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Bine ați venit la Buletinul Informativ RELOCAL #4  

RELOCAL își propune să identifice factorii care condiționează accesibilitatea la nivel local a politicilor 

europene, abilitățile de a articula nevoile și  solicitările de egalitate, cât și capacitățile locale de a face 

uz de oportunitățile create de structurile europene. În special începând cu anii crizei economico-

financiare, modelul social european a început să fie provocat de efectele spațiale ale nedreptății 

sociale și de accentuarea inegalităților teritoriale. Întrebarea majoră a cercetării RELOCAL se referă la 

măsura în care procesele de aducere pe plan local a deciziilor și politicile publice elaborate pe baza 

caracteristicilor spațiale locale pot contribui la justiția spațială și la capacitarea democratică a 

oamenilor dintr-un teritoriu sau altul. 

 

Cercetarea are la bază 33 de studii de caz, în 11 țări europene, care exemplifică provocările 

dezvoltării în termeni de justiție spațială. Cazurile au fost selectate pentru a permite o reprezentare 

echilibrată a diferitelor contexte instituționale. Pe baza rezultatelor studiilor de caz, partenerii de 

proiect au scos la lumină factorii care influențează impactul abordărilor și acțiunilor bazate pe local 

dintr-o perspectivă comparativă. Acestea sunt menite să faciliteze o mai bună orientare a politicii de 

coeziune, a celei de dezvoltare teritorială cât și a altor politici ale UE îndreptate către nivelul local. 

 

Mai jos prezentăm pe scurt cele 33 de studii de caz. Pentru mai multe informații despre fiecare dintre 

acestea accesați: https://relocal.eu/All-Cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/


 

   

 
 

RELOCAL a beneficiat de finanțare din partea programului Orizont 2020 de 

cercetare și inovare al Uniunii Europene în temeiul acordului de Grant N º 727097 

 

Toamnă 2019 – Newsletter IV 

@h2020relocal   www.relocal.eu 

Resituarea Localului în Coeziune și Dezvoltare Teritorială 

Justiția spațială & parteneriatul urban-rural mai puternic 

Grupul de acțiune locală Northumberland 

Uplands 

Northumberland – Marea Britanie 

 

O acțiune de sustenabilitate rurală de tip LEADER 

condusă de voluntari, care s-a axat pe distribuirea 

fondurilor de dezvoltare într-o zonă de munte slab 

locuită, limitată  în ultima perioadă de factori 

structurali. 

 

 

Ruralul inteligent (Smart countryside) 

Ostwestfalen-Lippe – Germania 

 

Această acțiune urmărește să contrabalanseze 

provocările demografice prin stimularea pe care 

transformarea digitală o aduce într-o regiune 

rurală. Acțiunea oferă infrastructură multimedia 

satelor, formează populația locală în utilizarea 

tehnologiilor digitale și dezvoltă forme  noi de 

implicare civică. 

 

 

Asociația micro-regională Mara-Natur 

Județul Maramureș – România 
 

Mara-Natur, Grup de Acțiune Locală, gestionează 

fondurile LEADER acoperind o gamă largă de 

inițiative economice și acțiuni de interes public în 

18 localități dintr-o fostă zonă minieră. Activitatea 

GAL-ului este apreciată de actorii implicați, totuși ei 

semnalează necesitatea unei reforme 

administrative la o scară mai largă, în toată țară. 

 

 

Spații publice rurale 

Domachowo, Potarzyce și Stara Krobi – Polonia 
 

Un studiu de caz, ce se concentrează asupra a trei 

sate poloneze, recunoscându-le realizările în ceea 

ce privește crearea legăturilor sociale, apariția unor 

noi inițiative și stabilirea unor conexiuni între 

zonele și sectoarele ce nu erau conectate anterior. 
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Sat  tematic gotic 

Masłomęcz – Polonia 

 

Un exemplu unic al unei comunități ce a redefinit 

relația dintre identitatea sa și puternicul său 

atașament față de spațiul în care trăiește, cu scopul 

de a da un impuls economic, social și cultural 

foarte necesar zonei. 

 

Grupul de acțiune locală Balaton felvidék 

Balaton felvidék – Ungaria 

 

Implementarea Programului LEADER în zona 

Batalon este explorată pentru a creiona realizările 

sale în ceea ce privește măsurile de dezvoltare, 

utilizarea eficientă a resurselor umane și 

combaterea inegalității spațiale. 

 

Organizația de producători 

Szentes – Ungaria 

 

Acest studiu de caz supune analizei întrebarea  

dacă  o astfel de organizație cooperativistă 

susținută de politica agricolă comună a UE, poate 

sau nu poate împiedica pauperizarea populației 

rurale din zonă prin  apărarea intereselor micilor 

proprietari. 

 

Consolidarea comunităților 

Isle of Lewis, Western Isles – Marea Britanie 

 

Studiul de caz analizează modul în care 

intervențiile bazate pe local, efectuate în 

conformitate cu domeniile prioritare ale unei 

agenții de dezvoltare a Guvernului Scoțian, HIE, au 

abordat inegalitățile spațiale în insula Lewis, parte 

din Western Isles, arhipelag situat în largul coastei 

de vest a Scoției. 
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Justiția spațială & strategiile regionale de dezvoltare economică 

 Planul strategic Monistrol 2020 

Monistrol de Monserrat – Spania 

 

Monistrol de Monserrat este privit ca un exemplu de 

succes în redefinirea resurselor sociale și naturale 

existente pentru a combate multe din problemele care 

afectează micile orașe europene, încurajând o 

perspectivă locală pozitivă. 

 

 Euralens - inițiativa locală de redezvoltare a 

bazinului minier Pas-de-Calais 

Pas-de-Calais – Franta 

 

Printr-un efort combinat, prin aportul diferitelor 

sectoare ale societății, această fostă regiune minieră 

franceză pare să catalizeze dezvoltarea locală de jos în 

sus și să creeze o abordare inovatoare în ceea ce 

privește guvernanța locală. 

 

Strategia de dezvoltare Lieksa 2030 

Lieksa – Finlanda 

 

Orașul finlandez izolat Lieksa, localitate cu un caracter 

rural, se confruntă cu probleme legate de continuul 

declin demografic, localizarea periferică (slabă 

accesibilitate) atât în contexte regionale, cât și naționale, 

și cu scăderea resurselor financiare. Acest studiu de caz 

urmărește modalitățile  în care conducerea municipală 

din Lieksa schimbă temeinic practicile administrației  

locale, fapt reflectat în Strategia de dezvoltare Lieksa 

2030, în vederea protejării viabilității socio-economice a 

orașului. 

 Programul special de dezvoltare 

Macedonia de Vest – Grecia 

 

Studiul de caz analizează o zonă caracterizată în trecut 

de exploatarea intensivă a cărbunelui, aflată azi sub 

presiune ecologică și economică, în vederea găsirii unei 

căi alternative de dezvoltare zonală. 
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Zona de Inovare Alexander 

Thessaloniki – Grecia 

 

Zona de Inovare Alexander încearcă să promoveze 

justiția spațială prin încurajarea interacțiunii dintre 

comunitățile de cercetători și antreprenori, prin 

sprijinirea cercetării, inovării și tehnologiei, și prin 

aplicarea practicilor "de sus în jos" și "de jos în sus". 

 

 
Ecosistem de colaborare 

Karditsa – Grecia 

 

Încercând să atenueze nedreptățile spațiale, economice 

și sociale ale zonei, Agenția de Dezvoltare Locală 

împreună cu alți câțiva actori locali interesați au creat un 

mecanism care sprijină crearea unei rețele de acțiuni 

colective în domeniul economiei sociale și al solidarității 

în vederea promovării unei dezvoltări de jos în sus, 

favorabile incluziunii. 

 Confruntarea cu impactul cutremurelor induse 

Northeast Groningen – Olanda 

 

Acest studiu de caz analizează justiția spațială în 

contextul  cutremurelor frecvente care au loc în 

regiunea de Nord-Est Groningen, Olanda. Ele sunt 

provocate de om, fiind induse de extracția gazelor 

naturale din regiune. 

 

Proiectul Pata Cluj 

Cluj-Napoca – România 

 

Proiectul a vizat zona dezavantajată Pata Rât din 

apropierea depozitului de deșeuri din Cluj-Napoca, cu 

scopul de "a pregăti incluziunea socială a acestor 

comunități". Efectul său pozitiv imediat a fost că 10% din 

familii au fost mutate din Pata Rât, dar majoritatea nu în 

oraș, ci în Zona Metropolitană Cluj. Proiectul nu a 

generat schimbări în politicile locale de locuire și de 

dezvoltare, și nici în măsurile municipalității privind zona 

Pata Rât și evacuările din oraș. 
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Justiția spațială & regenerarea vecinătăților din Europa 

A doua încercare: Centre pentru Tineret și 

Cultură Socială 

Görlitz – Germania 

 

Acest raport explorează potențialul unei asociații de 

tineret non-profit dintr-un oraș de dimensiuni medii. 

Crearea Centrului pentru Tineret și Cultură Socială a 

avut ca scop implicarea activă a tinerilor în 

dezvoltarea urbană și în luarea deciziilor politice. 

 

Comisia pentru un Stockholm sustenabil din 

punct de vedere social 

Stockholm – Suedia 

 

O analiză a punerii în aplicare a Comisiei de la 

Stockholm, într-un oraș care, deși este extrem de 

competitiv internațional și de succes pe o serie de 

dimensiuni economice, suferă de o severă și profundă 

segregare socială. 

 

Rotterdam Sud: Programul Național Rotterdam 

Zuid  

Rotterdam – Olanda 

 

Pentru a combate forma particulară de nedreptate 

rezultată din segregarea spațială a gospodăriilor, 

actorii interesați din instituțiile guvernamentale  de 

învățământ și din întreprinderile locale au inițiat 

Programul Național Rotterdam Zud în vederea 

coordonării acțiunilor membrilor săi. 

 

Un proiect pentru persoanele fără adăpost: 

LOCUL / Ladywell - ‘pop-up village’   

Lewisham – Marea Britanie 

 

Ca răspuns la criza locuirii din Londra, LOCUL este o 

structură modulară și complet demontabilă de 

apartamente pentru familii fără adăpost și spațiu de 

birouri la prețuri accesibile. Proiectul este conceput 

pentru a fi utilizat pe terenurile vacante aflate în 

așteptarea dezvoltării imobiliare, ele putând fi mutate 

de patru sau cinci ori pe  durata lor de viață de 60 de 

ani. Sistemul are implicații complexe în ceea ce 

privește justiția spațială. 
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Inițiativa locală bazată pe acțiuni civile în orașul 

Kotka 

Kotka – Finlanda 

 

Prin utilizarea finanțării UE, organizația care 

gestionează activitățile LEADER în municipalitățile 

rurale înconjurătoare ale orașului Kotka urmărește să 

extindă abordarea  dezvoltării locale plasate în 

responsabilitatea comunității  asupra orașului. Kotka 

este un oraș de dimensiuni medii din sudul Finlandei. 

Până la această oră au fost implementate două 

asemenea proiecte consecutive axate pe șomeri, 

tineri, imigranți și alte grupuri vulnerabile cu nevoi 

speciale. 

 

Proiectul ”Responsabilizarea cetățenilor în 

domeniul locuirii” (Mălin-Codlea) 

Codlea, județul Brașov – România 

 

Ca urmare a proiectului, 10% din gospodăriile vizate 

din cartierul Mălin al orașului Codlea au beneficiat 

parțial de procesul de legalizare, adică au putut 

cumpăra terenul de sub casele lor. Mai multe 

probleme juridice și socio-economice ale locuirii 

informale au rămas nerezolvate. 

 

Planul integrat de dezvoltare urbană pentru 

zona Plumbuita 

București , sectorul doi– Romania 

  

Definit ca o "strategie pe termen lung pentru 

dezvoltarea ariei care vizează piața locurilor de muncă 

și creșterea economică", doar două din proiectele sale 

preconizate au fost implementate. Unul a fost un 

sistem de supraveghere video care a reprodus 

stigmatizarea celor mai săraci din zonă, iar celălalt a 

contribuit la îmbunătățirea infrastructurii stradale. 

 

Planul de acțiune pentru promovarea calității 

vieții într-un cartier segregat 

Premià de Dalt – Spania 
 

Această inițiativă a Guvernului Catalan a urmărit să 

sporească oportunitățile pentru locuitorii din Santa 

Maria/Santa Anna-Tió prin dezvoltarea programelor 

 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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sociale și îmbunătățirea spațiului public printr-o 

intervenție urbană complexă. 

 

Planul de transformare a cartierului La Mina 

Sant Adrià de Besòs – Spania 

 

Un studiu de caz asupra uneia dintre cele mai 

defavorizate comunități din Barcelona. Acțiunea și-a 

propus un plan de revitalizare a structurii urbane și 

sociale, prin implicarea rezidenților săi în procesul 

decizional. 

 

 

Programul Oferiți copiilor o șansă! 

ENCS – Ungaria 

 

Într-o zonă de mici sate caracterizată prin declin 

economic, migrație selectivă, rată mare a șomajului și 

nivelul scăzut de educație, programul Oferiți copiilor o 

șanșă! a fost conceput pentru a îmbunătăți viața 

copiilor și condițiile de muncă ale familiilor. 

 

 

Zece ani de regenerare urbană într-un cartier 

sărac 

György-telep – Ungaria 

 

O analiză a unui proiect care a urmărit o soluție pe 

termen lung la nedreptatea spațială și socială dintr-o 

fostă colonie minieră dezavantajată, cu un procent 

extrem de ridicat de apartamente sub standardul de 

viață, nivel foarte scăzut de educație și rată ridicată de 

șomaj. 

 

 

Justiție spațială & guvernanță teritorială mai inteligente 

 
Digital Västerbotten 

Comitatul Västerbotten – Suedia 

 

Acest studiu de caz asupra Comitatului Västerbotten, 

caracterizat de depopulare și scăderea economiei,  

oferă informații cu privire la modul în care soluțiile 

digitale pot facilita cooperarea între municipalități, ceea 

ce, la rândul ei,  reduce costurile și împarte 

competențele. 
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 Construirea Eco-Cité: EPA Alzette-Belval 

Lorraine de Nord-Franta 

 

În contextul dezindustrializării și al orientării forței de 

muncă către apropiatul Luxemburg, EPA este o agenție 

unică a statului francez, care și-a propus să "ia înapoi" 

responsabilitatea de planificare a dezvoltării de la alte 

niveluri administrative.  

 

Kallikratis: depășirea fragmentării în guvernarea 

teritorială 

Volos – Grecia 

 

Acest studiu de caz analizează efectele asupra justiției 

spațiale a reformei numite  "Kallikratis", ce a extins în 

mod semnificativ limitele și jurisdicțiile noii 

municipalități Volos. Studiul de caz urmărește 

implementarea acestei reforme și vrea să identifice 

dacă ea a făcut ca orașul să răspundă mai bine la 

provocările cu care se confruntă  și să ofere servicii 

îmbunătățite cetățenilor săi. 

 

Asociația municipalităților pentru o dezvoltare 

locală coordonată 

Eix de la Riera de Caldes – Spania 

 

Întrucât această regiune a trecut peste  perioada de 

concentrare ridicată a activităților economice și 

industriale, a înființat Asociația municipalităților din Eix 

de la Riera de Caldes pentru a oferi servicii mai bune și 

coerente rezidenților locali. Neintenționat, acest lucru a 

creat un instrument de îmbunătățire a capacității de 

negociere cu nivelurile administrative superioare. 

 
Buget participativ 

ŁODZ – Polonia 

 

Łodz oferă un exemplu al bugetării participative. Prin 

utilizarea acestui tip de bugetare, ca unul dintre 

instrumentele de punere în aplicare a Strategiei de 

dezvoltare a orașului Łódź 2020 +, proiectele 

desfășurate la nivel local s-au axat pe dezvoltarea 

capitalului uman, pe sensibilizare locală și schimbare 

spațială. 
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Cooperativa Socială "servicii comunale" 

Brzenziny – Polonia 

 

Acest studiu de caz descrie un exemplu de proces de 

revitalizare a resurselor locale, care combină activități 

tehnice (renovare, modernizare și revalorizare) cu 

activități sociale și economice. 

 

Părerea ta este valoroasă! Sondaj online  

 

Vă invităm să răspundeți la întrebările sondajului nostru dezvoltat de către experți, care privesc 

instrumentele de construire a justiției spațiale. Sondajul se bazează pe  studiile  de caz RELOCAL. 

Parcurgerea lui nu necesită mai mult de 5 minute, și veți primi un feed-back cu privire la rezultatele 

obținute. Vă asigurăm de anonimitatea răspunsurilor individuale la acest sondaj. 

 

Activități desfășurate în 2019 

 

Octombrie 2019, Atelier Imajine & RELOCAL cu tema "Disparități spațiale în Europa: de la regiuni, la 

localități și la indivizi". 

Octombrie 2019, sesiunea RELOCAL de  o jumătate de zi la Zilele deschise ale DG Regio cu tema 

"Zone rurale în restrângere și  justiția spațială" în colaborare cu proiectul Interreg ESPON Escape. 

Iulie 2019 , sesiune specială RELOCAL la Congresul AESOP din Veneția cu tema "Rolul localului în 

îmbunătățirea coeziunii și justiției spațiale". 

Martie 2019 , Conferința RELOCAL din Lodz, implicând cercetători din proiectele H2020 COHESIFY, 

IMAJINE și PERCEIVE, care privesc justiția regională și politica de coeziune a UE. Discutarea 

preocupărilor privind reforma Politicii de Coeziune în vederea abordării divergenței spațiale  în 

dezvoltarea socio-economică din întreaga Europă.  

 

Noutăți 

 

- "Le Parlement intempestif du Label euralens": Cyril Blondel și POLAU a elaborat pe 4 aprilie 2019 

punerea în scenă a unei adunări fictive, care unește actori locali, deținători de inițiative și actori 

instituționali din Pas-de-Calais. 

- "Utilizarea potentialului participării  tinerilor în dezvoltarea urbană!". Viktoria Kamuf, cercetător ILS, a 

prezentat și discutat rezultatele unui studiu de caz RELOCAL în timpul unui atelier de lucru în martie 2019. 

- Studiul de caz "Țara inteligentă Ostwestfalen-Lippe" în contextul unei  dezbateri naționale. Sabine Weck, 

cercetător ILS, a discutat rezultatele studiului de caz RELOCAL la evenimente  naționale din Germania. 
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- "Dincolo de dimensiunea economică" – impactul social și de mediu al unei organizații de producători. 

Participarea CERS HARS la o  sesiune de prezentare de postere  cu studiul de caz RELOCAL realizat în 

Szentes.  

- "Geografiile (in) justiției". Serie de prelegeri în geografie și amenajare spațială, organizată de 

Institutul de Geografie si Amenajare Spatiala a UniLux în parteneriat cu revista Justice Spatiale/ Spatial 

Justice . 

- "Proiectul RELOCAL și justiția spațială". Interviu cu Estelle Evrard, de la Universitatea din Luxemburg, 

la Radio 100.7 , radio socio-cultural din Luxemburg. 

 

 

Cine este în RELOCAL? 
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