenit mai puțin populate și insuficient folosite,
intrând în categoria de Brownfield.

Fig. 13.1 - Context urban.
Locaţia: pe coasta de sud a canalului care leagã lacul de mare în apropiere de Asparuhovo, Varna,
Bulgaria.
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Fig. 13.2 – Locaţia.
Suprafaţa totalã: 500 m2.
Funcţia iniţialã: uzinã electricã

Fig. 13.3 - Fosta uzinã electricã dupa reconstrucţie.
Probleme: clãdirea a fost pãrãsitã vreme de 30 de ani, nu a mai putut avea utilizarea originalã şi a
fost distrusã aproape în întregime, rãmânând doar silueta
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Fig. 13.4 - Former power station before reconstruction.
Cerere: reconstrucția completă a clădirii face ca valoarea sa în contextul arhitectural, cultural și
local sã fie păstrată.
Condițiile de piață: clãdirea a fost oferitã pentru cumpărare într-o licitaţie deschisă în 2002, după
care proprietarul său actual a achiziționat-o de la câștigător.

Vizionare, planificare, programare
Planuri şi documente de acţiune strategicã existente
Odată achiziționatã, clădirea a suferit un proces masiv de reconstrucție, care a durat 2 ani (din
2006 până în 2008). Scopul proprietarului investitor a fost de a păstra clădirea cât mai mult posibil,
astfel încât să se creeze mai târziu un hotel de tip boutique, care ar atrage vizitatori și turiști care
apreciază clădirile vechi revitalizate, precum și berea la halbă.
De fapt, actualul proprietar al fostei uzine electrice a declarat într-un interviu că el a fost în
căutarea unei clădiri adecvate pentru servit berea la halbă.

Faza de implementre
Etape
Procesul de reconstrucție a clădirii abandonate a început în anul 2006. La evaluarea site-ului a
devenit clar că din vechea clădire poate fi salvatã la reconstrucție doar fațada inclusiv volumul
clădirii, pereții exteriori și coșul de fum. Pereții de 50 cm lățime din cãrãmidã au fost renovaţi. A
durat o jumătate de an pentru a consolida pereţii exteriori și pentru a asigura accesul pentru utilaje
de constructii. Toate nivelurile de podea au fost reconstruite și acoperișul a fost înlocuit complet.
Părțile interesate
Principalele părți interesate în acest proiect sunt:


Municipalitatea din Varna.



Investitorii privați: inclusiv domnul Botusharov, Microspecter Ltd.

Părțile implicate în proiect sunt:


Investitor: Krasimir Botusharov, Microspecter Ltd.



Arhitecti: Vladimir Popov, Krasimir Popov, Velin Neychev și Krasimir Botusharov



Execuţiar: STIMEX Ltd., Stoyan Stoyanov



Construcţia: Ing Petranka Marinova
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Prioritãţi
Prioritățile investitorului în reconstrucția acestei Brownfield au fost, după cum urmează:


Rreconstrucția unei clădiri vechi abandonate, care nu mai poate îndeplini funcția sa principală.



Revitalizarea a zonei din jurul clădirii.



Rentabilizarea investițiilor și profit



Concretizarea unei idei arhitecturale inovatoare în realitate.



Turism si atragerea de vizitatori.

Produse şi rezultate
Realizãri de calitate
Reconstrucția stației vechi de energie termică a fost finalizată în 2008. Acesta a devenit oficial un
hotel de tip boutique numit Vendura ușor de recunoscut pentru coșul de fum din cărămidă.

Fig. 13.5 - Etapa finalã.
2

Suprafața totalã a clădirii este estimată la 1500 m . Aceasta dispune de 14 camere pentru oaspeți,
dintre care 10 sunt duble. Are trei săli cu decorţii, un bar si o salã de expoziţie la mansardã, precum
2
și o instalație pentru servit bere. Camerele au fiecare 40 m sau mai mult. Înălțimea galeriei la
mansardã este 12 m, potrivitã pentru diferite evenimente sociale sau culturale, care atrag mulți
investitori noi în zonă.

Fig. 13.6 -Hotel interior.
Pentru reconstrucția interioara a clădirii s-a fost folosit lemn de stejar pentru usi si pardoseli de
granit și marmură, ceramică și fier forjat.Mobilierul a fost special conceput pentru nevoile hotelului
Vendura.
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Recunoașterea finală pentru calitatea reconstrucției vechii uzine electrice din Asparuhovo a venit în
2009, când clădirea a câștigat premiul pentru cea mai bunã clădire de locuit la categoria "Urban
Hotel".
De la deschiderea sa ca hotel a atras mulți vizitatori, precum și investitori în zonă anterior
abandonatã. Acest lucru este considerat a fi contribuit la dezvoltarea locală urbanã și prin crearea
unei mărci atractive și ușor de recunoscut.
Arhitectul implicat în renovarea clădirii, Vladimir Popov a spus: "Este un exemplu de proiectare a
unui imobil situat într-un mediu de viață armonios. Proiectul zonei este prevãzutã construirea de
fântâni, trotuare largi și zone de agrement.

13.2 Zona industrialã, Pernik, Bulgaria - Stomana Industry SA
Informaţii de fond
Compania Stomana Industry SA este un important producător de oțel din Bulgaria, fiind prima
întreprindere metalurgicã modernă bulgarã. Aceasta a fost înființată în 1948, pe baza decretului
Consiliului de Miniștri care a atribuit Ministerului Industriei și Meşteşugurilor construirea oțelăriei
în apropierea orașului Pernik. La început, site-ul a luat numele de V.I. Lenin, dar ulterior a fost
schimbat în "Compania STOMANA" - după principalul său produs „oțel" în limba bulgară. Aceasta
a fost una dintre cele mai de vârf oțelării din Bulgaria. Compania produce o gamă largă de produse
din fier forjat, tablã groasã, ţevi, oţel special şi profile.

Fig. 13.7 - Localizare Stomana industry.
În iunie 2001, SIDENOR SA, Grecia, a achiziționat majoritatea capitalului social al AD din companiile
STOMANA EUROMETAL SA (participarea de 100%), și-a asumat responsabilitatea pentru
funcționarea de ansamblu. Trecerea la sectorul privat, care a constituit un moment de cotitură în
istoria companiei, implicând un plan de investiție majoră vizând modernizarea instalațiilor de
producție și restructurarea generală a companiei.
Locul de amplasare: oțelăria este situatã în zona industrială a orașului Pernik din Bulgaria, la un loc
foarte convenabil, cu legături bune de transport către orașul Pernik și orașele învecinate, foarte
aproape de capitala Sofia (20 km).
2

Suprafata totala: 4-5 km

Funcția originalã: otelãrie
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Probleme: lipsa gestionãrii terenurilor, neutilizate și cu unnivel de dezvoltare locală
nesatisfăcătoare.
Cerere: Nu a fost o cerere clară pentru renovarea și revitalizarea zonei, pentru investiții și punerea
în aplicare a ideilor de ecologizare localã.
Condițiile de piață: localizarea strategicã a site-ului reprezintă un mare avantaj pentru
revitalizarea și dezvoltarea sa viitoare. Ea are legătură directă cu rețelele internaționale de
transport (rutier și feroviar) la nivel național şi european.

Vizionare, planificare, programare
Planuri şi documente de acţiune strategicã existente
Municipiul Pernik, Bulgaria, a fost un partener activ în proiectul UE "Revitalizarea zonelor
industriale din Europa de Sud-Est-RETINA" o parte din Programul privind Cooperarea
Transnațională Europa de Sud-Est 2007-2013, finanțat de către Fondul European de Dezvoltare
Regională.
Proiectul RETINA a început în iunie 2009 și ar trebui să se încheie la 31 iulie 2012. Rolul de lider în
acest proiect a fost încredințat Agenției Naționale de Dezvoltare din Ungaria și cel de conducere
municipalitãţii Csepel de lângã Budapeshtta. Alți parteneri sunt municipalități locale din Italia,
Slovenia, Slovacia, Grecia, România și Bulgaria.
Din Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Regionale este responsabil pentru punerea în aplicare a acestui
program. Proiectul are o valoare totală de € 3 327 500 și bugetul doar pentru municipiul Pernik
este de € 275 800, din care 15% este co-finanțarea națională.
Scopul activităților proiectului este de a combina eforturile municipalității Pernik și a
întreprinderilor mici și mijlocii existente care au apărut după privatizarea fostei oțelãrii "Metal"
(companiile STOMANA INDUSTRY SA), în scopul de a construi un mare parc industrial, în Pernik,
astfel încât zona să devină mai atractivă pentru noi investitori.

Faza de implementare
Etape
Activitățile proiectului sunt examinate, pentru a fi puse în aplicare pe o perioadă de timp de 3 ani.
Aceasta include întâlniri cu parteneri din Bulgaria, precum și alte țări partenere, o participare activă
în proces a partenerilor implicați în acest proiect, precum și schimbul de experiență și de bune
practici relevante în domeniul de revitalizare a zonelor industriale vechi.
Părțile interesate
În Bulgaria părțile interesate pot fi împărțite în două grupuri: public și privat. Părțile interesate
publice au fost Ministerul Dezvoltării Regionale, municipiul Pernik cu agențiile și departamentele
lor respective. Sectorul privat a fost reprezentat de mai multe entități private locale, inclusiv
companiile STOMANA INDUSTRY SA si alte IMM-uri, cum ar fi: Klöckner Metalsnab AD, "kolhida
metal" AD, "Lemi Tafo", "Mal Muk", etc, precum și viitorii investitori.
Priorități
Principala prioritate a acestei inițiative a fost revitalizarea zonelor industriale vechi, în cazul
Bulgariei - în zona orașului Pernik, prin crearea unui parc industrial de afaceri modern.
Obiectivul general al proiectului RETINA este de a asigura creșterea, competitivitatea și ocuparea
forței de muncă de calitate în zonã prin planuri de revitalizare și de investiții, contribuind în același
timp la un mediu urban de calitate.
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Retina este considerat a fi o sansa pentru stimularea economiei și creșterii sociale în zonele în care
industria grea a jucat un rol cheie în viața orașelor.

Produse şi rezultate
Realizările proiectului enumerate pe site-ul oficial al proiectului includ dezvoltarea de instrumente
specifice și metodologia care ar putea fi pusã la dispoziția multor orașe care se confruntă cu
probleme și provocări similare. (A se vedea http://retina-project.eu/retina-project-description)
În cadrul proiectului este planificată elaborarea unei metode comune de revitalizare Brownfield
care încorporează metode integrate de planificare și de implicare a părților interesate, precum și
un plan model de management pentru implicarea părților interesate.
Fiecare partener va realiza un studiu de caz regional și o analiză a nevoilor, care va duce la un plan
de revitalizare și un program regional de investiții pentru zonele industriale dezavantajate în cauză.
Prin exploatarea dimensiunii transnaționale a parteneriatului, 3 grupuri operative tematice vor
dezvolta în comun 3 studii de caz transnaționale, 3 repere transnaționale și evaluări, 4 cursuri și 3
sesiuni de instruire pentru grupuri interesate de zonele industriale dezavantajate.
Studiile de caz transnaționale vor conduce la experiențe comune în parteneriatul public-privat, de
angajare a sectorului privat care se ocupă cu site-uri contaminate și de branding Brownfield
folosind un concurs de proiectare.

13.3 Cazarma din Sevlievo, Bulgaria – Parc de odihnã, sport şi petrecere a
timpului liber “The barracks“

Fig. 13.8 - Locaţia fostelor cazãrmi militare.
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Fundal
Terenul pentru construirea viitorului parc de recreere, sport și divertisment în orașul Sevlievo este
situat in partea de nord a orașului în apropierea râului Rositsa și este înconjurat de spații de locuit.
Înainte de a fi fost dat ca proprietate a municipiului Sevlievo, prin decizia Consiliului de Miniștri în
2004 pentru a fi utilizat ca parc public, acest teren a fost închis pentru oraș în cadrul cazarmii
militare, cu viata gestionatã de obiceiurile și regulamentelor militare.
Preocuparea guvernului de a veni mai aproape de standardele europene și iminenta aderare în
Uniunea Europeană a fost un motiv bun de a aplica practicile europene pentru transformarea siteului de terenuri militare în parc pentru recreere, cultură și divertisment.

Fig. 13.9 - Starea dinaintea începerii regenerãrii 1.

Fig. 13.10 - Planul viitor.
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Municipalitatea Sevlievo aplicã în cadrul unui grant din Programul Operațional "Dezvoltarea
regională", schema "Sprijin pentru îmbunătățirea mediului urban" pentru proiectarea și construirea
unui parc de recreere, sport și divertisment. În 2009, municipalitatea a câștigat finanțarea în cadrul
programului "Dezvoltare Regională" de 3 075.44 693 leva. Contractul a fost semnat pe 16 iulie
2011 și ar trebui finalizat în 24 de luni.
Locul de amplasare: este situat in partea de nord-vest a orașului Sevlievo, parte din provincia
Gabrovo. Viitorului parc va fi amplasat la aproximativ 700 m de centrul orasului și va fi mărginităde
complexul rezidential "Dr. Moskov Atanas" și unități de locuit, situate pe " Str.Ștefan Peshev şi Str.
Yoto Ivanov.
Suprafata totala: 127 010 m

2

Funcția originalã: cazarmã militarã

Fig. 13.11 - Starea dinaintea începerii regenerãrii 2.

Fig. 13.12 - Starea de dupã regenerare 2.
Obiectivele proiectului: punerea în aplicare a ideii de proiect va permite crearea condițiilor
pentru recreere, sport și divertisment; va contribui la îmbunătățirea mediului estetic, în partea
centrală a orașului și a peisajului, cu zone de gazon si locuri de joaca.
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Obiectivele arhitecturale: de a construi legături între strada principală și zonele fluviale;
îmbunătățirea condițiilor de viață din oraș prin consolidarea funcțiilor urbane existente, de mediu
și de agrement; să fie stabilit ca domeniu principal de recreere, sport și interacțiune socială a
cetățenilor și vizitatorilor.

Vizionare și de planificare
Parc pentru recreere, sport și divertisment va fi construit în etape. Prima etapă include construirea
unui gard, construirea unei infrastructuri de comunicații subterane - iluminare, drenaj și canalizare.
Un scuar, o fântână artezianã, un luciu de apă, fantani ornamentale si pergole, site-uri de
divertisment, locuri de joacă

Fig. 13.13 - Parc de odihnã 1.

Fig. 13.14 - Parc de odihnã 2.
Ulterior, municipalitatea va căuta oportunități de finanțare pentru bazinele de apă, dotarea zonelor
de sport pentru paintball, locuri pentru a merge role, skateboard-uri si alte sporturi extreme.
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Fig. 13.15 - Parc de odihnã 3.
Parcul este planificat să aibă până la 4000 de vizitatori și:


24 953 mp de locuri parcare



5880 mp spatiu verde



1066 mp locuri de joacă



1060 m bazine de apă



254 conifere si foioase, 715 5880 vegetație arbust



170 banci



facilități pentru copii



2 echipamente de picnic, 3 fântani, 4 pergole
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GLOSAR
Jiřina Bergatt Jackson, Maroš Finka, Dagmar Petríková, Barbara Vojvodíková, Mária Zúbková,
Nicolas Samson, Olivia Cristina Rusu, Simeon Toptchiyski, Denitza Toptchiyska
abandoned
within the meaning unused, abandoned by workers, within the meaning of currency to
give up ownership

Обикновено се използва в смисъла на неизползван/ a, изоставен/ a,
занемарен/ а, необитаван/ а, безлюден. Който/ която няма собственик.
Правото на собственост като абсолютно и неограничено вещно право не се
изгубва поради неупражняването му. Изгубване правото на собственост в
България по Чл. 99. става в два случая:
1

правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или

2

ако собственикът се откаже от него.

Termen folosit cu sensul de lãsare în pãrãsire a utilizãrilor anterioare ale unui teren
industrial de cãtre fostul proprietar; - încetarea activitãţii constructorilor; oprirea
activitãţilor productive înlesneşte apariţia maidanelor industriale (cu risc potenţial pentru
mediu)
opustený, nevyužívaný areál v zmysle funkčného nevyužívania
Opuštěný - obvykle se používá ve smyslu opuštěný předchozím využití – nevyužívaný
Opuštěný nemající vlastníka. V legislativě České republiky se při převodu vlastnictví
odvolává na občanský zákoník, konkrétně na využití paragrafu 135 - a jednat s pozemkem
bez vlastníka jako s věcí nalezenou.

brownfields
Brownfields are sites which:


have been affected by the former uses of the site and surrounding land,



are derelict and underused,



may have real or perceived contamination problems,



are mainly in developed urban areas,



require intervention to bring them back to beneficial use.

Изоставените индустриални зони/ територии (Brownfields):





са зони и техните околни територии, които са засегнати по някакъв
начин от предишната им експлоатация и стопанисване;
са безстопанствени, изоставени или не се оползотворяват и
стопанисват пълноценно;
могат да имат истински настоящи или предстоящи проблеми,
свързани със замърсяване;
предимно се намират в развити урбанизирани територии, но не и
единствено само там;

изискват действия, за да бъдат оползотворени отново.
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Maidanele şi zonele industriale în declin din România includ:


fabrici, uzine, depozite, cai ferate, grajduri zootehnice, cazãrmi militare,
complexe industriale aflate în stadiu de abandon, de conservare sau de
distrugere treptatã.



Acestea au un potenţial ridicat de contaminare şi revitalizarea lor pune probleme
mari de urbanizare şi intervenbţie conştientã pentru folosirea terenului spre
binele comunitãţii.



Maidanele industriale apar ca rezultat al schimbãrilor economice şi
restructurãrilor industriale din fiecare ţarã dezvoltatã.

Brownfields sú plochy, ktoré:


sú dotknuté predchádzajúcim užívaním a užívaním okolitých pozemkov



sú opustené alebo nedostatočne využívané



majú skutočné alebo potenciálne problémy s kontamináciou



sa nachádzajú hlavne v rozvinutých oblastiach sídiel



pre svoje ďalšie prospešné využívanie vyžadujú intervenciu.

Plochy brownfieldů jsou definovány takto:


jsou ovlivněny minulým využitím nebo využitím ploch v okolí,



jsou opuštěné a nevyužívané,



mají reálný nebo potenciální problém s kontaminací,



jsou především v urbanizovaném území,



jedná se o plochy, které pro svoje nové využití, nebo účelné použití potřebuji
intervenci.

cadastral land register
These registers are, used to record and trace the history of the property titles and related
rights.

Кадастърът и имотният регистър се използват, за да регистрират и
проследяват историята и текущото състояние на имота, неговите
собственици и други права, свързани с имота.
Registrul cadastral al terenurilor reprezintã inventarierea descriptivã teritorialã a bunurilor
imobiliare, amplasamentul şi situaţia lor juridicã, cu precizãri referitoare la folosirea ce li se
afecteazã şi modul de proprietate
Kataster nehnuteľností predstavuje súpis a popis nehnuteľností podľa vlastníkov a
užívateľov, ich geometrické zobrazenie na mapách katastrálne konanie, registre, štatistiky,
register obcí. Prístup k údajom katastra nehnuteľností je na:
https://www.katasterportal.sk/kapor
Katastr nemovitostí - Soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické zobrazení na mapách s
vyjádřením užívacích a vlastnických vztahů a práv, který je příslušný vždy k jednomu
katastrálnímu území. http://www.pozemky.cz/page.php?textcat=11&textpg=30

contaminated or
potentially
contaminated sites
The term 'contaminated site' refers to a well delimited area where the presence of soil
(underground water) contamination has been confirmed.
The term "potentially contaminated site" includes any site where soil contamination is
suspected but not verified and detailed investigations need to be carried out to verify
whether relevant impacts exist.
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Терминът "Замърсен терен/ територия" се отнася до конкретна зона, в която
се потвърждава замърсяване на почвата (подземните води).
Терминът "потенциално замърсен терен" включва всяко място, където се
предполага замърсяване на почвата, но то не е проверено и е необходимо
да се проведат подробни проучвания, за да се потвърди дали са налице
съответните влияния върху околната среда.
Teritoriile contaminate sau susceptibil de a fi contaminate sunt evidenţiate pe bazã de
cercetãri de mediu care pot sã îngrãdeascã potenţialul de folosire al terenului ori sã
creascã costurile pentru investitorii potenţiali.
kontaminovaný pozemok je pozemok, na ktorom sa nachádzajú znečisťujúce látky, ktorých
výskyt potvrdil prieskum,
potenciálne kontaminovaný pozemok je pozemok, u ktorého se predpokladá, že je
kontaminovaný vzhľadom k minulému využívaniu, ale táto skutočnost nie je potvrdená
prieskumom
kontaminovaná plocha, je plocha, kde je potvrzena přítomnost znečišťujících látek pomocí
provedených průzkumů
potenciálně kontaminovaná ploch, je plocha u které se předpokládá, že je kontaminována
– vzhledem k minulému využití – ale tato skutečnost není potvrzena průzkumem.

decontamination
Decontamination is the reduction or removal of chemical agents (pollution by former
industrial activities) from soil, water or constructions to a level fit for purpose and
acceptable by the regulator

Предотвратяване на замърсяването е процес на намаляване или
отстраняване на изпусканията на химични агенти (замърсяване от предишни
промишлени дейности) от почвата, водата или строителни конструкции.
Decontaminarea reprezintã reducerea sau eliminarea poluãrii chimice provocarã de
activitãţile industriale anterioare din sol, apã ori clãdirile aflate acum în paraginã
Odstránenie znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v pôde alebo priamo v objektoch,
príp. vo vode, vzduchu.
Dekontaminace -odstranění, nebo přeměna znečišťujících látek, které se nachází v půdě,
vodě, půdním vzduchu nebo objektech.do úrovně odpovídající limitům využívání území a
přijatelné regulátorovi (ČIŽP)

demolition
Demolition is the tearing-down of buildings and other structures

Разрушаването сгради и съоръжения е вид разрушителна дейност с цел
събарянето на сгради и други строителни структури.
Demolarea are drept consecinţã deplasarea structurilor sau de pãrţi din structurã de la
suprafaţa pãmântului sau din subsol. Ea este adesea preferatã de dezvoltatori ca fiind mai
lesnicioasã, întrucât satisface obiectivele lor imediate: reduce riscurile structurale şi de
contaminare, poate accelera revitalizarea zonei, este mai rentabilã, putând crea un
amplasament cu o valoare mai ridicatã
Demolácia je búranie budov a iných stavieb.
Demolice je bourání budov a jiných staveb.

development
strategies
A development strategy is an organization´s plan to achieve a common development
mission, by setting up appropriate goals and priorities, vision, opportunity, strategies/steps
and threats for sustaianble development.
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Стратегията е обикновено под формата на писмен документ и е съвкупност
от мисия, визия, потенциални възможности и заплахи пред осъществяването
й, действия/ стъпки за устойчиво развитие.
Strategiile de dezvoltare se referã la problematica revitalizãrii maidanelor industriale,
reîmprospãtarea peisagisticã şi regândirea opţiunilor de urbanizare sustenabilã ce ţin cont
de utilizarea resurselor naturale existente, de aspectele demografice, sociale, economice,
culturale şi de conjunctura localã, naţionalã şi internaţionalã.
strategické dokumenty rozvoja sú dokumenty, ktorých úlohou je zabezpečiť optimálny a
udržateľný rozvoj (obce, kraja, štátu) z hľadiska využitia existujúcich zdrojov (ľudských,
sociálno-ekonomických, prírodných, územných). Definujú poslanie, víziu, príležitosti,
možné ohrozenia a strategické kroky vedúce k urdžateľnému rozvoju.
Rozvojové strategie jsou dokumenty, jejichž úkolem je zajištění přijatých vizí rozvoje
(daného území, města, místa) pomocí vytyčování konkétních rozvojových cílů a priorit.

developers
A physical or legal person who develops real estate, especially by preparing a site for
residential or commercial use.

Физическо или юридическо лице на недвижим имот, което е собственик на
това имущество и координира дейностите, свързани предимно с
подготовката на този имот за жилищни или търговски цели.
Dezvoltatorii sunt profesionişti în amenajarea teritoriului prin investiţii durabile în
construcţii civile şi industriale, capabili sã confere o nouã funcţie clãdirilor şi materialelor
provenite din dezafectarea vechilor edificii, preocupaţi de performanţa energeticã, de
folosirea de resurse noi de energie, recuperarea apei de ploaie şi respectarea
biodiversitãţii.
Stavebník/investor – používa sa to aj pre investorov do špekulatívneho nákupu pozemkov,
ktoré sa ďalej predávajú.
Developer - používáno i ve smyslu že developer je osoba, která se angažuje v procech
připravy projectu, zajištění využití pozemků, organizaci projektového finacování a výstavby,
za účelem zisku. Developer může prodat bud´hotový project, nebo hotový object anebo
objet využívaný nájemci, kde nad rámec hodnoty stavby object poskytuje další příjem.

environmental risks
Actual or potential threat of adverse effects on living organisms and environment by
effluents, emissions, wastes, resource depletion, etc., arising out of human activities.

Действителна или потенциална заплаха от неблагоприятни въздействия
върху живите организми и околната среда в следствие на отпадни води,
емисии, отпадъци, изчерпването на ресурсите и др., резултат от човешкото
влияние дейности.
Pericol real sau potenţial, cu efecte nocive asupra vieţii şi mediului, prin elementele
poluante, contaminarea şi epuizarea resurselor pentru activitãţile vitale ale umanitãţii
Ohrozenie životného prostredia nepriaznivými emisiami a účinkami, ktoré pochádzajú z
ľudskej činnosti a negatívne pôsobia na prvky životného prostredia (voda, vzduch, pôda).
Enviromentální rizika Skutečná nebo potenciální hrozba nepříznivých účinků na živé
organismy a životní prostředí způsobené odpadními vodani, znečištěním, emisemi,
odopady, vyčerpáním přírodních zdrojů a podobně. Tyto aktivity povětšině vyplývají z
činnosti člověka

greenfields
An unbuilt area, mostly agricultural or forest land, or some other undeveloped site.

Незастроена площ, предимно земеделски или горски земи или някакъв
друга незастроена или необработвана площ.
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Spaţii verzi sau maidane, terenuri, în special agricole, necultivate, lãsate în paraginã, cu
efecte negative asupra economiei locale.
Pozemky a voľné plochy na území sídiel, ktoré sú pôvodne určené na rekreačné,
poľnohospodárske a lesnícke využívanie.
Greenfieldy, “zelené louky” jsou pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná
území sídel,
původně určené k zemědělskému, lesnickému a rekreačnímu využívání a deregulované
územním plánem k zastavění

land use plans and
planning documents
Land-use planning (urban, structural, town planning) is a professional and political process
concerned with the control of the use of land and design of the (dominantly) municipal
environment, including transportation and infrastructure networks, greenery, public spaces
and amenities in order to manage and ensure sustainable development of settlements and
communities. It concerns itself with research and analysis, strategic thinking, urban design,
public consultation, policy recommendations, implementation and management.

Планирането на земеползването (градско, структурно, градоустройство) е
професионален и политически процес, който се занимава с контрола върху
начина на използване на земята и проектирането (предимно) на околната
среда в различните общини, включително транспортните и инфраструктурни
мрежи, зелените площи, обществените пространства и удобства (места за
отдих и култура), за да се управлява и гарантира устойчивото развитие на
населените места и общности. То се занимава с изследователска дейност и
анализ, стратегическо мислене, дизайн на градската среда, обществено
допитване, политически препоръки, изпълнението и управлението.
Documentaţia privind amenajarea şi planificarea spaţialã defineşte proiectarea şi controlul
folosinţei teritoriului, inclusiv reţeaua de drumuri, infrastructura, peisagistica, etc. pentru
asigurarea unei dezvoltãri sustenabile a comunitãţii.
Územné plánovanie (na úrovni kraja, obce, zóny) je odborný a politický process, ktorý sa
zaoberá riadením územia a návrhom prostredia obce (najmä), vrátane technickej a
dopravnej infraštruktúry, zelene, verejných priestorov a občianskej vybavenosti a ktorý
zabezpečuje manažment zudržateľného rozvoja obcí. Zaoberá sa tiež výskumom a
analýzami, strategickým prístupom, dizajnom mestského prostredia, konzultáciami s
dotknutými subjektami a verejnosťou, politickými doporučeniami, implementáciou a
manažmentom.
Územní plánování a územní plán - Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen
"urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále
jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

master plan
Urban planning document specifying a policy or an obligatory functional use of specific
plots and special layout of the development and plans on the specific plots.
Planning document dealing with functional and spatial/physical structures of a settlement,
mostly specifying the parameters of functional use, infrastructure and built volumes
(including obligatory or excluded functions, limits and regulations).

Документ с плана на земеползването, който се занимава с функционалните и
пространствени / физически структури на населеното място, най-вече в него
са определени параметрите за функционално използване, инфраструктура и
изграден обем (включва задължителни или отхвърлени функции,
ограничения и подзаконови актове).
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Planificare strategicã directoare pe termen lung ce defineşte nevoile prioritare pentru
investiţii, în vederea realizãrii, cu costuri minime, racordarea la directivele CE, în funcţie de
suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi capacitatea localã de realizare a ei.
Územný plan obce, ktorý stanovuje základnú koncepciu rozvoja územia obce, jej plošné a
priestorové usporiadanie, rozloženie funkcií v území, vymedzenie zastavaného a
nezastavaného územia, koncepciu technickej a dopravnej infrastruktúry, koncepciu krajiny
(vrátane verejno-prospešných stavieb) a reguluje využitie územia.
v Čechách se jedná o neformální anebo smluvní dokumet obvykle vyjadřující prostorové
urbanistické řešení většího rozvojového ale i stávajícícho území. Plán koordinuje obvykle
koordinuje rozvojové activity několika developer a investor.

reclamation
Reclamation is the process of reclaiming something from loss or from a less useful
condition. Mine reclamation is the process of restoring land that has been mined to a
natural or economically usable purpose. Mine reclamation creates useful landscapes that
meet a variety of goals ranging from the restoration of productive ecosystems to the
creation of industrial and municipal resources

Рекултивацията на пост-минни терени е комплексен процес по
възстановяване на естествения вид на място, на което са добивани полезни
изкопаеми. Целта на рекултивацията е да се даде възможност за понататъшно правилно използване на територията. Терените подложени на
рудодобивна и въгледобивна дейност са най-честите обекти със сериозни
екологични щети.
Este procesul de recuperare a unei pãrţi din terenul lãsat în paraginã şi clãdirile
dezafectate, restabilirea unui ecosistem echilibrat şi crearea de resurse pentru comunitate.
Rekultivácia je súhrn zásahov, ktoré mají kultivovať nežiadúce zásahy do krajiny.
Rekultivácia baní je najčastejším príkladom rekultivácie územia po ťažbe nerastných
surovín. Výsledkom rekultivácie môže byť zmena plôch po ťažbe na polia a lesy a
vybudovanie rekreačného zázemia miest.
Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do
krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin
(zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky).
Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování
rekreačního zázemí městských aglomerací.

reconstruction of
buildings
Reconstruction is the process of building or creating those buildings that have been
damaged or destroyed.

Реконструкцията на сгради е процес по възстановяване, подновяване,
реставриране на сграда, която е стара, има някакви щети или не е
достатъчно устойчива.
Nevoia de adaptare la noile tehnologii conduce adesea la renovarea şi reconstrucţia
clãdirilor. Din pãcate, nu se pãstreazã structura originalã a multor construcţii, ceea ce face
mai dificilã protejarea lor în timp. Construcţiile cu valoare patrimonialã pot sã fie
convertite în muzee ale memoriei industriale.
Rekonštrukcia budovy je chápaná ako stavebná úprava budov, ktoré boli poškodené alebo
zničneá, za pomoci ktorej sa zlepšuje funkcia lebo stav stavby a predlžuje jej životnosť.
Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu
nedochovanému stavu častěji však je rekonstrukce chápána jako stavební úprava, zlepšující
funkci nebo stav stavby, modernizující její technické vybavení a prodlužující její životnost.

redevelopment
The change of an area by replacing or restoring, modernising its old physical and functional
structures, like buildings, roads.

……………………………………………………………………..…201

Да се реновира или реставрира, да се поднови, модернизира старият облик
или функционална структура, като например на сграда или път.
Reconversia zonelor industriale în declin implicã o schimbare în mediul fizic a structurii
urbane şi economiei locale şi sistemelor sociale, totul integrat într-o sinergie a noii
dezvoltãri sustenabile.
Ďalší rozvoj oblasti, územia alebo miesta, ktoré ztratilo svoju funkciu, príležitosť rozvíjať
novú funkciu.
Nový rozvoj oblasti, míst nebo města, které ztratilo svou funkci, dát funkci novou.

regeneration
The recovery process.

Процес и дейности по възстановяване; създаване отново
Regenerarea zonelor industrial dezafectate poate da naştere unor forme urbane cu funcţii
diverse : industrie şi meşteşuguri, culturã şi loisir, activitãţi economice terţiare, habitat,
comerţ şi alimentaţie, peisaj.
Proces obnovy - súhrn stavebných i nestavebných procesov, zásahov a opatrení, ktorými sa
zhodnocuje urbanistická štruktúra a životné prostredie daného územia.
Proces obnovy.
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