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1. ADRESABILITATE

Cursul cu titlu Bazele dezvoltării teritoriale
inteligente (BDTI) este dedicat studenților din anul I
ai masterului interdisciplinar Dezvoltare teritorială
inteligentă (InterMaster).
Acest curs încearcă să pună bazele în ceea ce
privește dezvoltarea teritorială inteligentă prin
abordarea conceptuală a dezvoltării teritoriale și,
mai ales, a inteligenței teritoriale transpuse într-un
anumit tip de dezvoltare.
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2.
OBIECTIVUL
CURSULUI

Obiectivul general al disciplinei este
familiarizarea
studenților
cu
toate
conceptele
legate
de
problematica
dezvoltării teritoriale (cu accent pe
dezvoltarea și creșterea inteligentă).
Cursul are scopul de a oferi absolvenți
pregătiți pentru o carieră în dezvoltarea
teritorială. În ceea ce privește profilurile
profesionale dobândite, principalele macrocompetențe sunt:
capacitatea de a stabili un diagnostic
teritorial
capacitatea de a încuraja guvernarea
participativă
capacitatea de a oferi suport decizional,
prin sintetizarea informațiilor teritoriale.
să înțeleagă mutațiile complexe care au
loc în lumea urbană și rurală, plecând de la
o nouă cheie de citire a acestor teritorii
să aibă o bună cunoaștere a inovațiilor din
dinamica teritorială la scară locală,
națională și internațională
să cunoască metode și instrumente care
pot produce inovație
să treacă de la cunoașterea proceselor de
inovare la producția de inovație
să dezvolte demersuri strategice și
participative, proiecte sau politici publice
Pregătirea studenților pentru piața muncii
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este un obiectiv important și, în acest sens,
conținutul cursurilor și seminariilor vor
conduce atât la cunoștințe teoretice, cât mai
ales practice-aplicative. Acestea vor putea fi
utilizate în activitățile de fundamentare a
unor studii de dezvoltare locală/regională,
de analiză a componentelor mediului
geografic şi a raportului acestora cu
societatea, de reprezentare cartografică (de
spațializare) a elementelor geografice ce
definesc teritoriul la diferite scări de analiză.
În același timp, vor putea propune
soluții/măsuri pentru problemele teritoriale
cu care se confruntă un anumit areal,
contribuind astfel la o dezvoltare durabilă
integrate și inteligentă a teritoriului.În plus,
această disciplină este utilă și celor care
doresc să urmeze o carieră în cercetare,
familiarizându-i pe studenți cu metodele
utilizate într-o cercetare și, respective, cu
etica profesională.
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3. CONTEXTUL CURSULUI

Integrarea echipelor de cercetare si actorii teritoriali pentru a
oferi instrumentele inteligenței teritorile dau o dimensiune
europeană care pune la îndoială utilizarea de instrumente,
metodologii, proceduri de cercetare, baze date și practici, dând
participării și parteneriatului o abordare globală. Care este
stadiul actual al tehnicii în acest domeniu care necesită o
abordare multi-disciplinară de cunoștințe teritoriale și guvernare
teritorială?
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4. STRUCTURA CURSULUI

Curs 1. Definirea
conceptului de
dezvoltare
teritorială
Curs 2.
Conceptul de
dezvoltare
teritorială
inteligentă

Curs 3.
Inteligența
teritorială în
dezvoltarea
regională

Prima prelegere are drept scop definirea
conceptului de dezvoltare teritorială, care
este un concept multidimensional, cu o gamă
variată de abordări.
Conceptul de inteligență teritorială, care face
obiectul celei de-a doua prelegeri,
desemnează
toate
cunoștințele
multidisciplinare care, pe de o parte,
contribuie la înțelegerea structurilor și
dinamicii teritoriilor și, pe de altă parte, care
intenționează să fie un instrument al actorilor
pentru dezvoltare teritoriala durabila.
(Girardot, 2000).
Abordarea acestei prelegeri este legată de
o caracteristică definitorie a inteligenței
teritoriale care este modul inteligent de a
utiliza informații și tehnologii de comunicare
pentru a sprijini dezvoltarea regională.

8

Curs 4.
Inteligența
teritorială ca
element
legătură dintre
cele trei
componente ale
guvernanței
teritoriale

Curs 5.
Coeziunea
teritorialaelement esential
al dezvoltarii
teritoriale
inteligente
Curs 6.
Dezvoltare
teritorială
durabilă –
element al
dezvoltării
inteligente

Prelegerea nr. 4 abordează inteligența
teritorială ca un instrument pentru guvernare
teritorială dar, în același timp, prin prisma
guvernanței teritoriale care promovează
dezvoltarea inteligenței teritoriale.

Coeziunea teritorială este dominanta
principal în dezvoltarea teritorială și reprezintă
unul dintre cele mai importante obiective. Din
această perspectivă, prelegerea nr. 5 va explica
principalele legături și intercondiționaări dintre
dezvoltare teritorială inteligentă și coeziune
teritorială.
Prelegerea nr. 6 va încerca să explice de ce
conceptul de inteligență teritorială este strâns
legat de conceptul de dezvoltare durabilă
teritorială (care vizează asigurarea coerenței
abordărilor economice şi sociale în raport cu
teritoriul şi cu funcțiunile ecologice şi culturale
ale acestuia).
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Curs 7
Competitivitatea
element al
inteligenței
teritoriale

Curs 8
Dezvoltare
teritorială
inteligentă prin
inovație

Curs 9.
Dezvoltare
inteligentăcreștere
inteligentă

Competitivitatea teritorială care se poate
defini
prin
componente
precum:
caracteristicile inițiale ale teritoriului (resursele
naturale sau construite care exista deja) și
mecanismele de relații interne/externe ale
actorilor care compun teritoriul, reprezintă o
altă latură a inteligenței teritoriale care va fi
explicată în prelegerea nr. 7.
Prelegerea nr. 8 are la bază definirea
inteligenței teritoriale ca reprezentând
transferul rezultatelor cercetării către interesul
public. Aceasta reprezintă o abordare care are
la bază o nouă relație între cultură și inovarea
la scară teritorială, dar, de asemenea,
integrarea de noi practici inovative în sprijinul
dezvoltării.
În prelegerea nr. 9 se va detalia creşterea
inteligentă ca obiectiv de bază al strategiei EU
2020.

10

5.CONCEPTUL
DE
DEZVOLTARE
TERITORIALĂ

Dezvoltare teritorială poate fi definită ca un
proces voluntar prin care se intenționează
creșterea competitivității teritoriilor și care
implică o acțiune concertată din partea
actorilor teritoriali1
Dezvoltarea teritorială cuprinde două
concepte:
dezvoltarea
regională
şi
dezvoltarea locală, tot mai mult puse în
discuție în ultimii ani, mai ales în Uniunea
Europeană. Spre deosebire de dezvoltarea
locală care este strâns legată de dinamica
singulară a unei așezări, implicând doar
analiza relațiilor acesteia cu teritoriul
adiacent și cu alte așezări situate la distanțe
mai mari, dezvoltarea teritorială implică o
abordare la nivelul unor areale care cuprind
mai multe sisteme de așezări, concentrate în
teritorii regionale sau naționale.
Conceptul de dezvoltare teritorială este un
concept multidimensional care cuprinde o
varietate de situații socio-economice fiind
condiționată de o serie de factori, dintre care
cei mai importanți sunt resursele disponibile
și potențiale ale teritoriului, calitatea și
cantitatea forței de muncă, existența

1

Baudelle G., Guy C., Mérenne Schoumaker B.( 2011), Le développement territorial en Europe.
Concepts, enjeux et débats, coll. Didact Géographie, ed. Presses Universitaires de Rennes,
281p
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capitalului și a accesului la acesta, investițiile,
atitudinea și cultura antreprenorială,
infrastructura fizică, progresul tehnologic,
mentalitățile actorilor și a populației,
calitatea sistemului public etc.2 În același
timp, o mai bună distribuție teritorială a
resurselor, împreună cu o valorificare
superioară a elementelor potențiale,
existente la nivel local sau supralocal, devin
factori de creştere economică şi de echitate
socială3, transpunându-se în dezvoltare
teritorială. Conform documentelor şi
programelor europene de referință în
dezvoltarea spațială, pentru realizarea
echilibrului între societate, economie şi
mediu – obiectiv principal al amenajării
teritoriului – structura teritoriului comunitar
trebuie sa aibă ca opțiune importantă
dezvoltarea
spațială
policentrică
şi
echilibrată, care să susțină coeziunea
teritorială4. Policentricitatea, ca obiectiv
fundamental al Uniunii Europene) are două
aspecte complementare celui morfologic,
vizând distribuția ariilor urbane într-un

2

Nijkamp P., Abreu M. A., (2009), Regional development theory, Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculty of Economics and Business Administration, Amsterdam
3
Kuklinski, A., R., (1970), Regional Developmernt, Regional Policies and Regional Planning,
Problems and Issues, Regional Science, 4, p.269-278
4
Zamfir D., Ianoș I., Tălângă C., Stoica I.V. (2013), Așezările umane și dezvoltarea regională în
România, Editura Universitară, București, p. 12
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teritoriu dat și cel relațional, bazat pe rețeaua
fluxurilor şi cooperarea între ariile urbane la
diferite scări (fig. 1). Pentru istorici, juriști sau
specialiști în științe politice, orașul
desemnează o formă de organizare politică a
societății, pentru sociologi acesta este, de
asemenea, o formă de organizare socială
care conține o formă superioară de diviziune
a muncii. Economia insistă asupra rolului
orașului ca producător de venituri, la ajutorul
pe care acesta îl oferă în realizarea
economiilor de aglomerație, în timp ce
pentru geografi reprezintă o organizare
ierarhizată a populației și un spațiu
funcțional5. Rolul orașelor la nivelul
teritoriului este indiscutabil, iar sintagmele
de oraș global6 sau oraș internațional7
demonstrează din plin acest aspect. Din
păcate aceste orașe planetare tind câteodată
să neglijeze spațiile adiacente, relațiile lor
5

Pumain D., Paquot T. et Kleinschmager R., (2006), Dictionnaire La ville et l’urbain,
Anthropos-Economica, Paris
6
Patrick Geddes, 1915, John Friedman,1978 -sintagmă ce descrie orașe cu funcții
internaționale importante, centre financiare și de afaceri cu influență planetară, Denise
Pumain în Les villes de demain-Défis, visions et perspectives, Corinne Hermant-de Callatay et
Christian Svanfeldt, sous la supervision de Wladyslaw Piskorz et Santiago Garcia-Patron
Rivas, Commission europeenne, Direction generale de la politique regionale, unite
“Developpement urbain et cohesion territorial”,UE, 2011
7
Anumite orașe ale căror funcții depășesc cadrul național și în care își au sediul instituții
internaționale, Denise Pumain în Les villes de demain-Défis, visions et perspectives, Corinne
Hermant-de Callatay et Christian Svanfeldt, sous la supervision de Wladyslaw Piskorz et
Santiago Garcia-Patron Rivas, Commission europeenne, Direction generale de la politique
regionale, unite „Developpement urbain et cohesion territorial” ,UE, 2011
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fiind la distanțe foarte mari cu unități
similare. În această situație, crearea unor
centre de echilibru este esențială pentru
dezvoltarea regională, și nu trebuie neglijată
nici importanța orașelor mijlocii și mici, care
joacă un rol esențial la nivel regional și local,
având un rol de pivot în economiile regionale
fiind esențiale în evitarea exodului rural.

Fig. 1. Rețeaua fluxurilor şi cooperarea între ariile urbane la
diferite scări (după Zamfir D et al., 2013)

Conceptul de inteligență teritorială este
strâns legat de conceptul de dezvoltare
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6.
INTELIGENȚA
TERITORIALĂ

durabilă teritorială și a apărut treptat, ca o
alternativă la dezvoltarea economică clasică,
odată cu apariția și creșterea crizei
economice și a mediului financiar.
Inteligența teritorială îmbunătățește, în mod
esențial, dezvoltarea teritorială în ceea ce
privește creșterea competitivității și a
dezvoltării durabile printr-o abordare
teritorială globală ("gândire la nivel global
pentru a acționa local"), integrând
dimensiunile economică, socială, de mediu,
și culturală. Acest cocept presupune un
proces de parteneriat multidisciplinar și
multisectorial bazat pe cunoaștere, care să
conducă la o bună înțelegere a teritoriului
(ca element geografic de bază), ca un sistem
teritorial (care să cuprindă atât suportul fizic
cât și populația și activitățile economice)
caracterizat prin interacțiuni complexe (Fig.
2).“Inteligența” teritoriului este asigurată de
interacțiunea și proiectarea realizată de
comunitățile locale sub coordonarea
actorilor locali care trebuie să beneficieze de
accesul la informații pertinente pe baza
cărora își vor fundamenta deciziile.
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Mondializare

Comerț
internațional

Schimburi economice
în mediul virtual

Reactivitate
Adaptare

Oportunități
Rupturi

Inteligență
teritorială

Inteligență
economică

Inteligența
guvernanței

Coeziune socială

Inteligență
socială

Integrarea
competențelor

Dezvoltare
teritorială

Sistemul
culturii locale

Integrarea
creativității

Fig. 2 Inteligență teritorială-dezvoltare teritorială (sursa:
Christian Lemaignan,2011)

În acest sens este necesară integrarea
echipelor de cercetare și a actorilor
teritoriali pentru a oferi instrumentele
inteligenței
teritoriale,
dându-i
o
dimensiune europeană care pune la
îndoială utilizarea de instrumente,
metodologii, proceduri de cercetare, baze
date și practici, dând participării și
parteneriatului o abordare globală (Fig. 3).
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SOLUȚII TEHNOLOGICE
INFRASTRUCTURĂ

DOMENII

Actori privați

Energie, mediu,
dezvoltare
economică,
amenajare,
societate,
sănătate, cultură,
securitate, educație

industrie, servicii IT,
transporturi, energie
Actori locali
camere de comerț,
agenții de dezvoltare
poli de competitivitate
sindicate

GESTIUNEA
INFORMAȚIEI
business analytics,
gestiunea bazelor
de date, vizualizarea
datelor, dashboard,
raportări,
analize predictive

INTERACȚIUNI

rețele sociale,
externalizarea în masă
(crowdsourcing),

MOBILITATE
aplicații mobile,
soluții wireless,
GPS, sisteme de
alertă pe mobil,
geolocalizare

RELAȚII OPTIMIZATE

ACTORI
Servicii guvernamentale și
mari organisme naționale

DECIZII&PERFORMANȚĂ

capturi, hărți, rețele, contoare
inteligente, tehnologie grid,
tehnologie M2M

SECURITATE

securizarea schimburilor,
confidențialitatea
datelor, găzduirea
datelor

dezvoltare durabilă - date libere (open data)

Fig. 3 Inteligență teritorială (sursa:
http://blog.administrationnumerique.markess.com, 2012)

Inteligența teritorială este un concept nou și
destul de puțin abordat în literatura de
specialitate, care a apărut ca o alternativă la
modele de dezvoltare teritorială bazată pe
eficiență economică pe termen scurt și pe
politica administrației centrale (Girardot,
2008).
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Inteligența teritorială necesită mai mult
decât inteligență economică, ultima fiind
responsabilă de crearea de produse,
determinând o mai mare mobilitate pentru
servicii de între actorii economici ai inovării.
Acest domeniu necesită o abordare multidisciplinară de cunoștințe teritoriale și
guvernanță teritorială. În mod tradițional
inteligența teritorială a fost creată de
economie, geografie, de știință și
tehnologiile de informare și comunicare,
precum și de modalitățile de gestionare a
cunoștințelor. Legăturile cu inteligență
economică și tehnologiile informaționale și
de comunicare sunt adesea citate în
definițiile actuale ale inteligenței teritoriale.
Sisteme de informații teritoriale au nevoie să
utilizeze
procesele
tradiționale
de
transmitere a informațiilor în rețelele
intranet sau internet (documentație, sisteme
de informare și de analiză geografică a
datelor).
Activitățile de cercetare în curs de
desfășurare în domeniul inteligenței
teritoriale au fost conduse, în principal, de
Jean-Jacques Girardot, Philippe Dumas și
Yann Bertacchini. Definițiile lor urmează
aceeași dinamică și afirmă, printre altele, că
inteligența teritorială:
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-privește
"toate
cunoștințele
multidisciplinare
care
îmbunătățesc
înțelegerea structurii și dinamicii teritoriilor"
(Girardot, 2000)
-permite "o evoluție a culturii locale bazate
pe colectarea și schimbul de informații între
toți actorii și sectoarele semnificative,
pentru a furniza decidentului informații
judicioase în timp util” (Herbaux, 2002)
-înțelege "inteligența ca proces cognitiv și de
organizarea informațiilor, iar teritoriul ca un
spațiu de relații semnificative "(Dumas,
2004)
-sau îl consideră "un proces informațional și
antropologic, regulat și continuu, inițiat de
actorii locali prezenți și/sau la distanță, care
transformă spațiul și resursele prin
mobilizarea și transformarea energiei
sistemului teritorial în capacitate de proiect.
În consecință, inteligența teritorială poate fi
asemănată cu teritorialitatea care rezultă
din fenomenul de cunoaștere a resurselor
unui teritoriu și constă în transferul de
competențe între categorii de actori locali"
(Bertacchini, 2004)
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În definirea a noțiunii de inteligență
teritorială A. Gaucherand8 a avut trei puncte
inițiale:
1)
inteligența
economică
teritorială
reprezentată de crearea de produse și
servicii de inteligență economică pentru
actorii inovării economice;
2)
inteligența
teritorială
strategică
exprimată prin realizarea unor infrastructuri
permanente pentru o veritabilă strategie
teritorială;
3) gestionarea comunităților teritoriale
rezultată din crearea unui centru de resurse
care încurajează dezvoltarea.
În 2005, sub titlul "Inteligența teritorială și
participarea", Girardot a prezentat o amplă
comunicare asupra inteligenței teritoriale. În
această lucrare se susține că inteligența
teritorială pe termen lung este în strânsă
legătură cu ingineria teritorială, inteligența
teritorială vizând ca managementul de
proiect și tehnologia informației să fie puse
în serviciul dezvoltării durabile. Ca un
rezultat al mai multor proiecte coordonate
de Girardot o nouă metodologie ia formă și
se dezvoltă (denumită metoda Catalysis -

8

Gaucherand A. (2005), Introduction { la notion d’intelligence territoriale, communication au
colloque i-expo sur le thème « Information et Compétitivité »
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fig.4), fiind adecvată pentru dezvoltarea
inteligenței teritoriale. Catalysis semnifică
metode și instrumente pentru implicarea
largă a actorilor locali în realizarea
diagnosticului teritorial, pentru dezvoltarea
de planuri de acțiune mai relevante și mai
eficiente (Girardot, 2002). Principala
caracteristica
a
metodologiei
este
participarea. Actorii constituie un prim
parteneriat informal pentru elaborarea unui
ghid de colectare de date în scopul de a
proceda la un diagnostic social sau teritorial.
Actorii implicață colectează date, care sunt
coroborate pentru analiză, trecându-se,
ulterior, la interpretarea rezultatelor.
Sisteme de partajare
Baze de date on-line
Baze de cunoștințe

Statistică
Analiza datelor
Management de proiect

NECESITĂȚI
Diagnostic
Evaluare

RESURSE
Inventarierea
serviciilor

Acțiuni

Dezvoltare

Impact
TERITORIU
Sistem de
informații
teritoriale

Analiză spațială
Sisteme de informații geografice

Fig. 4 Metoda Catalyse (sursa: http://inti.hypotheses.org/258)
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Pentru Girardot, conceptul de inteligență
teritorială desemnează toate cunoștințe
multidisciplinare care, pe de o parte,
contribuie la înțelegerea structurilor și
dinamicii teritoriilor și, pe de altă parte,
intenționează să fie un instrument al
actorilor pentru dezvoltare teritorială
durabila. (Girardot, 2000). Potrivit aceluiași
autor, inteligența teritorială se bazează pe
șase principii etice și metodologice, primul
loc fiind ocupat de principiul participării. În
identificarea
principiilor
etice
ale
inteligenței, principiul dezvoltării durabile
pare să aibă o valoare specială. Dezvoltarea
durabilă, a scris Girardot, se bazează pe trei
principii morale și politice la scară planetară
(fig. 5):
1) participarea tuturor părților interesate în
dezvoltarea și în primul rând a cetățenilor;
2) abordarea globală a situațiilor care sunt
caracterizate printr-un echilibru adecvat
între ordinea economică și considerentele
sociale și de mediu;
3) un parteneriat între principalii actori.
Există și trei principii metodologice care vin
să se asocieze cu cele etice, primele fiind în
măsură să garanteze asigurarea respectării
celor din urmă:
1) abordarea unui teritoriu ca un domeniu de
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acțiune;
2) difuzia managementului de proiecte și
cultura de evaluare;
3) dezvoltarea accesibilității la tehnologia
societății informaționale.
Aceste principii, sintetizate de Girardot, iau
în considerare faptul că o abordare generală
se bazează pe o viziune, precum și pe o
prospectivă teritorială și, pe de altă parte,
participarea și parteneriatul definesc
inteligența teritorială ca un demers orientat,
în esență, către actori și fondat pe
accesibilitatea tehnologiei informației, dar,
de asemenea, și pe cooperare.

Interes colectiv

Social

Anticiparea riscurilor

Progres social,
drepturile omului,
incluziune,egalitate,
solidaritate,
calitatea vieții

Repararea daunelor

Solidaritate
Responsabilitate

Poluatorul plătește

Mediu
Conservarea naturii,
a biodiversității,
prevenirea riscurilor
și a
schimbărilor
climatice

Cooperare

termen scurt/ lung
local/global
colectiv/individual
inițiativa actorilor/
reguli publice

Economie
Viabilitate,
sobrietate, eficacitate,
împărțirea
profitului

Subsidiaritate

Cultură
Diversitate,
creativitate,
deschidere

Utilitate socială și
economică

Participare

Participare socială

Democrație, transparență, cooperare
dialog, reciprocitate,
egalitate de gen

Fig 5. Dezvoltare durabilă
(sursa: http://www.adequations.org/spip.php?article112)
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În conceptul de inteligență teritorială ne
referim doar la teritoriul inteligent într-un
sens metaforic; inteligența constă în acțiunile
actorilor teritoriali și a agenților individuali.
Inteligența teritorială se bazează pe
inteligențele specifice repartizate într-un
teritoriu și pe care se pot construi cunoștințe
într-un act conștient de design, creare,
colectare,
analiză
și
interpretarea
informațiilor pe care le au la dispoziție. Din
această perspectivă, inteligența teritorială
este un instrument pentru guvernare
teritorială. Cu toate acestea, ambele
concepte au o relație complexă în
conformitate cu E. Morin (1992), din moment
ce, la rândul lor evoluția guvernanței
teritoriale
promovează
dezvoltarea
inteligenței teritoriale. În spatele acestui
proces de feedback se află participarea
actorilor. Intensitatea și calitatea participării
este ceea ce determină modul în care ambele
procese se alimentează reciproc (fig. 6). În
societatea cunoașterii, ambele sunt la fel de
importante. În prezent, datorită dezvoltării
noilor tehnologii de informare și comunicare,
există o cantitate enormă de informații
disponibilă și un număr mare de instrumente
de colectare, prelucrare și analiză.
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Plan de actiune
strategic teritorial
SWOT - avantaje comparativecolaborare între actoriobie ctive cantitative și calitative

Calea ENDOGENĂ
“tematică&sectorială”
Dezvoltare economică
“durabilă”
Dezvoltarea și adaptarea ofertei teritorialeorganizare-infrastructură-echpamenterețele-fiscalitate

Sistemul teritorial
Marketing teritorial
Calea EXOGENĂ
“tematică&sectorială”
Sistemul de
informatii teritoriale

Acțiuni de promovare-marcă teritorialăetichetare-operațiuni colective-comu nicareprospectarea proiectelor cu
inves titorii

GIS-INTRANE TINTRANET TERITO RIAL
-GESTIUNEA P ROIECTELOR
-BLOGURI- PORTALURI WEB

Fig. 6. Teritoriu inteligent - procesul inteligentei teritoriale
(sursa:http://www.woomeet.com/activites/intelligence-et-e-marketingterritorial/)

Dezvoltarea inteligenței teritoriale înseamnă a
pune în serviciul de acțiune teritorială tot acest
potențial, contribuind toți actorii implicați, nu
numai factorii de decizie instituționali, dar și
actorii cei mai direct implicați în domeniu, care
încorporează
mecanismele,
în
cadrul
activităților lor obișnuite, de a facilita
interacțiunea, promovarea individuală și
capacitatea de a gestiona în comun informații,
pe care să le echivaleze și să le transforme în
cunoaștere, care să le permită să evalueze, să
redirecționeze sau să proiecteze o acțiune
nouă.
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În acest sens, de o importanță vitală, pentru
proiectarea instrumentelor și metodologiilor
de lucru participative este abilitatea actorilor
de a se adapta și dezvolta.
O altă opinie aparține lui Eric Ferrari, care
pare să ofere o perspectivă mai practică:
inteligența teritorială poate fi similară cu
teritorialitatea care rezultă din fuziunea
fenomenului de cunoaștere a resurselor
teritoriului și a celui de transfer de
competențe în rândul actorilor locali, cu
diferite orientări culturale (Ferrari, 2006).
Acesta nu poate exista, însă, fără utilizarea
tehnologiei informației și fără mobilizarea și
aptitudinile necesare pentru a servi
atractivității și competitivității teritoriilor. În
această definiție, accentul este pe teritoriul
și administrarea acestuia.
Într-un alt articol, se apreciază că inteligența
teritorială are ca funcție transformarea
inteligenței și competenței individuale în
inteligență
și
competență
colectivă
(Blancherie; Badenes, 2004). Aceasta
reprezentă, de asemenea, transferul
rezultatelor cercetării către interesul public,
ceea ce înseamnă o nouă relație între cultură
și inovarea la scară teritorială, dar, de
asemenea, și integrarea de noi practici în
sprijinul dezvoltării (fig. 7).
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Instituții
Guvernanță
Program de acțiuni
Rețele formale
și informale
Poli&clustere

Transfer de cunpștințe
Incubatoare de afaceri

Producția de
cunoștințe
Învîțământ superior
Centre de cercetare

Întreprinderi
Mari comapnii
IMM
Multinaționale

Fig. 7. Sistemul teritorial inovativ: actori, interacțiuni, rețele (după
Jean-Claude PRAGER, , 2009.)

Același autor, vorbind de o demistificare a
inteligenței teritoriale semnalează o serie de
obstacole
în
promovarea
acesteia:
închiderea, conservatorismul actorilor și a
serviciilor; probleme politice; competențe
reduse în utilizarea tehnologiei informației și
comunicațiilor; refuzul de transversalitate;
lipsa unei culturi a managementului și a
obișnuinței de a face schimb de cunoștințe;
probleme legate de difuzia cercetării.
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Pentru alți autori, ca și managementul
cunoașterii, inteligența teritorială se naște
din conjuncția de schimbări majore și de
interdependente în plan economic și social.
Se consideră că inteligența teritorială are
semnificații
diferite
de
cele
ale
managementului bazat pe cunoaștere care
se referă la logica organizațională
(Blancherie, 2001). De fapt, inteligența
teritorială este o construcție, care depinde
de voința și de proiectele actorilor
decizionali, construcție de o dimensiune
colectivă, esențială pentru un proiect. Din
acest aspect rezultă că este necesară o
inteligență colectivă activă, o capacitate de
acțiune inteligentă și creativă care, în același
timp, nu mai este condiționată de vecinătăți
fizice sau de apartenența la diferite sectoare
sociale.
7. COMPETITIVITATEA
ELEMENT AL
INTELIGENȚEI
TERITORIALE

Competitivitatea este un nou indicator
pentru evaluarea performanțelor economice
şi sociale ale națiunilor, reprezentând o
însuşire a indivizilor, a colectivităților, a
comunităților umane, a sistemelor socialeconomice, politice, a teritoriilor de a
suporta concurența celorlalte unități
similare.
Noul context economic se află la originea
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schimbărilor profunde în termeni de
dezvoltare teritorială. De aceea se pune din
ce în ce mai mult accent pe factori precum
inovarea, formarea, rețele, identitate
teritorială,
gestiune
strategică
sau
guvernanță. Politicile de dezvoltare trebuie
astfel să integreze aceste schimbări, fiind
necesară combinarea atractivității cu
competitivitatea și cu dezvoltarea unor
instrumente pro-active.
Noțiunea de competitivitate teritorială
asociază două noțiuni, una din economie
(competitivitate) și una din geografie
(teritoriul). Agregarea conceptului nu
înseamnă neapărat că teritoriile sunt într-o
concurență similară întreprinderilor, acestea
fiind structuri complexe care au anumite
caracteristici unice. Astfel competitivitatea
teritorială se poate defini prin următoarele
componente: caracteristicile inițiale ale
teritoriului (resursele naturale sau construite
care exista deja) și mecanismele de relații
interne/externe ale actorilor care compun
teritoriul. În același timp competitivitatea
unui teritoriu nu trebuie confundată cu
atractivitatea sa. Atractivitatea poate fi
definită ca ”nivelul capacității de atragere la
nivel teritorial a noilor activități și a factorilor
de producție mobili (capital, echipamente,
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întreprinderi, specialiști), dar și la
capacitatea de a reține întreprinderile
existente” (Merenne‐Schoumaker B.,2007).
Competitivitatea este o noțiune mai
complexă care își are originea la nivelul
întreprinderii dar care se aplică, prin
extensie, la națiuni sau regiuni. Dacă pentru
o
întreprindere
competitivitatea
desemnează capacitatea acesteia de a face
față concurenței externe, pentru o țară sau o
regiune competitivitatea înseamnă atât
performața economică a uni teritoriu dar și
creșterea nivelului de trai pentru locuitorii
săi.9 . OECD defineşte competitivitatea
națională astfel: „gradul la care o națiune
poate, în condițiile unei piețe libere şi a unor
condiții corecte de derulare a activităților
economice şi comerciale, să producă bunuri şi
servicii capabile să satisfacă cerințele de pe
piețele externe,concomitent cu menținerea
sau creșterea veniturilor reale ale populației pe
termen lung” (OCDE, Programme on
Technology and the Economy, 1992).
După Consiliul european de la Lisabona (din
anul 2000) competitivitatea unei națiuni a
devenit “capacitatea de a ameliora durabil

9

Merenne‐Schoumaker B.(2007),«De la compétitivité { la compétence des territoires.
Comment promouvoir le développement économique Exposé de synthèse. Territoire(s)
wallon(s), Hors série,pp.51‐58.

30

nivelul de trai al locuitorilor și de a le furniza
un grad ridicat de ocupare și de coeziune
socială”. Agenda Lisabona a avut drept scop
inițial ajungerea continentului european la
„cea mai competitivă economie bazată pe
cunoaştere” până în 2010. În 2005, accentul a
fost mutat pe creşterea economică bazată
pe progres tehnologic şi pe ocuparea forței
de muncă.
Punctul comun care poate fi regăsit în
definițiile privind competitivitatea este
scopul acesteia care constă în creșterea
veniturilor reale ale populației (venituri
reflectate în nivelul de trai al acesteia) printrun nivel al performanței ridicat al firmelor sau
sectoarelor economice din teritoriul (regiunea)
respectiv (Porter, 1990). Rezultă că, de fapt,
competitivitatea este un mijloc de a ajunge
la creșterea nivelului de trai al populației.
Indicele de competitivitate a creşterii
(Growth Competitiveness Index – GCI) este
utilizat
pentru
evaluarea
capacității
economiilor țărilor lumii de realizare a
creşterii economice durabile pe termen
mediu şi lung (Global Competitiveness
Report 2001-2002)
Metodologia de determinare a GCI pleacă de
la ideea că factorii determinanți ai creşterii
economice
sunt:
calitatea
mediului
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macroeconomic, starea instituțiilor publice și
capacitatea tehnologică.Pentru fiecare
dintre aceştia se construiește un indice
specific pe baza datelor statistice curente
sau a celor obținute pe baza unor
chestionare.
Analiza și măsurarea competitivității
regiunilor sunt utile deoarece permit, în
multe cazuri, identificarea punctelor forte și
a celor slabe, de care trebuie să se țină cont
în elaborarea strategiilor regionale de
competitivitate. Însă, aceste ierarhii de
performanță nu furnizează informații despre
factorii care ar trebui sprijiniți prin aceste
strategii,
cu
scopul
îmbunătățirii
competitivității
regionale.
Deciziile
strategice din cadrul procesului de
planificare ar trebui să se bazeze pe
rezultatele măsurării poziției competitive și a
potențialului unei regiuni. Această strategie
este construită în jurul unor proiecte
inovatoare având drept scop final abordarea
uneia sau mai multor piețe10.
Europa 2020 este strategia pe 10 ani a
Uniunii Europene, al cărui scop este dincolo
de depăşirea crizei care afectează multe
10

http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-pole-de-competitivite472.html.
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8.
DEZVOLTARE
INTELIGENTĂ
CREȘTERE
INTELIGENTĂ

11

dintre economiile europene. Strategia îşi
propune să elimine deficiențele modelului
clasic de dezvoltare şi să creeze condiții
favorabile pentru o creştere economică mai
inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă
incluziunii11. Criza economică și financiară
avut un efect sever asupra economiilor
statelor membre ale UE, aducând în atenție
problemele structurale ale acestora.
Autoritățile europene au decis, cu scopul de
a remedia această situație, să definească o
nouă strategie pentru creștere economică și
ocuparea forței de muncă și să realizeze o
reformă aprofundată a modelului de
guvernare de până acum.
Strategia Europa 2020, concepută ca
succesor al strategiei de la Lisabona, a fost
adoptată de către Consiliul European la 17
iunie 2010. Este agenda comună a UE
pentru următorul deceniu și pune accentul
pe necesitatea unui nou pact de creștere,
care poate conduce la o economie
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii,
un mijloc cu ajutorul căruia se vor putea
depăși
deficiențele
structurale
ale
economiei Europei, pentru a îmbunătăți
competitivitatea și productivitatea și de a
consolida o economie de piață socială

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm
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durabilă. Domeniile cheie ale strategiei sunt
limitate la cinci obiective principale pentru
Uniunea Europeană, care sunt traduse în
obiective naționale pentru fiecare stat
membru, care reflectă situația specifică a
fiecărei economii. Scopul este de a ajunge la
un set de obiective concentrate pe ocuparea
forței de muncă, inovare, educație,
incluziune
socială
și
schimbări
climatice/energie până în anul 2020.
Realizarea obiectivelor Strategiei Europa
2020 va necesita implicarea activă în toate
regiunile UE: Comitetul Regiunilor a creat o
platformă de monitorizare pentru a ajuta la
mobilizarea și implicarea autorităților locale
și regionale. Aceasta are scopul de a facilita
schimbul de informații și bune practici între
factorii de decizie la nivel local și regional,
precum și de a ajuta statele membre UE în
depășirea provocărilor și obstacolelor, în
principal, prin intermediul activităților de
monitorizare la nivel teritorial12. Strategia
Europa 2020 a fost lansată în noiembrie
2009 de către Comisia Europeană şi
discutată în cadrul primului semestru al
anului 2010 de diferitele instituții ale Uniunii
Europene (Parlamentul European, Consiliul
12

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm
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Miniştrilor etc.) cu o discuție generală
asupra sa în martie 2010 la Bruxelles în
cadrul Consiliului European. Documentul
final a fost adoptat în iunie 2010 la Bruxelles
şi constă într-un dublu document cu o
organizare tematică. Principalele priorități
ale strategiei vizează creşterea inteligentă,
sprijinind procesul de inovare şi cunoaştere,
creşterea durabilă, cu un accent important
asupra utilizării eficiente a resurselor, şi
creşterea incluziunii sociale, prin creşterea
ratei de ocupare a forței muncă în vederea
asigurării coeziunii economice, sociale şi
teritoriale. De asemenea, acestor priorități li
se alătură şapte programe de inițiativă în
vederea stimulării progresului: "O structură
europeană a inovării", " Tineretul în
mişcare", "O agendă digitală pentru
Europa", "O Europă eficientă din punct de
vedere a utilizării resurselor", "O politică
industrială adaptată erei globalizării", "O
agendă pentru noi competențe şi noi locuri
de muncă", "Platforma europeană de
combatere a sărăciei". Ceea ce îşi doreşte
Uniunea Europeană prin aceste inițiative
este să întărească guvernanța economică în
vederea ieşirii din criză, guvernanță care are
nevoie, în mod evident, de un suport
consistent şi coerent la nivelul dezvoltării
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teritoriale (fig. 8). Principalele obiective
europene pentru 2020 sunt13:
1. ocuparea forței de muncă (o rată de
ocupare a forței de muncă de 75 % în
rândul populației cu vârste cuprinse între
20 şi 64 de ani).
2.cercetare şi dezvoltare (alocarea a 3%
din PIB-ul UE pentru cercetare şi
dezvoltare).
3. schimbările climatice şi utilizarea
durabilă a energiei (reducerea cu 20% a
emisiilor de gaze cu efect de seră,sau chiar
cu 30%, în condiții favorabile, față de
nivelurile înregistrate în 1990 ;creşterea
ponderii surselor de energie regenerabile
până la 20%;creşterea cu 20% a eficienței
energetice)
4. educație (reducerea sub 10% a ratei de
părăsire timpurie a şcolii; creşterea la
peste 40% a ponderii absolvenților de
studii superioare în rândul populației în
vârstă de 30-34 de ani).
5. lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii
sociale (reducerea cu cel puțin 20 de
milioane a numărului persoanelor care
suferă sau riscă să sufere de pe urma
sărăciei şi a excluziunii sociale).

13

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm
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Prioritățile Europa 2020

Cooperare internațională

Obiective și principii comune
Reguli comune și scheme de finanțare

Aria de cercetare europeană

Leadership industrial

Provocări societale
- sănătate, schimbări demografice
- securitate alimentară, agricultură
sustenabilă, cercetări marine
și maritime, economia bio
- energie sigură, curată și eficiență
- transport inteligent, integrat și eco
- acțiuni climatice, efieciența resurselor
și materiilor prime

- Leadership în accesarea celor mai noi
tehnologii industriale (ICT, nano, bio, etc)
- accesul către riscul financiar
- inovare în IMM

Excelență în știință
- Consiuliul European al Cercetării
- tehnologii emergente și de viitor
- programul Marie Curie (abilități, training
și carieră)
- infrastructura de cercetare

Acces simplificat

Pentru îndeplinirea obiectivelor:
Institutul European pentru Inovație și Tehnologie
Rețele de centre de cercetare

Diseminare &
transfer de cunoștințe

Fig. 8 Prioritățile EU 2020 (Sursa: Comisia Europeană)

Creşterea economică mai moderată a
Europei în raport cu principalii săi concurenți
se explică în mare parte prin existența unor
diferențe în materie de productivitate
cauzate parțial de nivelul mai redus al
investițiilor în cercetare, dezvoltare şi
inovare, de utilizarea insuficientă a
tehnologiilor informației şi comunicațiilor și
de accesul dificil la inovare în anumite
sectoare ale societății14.

14

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm
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Răspunsul Uniunii Europene la aceste
provocări a fost dezvoltarea unei strategii de
creștere inteligentă, singura alegere fiind de
a investi în dezvoltarea strategică a inovației
regionale pentru o specializare inteligentă
care garantează Europei o mai bună
amortizarea investiției în timp, prin crearea
de locuri de muncă și creșterea viitoare.
Promovarea creșterii economice bazată
cunoaștere și inovare, nu ia în discuție doar
cercetarea. Se discută desprea explorarea,
de asemenea, și a altor forme de inovare,
cum ar fi inovarea socială, inovarea
organizațională, strategii de de marketing
îmbunătățite, noi servicii și planuri de
afaceri. Un rol important în perspectiva
dezvoltării inteligente revine cooperării
teritoriale la nivel european care presupune,
de asemenea, cooperarea strategică
transfrontalieră și trans-teritorială pentru a
stabili conexiuni și legături vitale pentru
îmbunătățirea sinergiilor și dezvoltarea de
activități comune, cum ar fi dezvoltarea
polilor de creștere de talie mondială. În acest
domeniu, cooperarea teritorială joaca acum
și deja un rol important și obiectivele
programelor
viitoare
va
consolida
cooperarea între regiuni. Concentrându-se
pe o creștere "inteligentă" înseamnă pentru
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UE progrese în domeniile inovării și
educației. Inovația (cea care determină,
până la urmă inteligența teritorială) trebuie
privită într-un sistem mai larg (fig. 9), care
implică toate tipurile de resurse (umane,
financiare, teritoriale) și în care un rol central
îl joacă actorii, rețelele și interacțiunile care
se creează între toate componentele
teritoriului .
MEDIU INTERNAȚIONAL
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Fig. 12 Sistemul inovativ (sursa :Prager, 2009)
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Această lipsă a competitivității se datorează,
în același timp, unui nivel inadecvat al
investițiilor în cercetare și dezvoltare.
Creşterea
inteligentă
presupune
îmbunătățirea prestației UE în următoarele
domenii:
educație
(prin
încurajarea
procesului de învățare şi de îmbunătățire a
competențelor), cercetare şi inovare (prin
crearea de noi produse şi servicii care să
genereze creştere economică şi noi locuri de
muncă şi să ne ajute să facem față
provocărilor de ordin social) și societatea
digitală (prin utilizarea tehnologiilor
informației şi comunicațiilor).
Unul dintre cele mai importante aspect ale
creșterii inteligente (confom UE) este
constituit de utilizarea inovației pentru
dezvoltare. Printre factorii procesului
inovativ pot fi menționați cercetarea și
dezvoltarea, dar și climatul social sau mediul
economic favorabil.
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10. COMPETENȚE
SPECIFICE ACUMULATE

Competențe
profesionale

C1.
Utilizarea
cunoştințelor
fundamentale ale domeniului pentru
explicarea şi interpretarea principalelor
procese şi fenomene.
C2. Capacitate de analiză a contextului
economic, social şi politic pentru o
evaluare corectă a oportunităților şi
riscurilor în dezvoltarea teritorială,
pentru înțelegerea, interpretarea şi
explicarea sistemelor şi proceselor
complexe de guvernanță teritorială la
nivel național, în cadrul european
C3. Utilizarea metodelor și tehnicilor de
analiză – diagnoză, planificare şi
proiectare
specifice
amenajării
teritoriului și urbanismului, în raport cu
domeniul de specializare al licenței
C4. Întocmirea de documentații de
amenajarea teritoriului, de proiecte,
studii şi cercetări, strategii, planuri și
programe de dezvoltare la nivel
național, transfrontalier, regional, interjudețean, județean, metropolitan,
periurban,
inter-orășenesc
şi
intercomunal
C5. Descrierea conceptelor şi teoriilor de
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bază legate de analiza spatiala a datelor
de proveniență geografică diferită şi
utilizarea lor corectă

Competențe
transversale

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă
eficientă şi responsabilă, pe baza
principiilor, normelor şi a valorilor
codului de etică profesională.
CT2. Spirit critic și capacitate
constructivă
de
abordare
a
problematicii
CT3. Capacitatea de autoevaluare
obiectivă, de mediere și negociere, de
lucru în echipă și în condiții de stres
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