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2. Planificare
teritoriala
1.1. Generalitati cu privire la
sistemul german de planificare
In prezent, planificarea teritoriala in Germania se bazeaza pe imbunatatirea coeziunii
si planificarii sub aspectul utilizarii rationale a resurselor prin echilibrul economic,social si
ecologic. În 1998, Germania a integrat aceste obiective în aspectele juridice ale planificarii
teritoriale (Actul Federal Regional de Planificare - "Bundesraumordnungsgesetz" ). Aceasta
înseamnã, cã durabilitatea este acum unul dintre obiectivele principale ale planificãrii
teritoriale germane. Principiile de planificare teritorialã, asa cum sunt prevãzute în mod legal
in Actul Federal Regional de Planificare, au referinte generale si nu includ trimiteri spaţiale
directe. Motivul pentru acest decalaj este sistemul politic federal, in care punerea în aplicare
a principiilor de planificare teritorialã nu este în competenta guvernelor nationale, ci în

Responsabilitatile Landurilor
Planificarea teritorialã concreta în Germania este în responsabilitatea Landurilor . Ele
contureaza orientãrile generale cu obiective concrete si pasi de planificare. Institutia de
legãturã între administraţia naţionalã si statele federale este Conferinta ministerialã privind
amenajarea teritoriului ( Ministerkonferenz für Raumordnung - MKRO), alcãtuita din toti
ministrii responsabili, si care are sarcina de informare si coordonare cu privire la toate
întrebãrile si pozitiile din planificarea teritorialã.
Landurile îsi creeaza propriile cadre juridice, inclusiv instructiunile de organizare interna
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responsabilitatea unitãtilor administrative -numite "Länder”.

privind sistemul de planificare regionalã. Principalul instrument de planificare teritoriala la
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nivelul landurilor este asa-numitul "Landesentwicklungsplan" ("Planul de Dezvoltare
Regionala adoptat de un Land"). Un astfel de plan este adoptat pentru întreg teritoriul unui
stat federal, cuprinzand principalele subiecte :"dezvoltare", "organizarea rezervelor de teren"
si " salvgardarea teritoriului".
"Planul de Dezvoltare Regionala adoptat de Land" face referire la situatia economica,
socialã, de infrastructurã si de mediu din prezent, precum si la viziunea de dezvoltare pentru
viitor. Acesta se concentreazã asupra modelelor de utilizare a terenurilor, pe spaţiul liber si
pe liniile principale ale infrastructurii.
Planificarea teritorialã germana nu este structurata numai într-un sistem “topdown”
de organizare. În acelaşi timp,prin principiul " contra flux " se asigurã cã nicio mãsurã a
instanţelor superioare nu poate fi efectuatã fãrã o consultare a nivelurilor inferioare de
planificare. Aceasta înseamnã cã organizarea şi dezvoltarea de unitãţi spaţiale trebuie sã
corespundã cu obiectivele generale din teritoriul federal, iar planificarea federala trebuie sã
ia în considerare cererile autoritãţilor de rang inferior.
Regiunile
Planificarea la nivel de regiuni este executata prin diferite moduri, insa este în
responsabilitatea regiunilor. Ele sunt subordonate cadrelor juridice ale statelor federale, dar
isi executa propriul instrument, Planul Regional. El este creat pentru întreaga regiune şi
ilustreaza mai precis cadrul "Planului de Dezvoltare Regionala adoptat de land".
Municipiile si orasele
german privind constructiile ("Baugesetzbuch"). Acesta defineşte cele mai importante
instrumente de planificare pentru municipii şi se referã la planificarea utilizarii terenurilor
urbane si executarea acesteia luand în considerare protecţia naturii.
Competenţa de planificare a oraselor include douã niveluri de planificare. "Planul de
dezvoltare a terenurilor" ("Flächennutzungsplan") ar putea fi considerat ca instrument de
pregãtire şi include informaţii despre utilizarea principala a terenurilor (zone de locuire, de
uz industrial, terenuri mixte, zone speciale) pentru întreg municipiul într-o perioadã de
maxim 15 ani. Al doilea instrument, aşa-numitul "Plan obligatoriu de utilizare a
terenurilor" ("Bebauungsplan"), se aplicã doar pentru anumite parti din suprafaţa
municipiului şi are caracter obligatoriu. Acesta informeazã despre reglementarile de
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Competenţele acestora sunt stabilite într-un corp de legi speciale, Codul federal

construire şi trebuie sã fie pus în aplicare pentru fiecare zona de dezvoltare.
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1.2. Principii de dezvoltare a
Berlinului
Planificarea dezvoltarii urbane a Berlinului este un proces continuu care se
reînnoieste prin feedback. Misiunea procesului de planificare urbanã a dezvoltarii este de a
identifica problemele sociale si spaţiale intr-un stadiu incipient si sã dezvolte strategii de
raspuns corespunzãtoare pentru a face faţã acestor probleme. Exemple actuale sunt
gestionarea cartierelor în zone defavorizate, precum si ilustrarea tendinţelor în industria de
agrement si controlul lor conceptual bazat pe planificare. Evoluţiile în sectoarele de comert
cu amãnuntul si loisir sunt de mare importanţã pentru structura de centrelor de dezvoltare si
de asigurare a aprovizionarii pentru oameni in vecinatatea locului lor de resedinţã.
"Dezvoltarea in centre" prin urmare, este una din temele-cheie pentru activitãţile legate de
planificare a dezvoltãrii urbane.
În acest context, obiectivele principale ale planificarii dezvoltãrii urbane sunt :
* asigurarea aprovizionarii cu resurse de baza,
* pãstrarea şi consolidarea centrelor
* integrarea noilor unitati la scara mare de comert si loisir.
De la reunificare Berlin urmeazã o strategie dubla de dezvoltare – revitalizarea

Obiective strategice metropolitane:

-

un puternic accent pe reamenajarea zonei centrale a orasului

-

zone speciale de dezvoltare pentru locuinţe,

-

zone cu functiuni mixte şi ştiinţã .

Tipuri de abordări
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zonei centrale si consolidarea structurii policentrice oraşului.
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Berlinul aplicã instrumente juridice pentru planificare (planul de utilizare a terenurilor,
planuri zonale locale) insa a dezvoltat si un set de instrumente de planificare specifice ,
informale pentru comunicare şi de punerea în aplicare a obiectivelor strategice şi
operaţionale de planificare.
Proiecte majore de dezvoltare sunt puse în aplicare prin intermediul a trei tipuri de
abordãri: abordare "re-activã" în cazul în care iniţiativa se aflã în mâinile sectorului privat,
abordare "pro-activã" în cazul în care existã in primul rand o nevoie puternica de
planificarea şi investiţii publice si abordare "hibrid" care este undeva între cele douã
situaţii. Parteneriatele public-privat sunt auun rol din ce in ce mai important in Berlin, dar
este în continuare esenţial ca autoritãţile de planificare sa isi pastreze rolul de factori de
decizie.
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