MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A PARTENERIATULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
27.10.2016 pentru Constituirea Parteneriatului Național privind Dezvoltarea
art.1, alin. (1) se aprobă realizarea Parteneriatului Național privind
Teritoriului, denumit în continuare PNDT, pentru care Ministerul Dezvoltării
Administrației Publice are rolul de autoritate coordonatoare.

nr. 2816 din
Teritoriului,
Dezvoltarea
Regionale și

Art. 2. Scopul PNDT este de a crea cadrul necesar abordării integrate și intersectoriale a
temelor strategice de dezvoltare a teritoriului României de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice într-o manieră deschisă și transparentă, bazată pe
colaborarea strânsă cu factorii care dețin competențe și responsabilități în implementarea
acestora.
Art.3. PNDT se realizează prin participarea autorităților administrației publice centrale și
locale, a structurilor asociative ale sectorului privat, a structurilor instituționale și
asociative ale mediului tehnic, universitar și de cercetare, la activități și acțiuni comune
cu relevanță pentru dezvoltarea teritorială a României, sub diversele sale aspecte.
Art. 4. Principalele categorii de instituții
documentelor privind dezvoltarea teritorială sunt:

relevante

pentru

implementarea

a) Administrația publică centrală, reprezentată de: ministerele implicate în
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială; agenții naționale, instituții
naționale etc.
b) Administrația publică locală, reprezentată de: structurile asociative ale administrației
publice; structuri asociative de cooperare și de dezvoltare teritorială.
c) Instituțiile și structurile asociative ale mediului academic, universitar, de cercetare –
dezvoltare - inovare și profesional, relevante pentru planificarea dezvoltării teritoriale,
reprezentate de: Academia Română, institutele naționale de Cercetare – Dezvoltare Inovare; structurile asociative ale universităților și rectorilor; asociațiile profesionale ale
arhitecților și urbaniștilor implicați în proiectare/cercetare din domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului și din administrație; asociațiile profesionale ale geografilor,
sociologilor, ecologilor, altor profesioniști din domenii relevante pentru dezvoltarea
teritoriului; asociațiile inginerilor proiectanți în domeniul construcțiilor, urbanismului și
amenajării teritoriului; universitățile/facultățile de arhitectură, urbanism, geografie,
dezvoltare rurală, ingineria mediului, construcții, administrație publică;
d) Mediul de afaceri, reprezentat de: asociațiile patronatelor/firmelor de construcții,
producători, importatori de materiale și echipamente de construcții, ale IMM-urilor din
domeniu, ale clusterelor economice etc; organizații naționale care reprezintă mediul de
afaceri.
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CAPITOLUL II – STRUCTURA PARTENERIATULUI NAȚIONAL
Art. 5. (1) PNDT se organizează și funcționează prin:
a) Cele patru Platforme de cooperare intersectorială ale Parteneriatului național pentru
dezvoltarea teritoriului deservite de secretariate tehnice proprii;
b) Consiliul Tehnic al Parteneriatului Național pentru Dezvoltarea Teritoriului, deservit de
Secretariatul Tehnic Intersectorial al PNDT;
c) Grupurile de Lucru configurate pe categorii de obiective strategice ale dezvoltării
teritoriului.
Art. 6. Mecanismul intersectorial de cooperare, pe orizontală şi verticală, presupune:
a) Cooperarea strânsă între instituţiile reprezentate prin platformele de cooperare în
procesul de stabilire şi detaliere a acţiunilor necesare pentru configurarea propunerilor
tehnice privind implementarea documentelor de dezvoltare a teritoriului național;
b) Identificarea
responsabilităților
actorilor
relevanți
potrivit
competențelor,
responsabilităților și atribuțiilor, în procesul de configurare a planului de implementare a
documentelor privind dezvoltarea teritoriului;
c) Preluarea prevederilor documentelor privind dezvoltarea teritoriului, la nivelul
programelor, strategiilor sectoriale, dar şi la nivel local;
d) Integrarea prevederilor privind dezvoltarea teritoriului la nivelul planurilor şi
programelor derulate la diferite paliere administrative și organizaționale.
II.1. PLATFORMELE DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ ALE PNDT
Art. 7. (1) Activitatea în cadrul Platformelor de cooperare intersectorială ale PNDT are
caracter de voluntariat, membrii acestora nebeneficiind de nici un fel de retribuţie sau
facilităţi.
(2) În activitatea lor, platformele utilizează resursele de informații și instrumentele puse
la dispoziție de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv:
documente de planificare teritorială, rapoarte, studii, inițiative și alte documente cu
relevanță pentru dezvoltarea teritorială, utilizarea Observatorului Teritorial. Partenerii vor
utiliza, de asemenea, resursele de informații și instrumentele specifice în cadrul
procesului de cooperare pentru obiectivele comune.
Art. 8. (1) Membrii Platformelor de cooperare intersectorială pentru implementarea
Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României participă la dezbateri pe temele
documentelor de planificare și inițiativelor de dezvoltare cu relevanță teritorială, stabilite
de Consiliul Tehnic al Parteneriatului şi propun măsuri şi recomandări de rezolvare,
punându-şi la dispoziţie experienţa şi cunoştinţele.
(2) Finanțarea acțiunilor propuse se poate asigura prin bugetele partenerilor implicați, în
limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, conform programelor de buget
aprobate potrivit legii.
Art. 9. (1) Reuniunile platformelor de cooperare sunt convocate și conduse, fiecare în
parte, de către un președinte ales, pentru un mandat de un an, din rândul membrilor
desemnați ai acestora.
(2) Mandatul președintelui ales este de un an și nu se va putea reînnoi decât după
îndeplinirea acestei funcții de către fiecare din reprezentanții platformei.
(3) Continuitatea activității este asigurată prin funcționarea în sistem de triadă a
președintelui anterior, prezent și viitor (al doilea ca număr de voturi, după președintele
ales).
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Art. 10. (1) Președintele asigură reprezentarea platformei la reuniunea Consiliului Tehnic
al Parteneriatului.
(2) În activitatea lor, președinții de platforme sunt sprijiniți de Secretariatul Tehnic

Intersectorial.
Schema modului de funcționare a Platformelor de cooperare intersectorială
în cadrul PNDT
Art. 11. Întâlnirile de lucru ale platformelor se organizează astfel:
(1) Platformele lucrează în cadrul întâlnirilor de lucru convocate, cel puțin odată la șase
luni, de către președintele Consiliului Tehnic, în acord cu președinții platformelor de
cooperare.
(2) Organizarea și desfășurarea întâlnirilor de lucru se face cu ajutorul secretariatelor
tehnice.
(3) Reuniunile platformelor de cooperare au loc, de regulă, la sediul MDRAP.
Art. 12. (1) Platformele sunt legal constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu din
reprezentanții entităților componente ale acestora.
(2) Componența nominală a platformelor și datele de contact ale membrilor acestora sunt
publicate pe site-ul MDRAP.
(3) Platformele analizează documentele de planificare teritorială și inițiativele de
dezvoltare cu relevanță teritorială și propun tematici care au impact asupra dezvoltării
teritoriale și urbane. Propunerile formulate de acestea vor fi luate în considerare de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și vor fi aduse în atenția celorlalte
ministere.
(4) Fiecare platformă va formula un plan specific de acțiuni, pe termen scurt (până la
formularea Planului inițial de implementarea documentelor privind dezvoltarea
teritorială), cu propuneri concrete pentru o mai buna reglementare, finanțare și
prezentare, și care va fi în directă legătură cu tema parteneriatului și cu obiectivele
specifice ale documentelor de planificare teritorială.
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(5) Planul de acțiuni integrat, care reunește propunerile specifice fiecărei platforme de
cooperare, se va supune spre aprobare Consiliului Tehnic.
(6) În cadrul platformelor, deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.
Art. 13. (1) Discuțiile din cadrul platformelor se consemnează în minute, elaborate de
secretariatul tehnic al platformei și semnate de președintele platformei.
(2) Persoanele desemnate în platforme, care nu au participat la reuniuni, pot obține copii
ale minutei.
II.2 – CONSILIUL TEHNIC
Art. 14. (1) Consiliul Tehnic al Parteneriatului este format din ministrul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (sau, prin delegare, secretarul de stat responsabil cu
activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului) și președinții platformelor de
cooperare.
(2) Membrii componenţi ai Consiliului Tehnic deţin poziţii egale în cadrul Consiliului.
(3) Consiliul Tehnic lucrează în întâlniri semestriale. Întâlnirile Consiliului Tehnic sunt
conduse de către ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau, prin
delegare, de către secretarul de stat responsabil cu activitatea de urbanism și amenajarea
teritoriului.
Art. 15. Principalele responsabilităţi ale Consiliului Tehnic sunt:
a) Dezbate temele strategice aferente implementării documentelor privind dezvoltarea
teritorială și inițiativele de dezvoltare cu impact teritorial;
b) Aprobă componența nominală a Grupurilor de Lucru;
c) Aprobă planul de acțiuni al parteneriatului și modul de îndeplinire a acestuia;
d) Asigură furnizarea de date actualizate pentru baza de date a strategiei potrivit unui
program agreat în comun;
e) Lucrează cu
Intersectorial;

platformele organizate pe Grupuri de Lucru şi cu Secretariatul Tehnic

f) Îndeplinește și alte sarcini în corelare cu scopul parteneriatului.
Art. 16. Modul de funcționare a Consiliului Tehnic:
a) Utilizează secretariatele tehnice aferente platformelor de cooperare pentru activitatea
anuală;
b) Se relaționează prin Secretariatul Tehnic din cadrul MDRAP cu ministrul;
c) Are două întâlniri strategice anuale cu ministrul privind problemele principale legate de
planul de acțiune și progresul acestuia;
d) Rapoartele de specialitate pot fi publicate în presă și comunicate publicului larg;
e) Rapoartele pot constitui fundamentare a politicilor și direcțiilor strategice de
dezvoltare, în domenii specifice sau ca abordări integrate, în configurarea programelor de
finanțare și de investiții, cu relevanță pentru dezvoltarea teritorială;
f) Poate invita la aceste întâlniri personalități relevante pentru aspectele care se discută,
atât personalități din diverse domenii, cât și personalități politice.
II.3 – GRUPURILE DE LUCRU
Art. 17. (1) Grupurile de Lucru sunt alcătuite din reprezentanţi ai entităţilor partenere,
structurate potrivit obiectivelor documentelor de dezvoltare teritorială și corespunzător
domeniilor de activitate pe care le gestionează organizațiile. Grupurile de lucru vor
acționa ca Think-Tank-uri sau Grupuri de Reflexie, potrivit următoarelor:
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(2) Membrii au poziţii egale în cadrul Grupurilor de Lucru.
(3) Fiecare grup are un facilitator şi un raportor desemnaţi din rândul membrilor
componenţi.
(4) Grupurile de Lucru funcţionează în întâlniri trimestriale şi/sau programate potrivit
nevoilor identificate, atât în plen cât şi pe grupe. Întâlnirile sunt conduse de către
facilitatorii desemnați.
(5) La întâlnirile Grupurilor de Lucru, în funcţie de temă, pot participa reprezentanţi ai
instituţiilor, experţi solicitaţi în vederea clarificării unor aspecte de specialitate,
personalități relevante etc.
(6) Întâlnirile Grupurilor de Lucru vor fi organizate și desfășurate de Secretariatele
Tehnice ale platformelor de cooperare și Secretariatul Tehnic Interinstituțional, în funcție
de subiectul acestora.
Art. 18. Principalele responsabilităţi ale Grupurilor de lucru sunt:
a) Asigură culegerea şi furnizarea datelor pentru consolidarea bazei de date actualizate
necesare Observatorului Teritorial;
b) Asigură participarea activă a actorilor relevanţi în procesul de elaborare a Planului de
implementare al Strategiei de dezvoltare teritorială a României si a actualizării acestuia la
intervale de 3 ani, pe baza concluziilor raportului periodic privind implementarea
documentelor privind dezvoltarea teritorială;
c) Asigură participarea activă a actorilor relevanţi în procesul de detaliere a obiectivelor
strategice a documentelor de planificare teritorială, prin măsuri şi acţiuni stabilite pentru
o perioadă de peste 20 de ani de la data aprobării strategiei;
d) Asigură corelarea prevederilor proprii din politicile publice, strategiile de dezvoltare şi
programele de finanţare cu documentele privind dezvoltarea teritorială a României;
e) Transferă prevederile strategice în documentele de planificare sectorială de care
răspund;
f) Contribuie ca entitate consultativă intersectorială de specialitate în procesul de
elaborare/ programare/ actualizare, implementare, monitorizare și pilotare a
implementării documentelor privind dezvoltarea teritorială;
g) Prin reprezentanţi desemnaţi cu expertiză relevantă în domeniu, contribuie în
procesele de selectare şi prioritizare a proiectelor în cadrul planului de implementare a
strategiei;
h) Contribuie la promovarea strategiei şi a politicilor de dezvoltare ce derivă din aceasta;
i) Contribuie în procesul de consultare şi implicare a societăţii civile;
j) Conlucrează cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor și cu Secretariatul Tehnic
Intersectorial;
k) Vor înainta Rapoartele Grupurilor de Lucru pentru dezbatere, Platformelor de
cooperare și Consiliului Tehnic.
II.4 – SECRETARIATELE TEHNICE ALE PLATFORMELOR DE COOPERARE
Art. 19. Pentru sprijinirea activității parteneriatului intersectorial pentru implementarea
documentelor privind dezvoltarea teritorială în cadrul platformelor specifice de cooperare,
la nivelul Platformelor de cooperare, se constituie Secretariatele Tehnice ale Platformelor
care sunt alcătuite din câte trei specialişti, la nivel tehnic, delegați din cadrul entităților
partenere;
Art. 20. Principalele responsabilităţi ale Secretariatelor Tehnice ale Platformelor de
cooperare în legătură cu funcționarea PNDT sunt:
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a) conlucrează cu Secretariatul Tehnic Intersectorial și între ele în organizarea și
managementul întâlnirilor de lucru, distribuția informațiilor, elaborarea documentelor
aferente întâlnirilor;
b) transmit convocările la reuniunile platformelor în plenul acestora și/sau în cadrul
Platformelor de cooperare, al Grupurilor de lucru, cât și pentru reuniunile Consiliului
Tehnic al PNDT;
c) asistă în activitate, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Intersectorial, Platformele de
cooperare, Grupurile de Lucru și Consiliul Tehnic al PNDT;
d) întocmesc minutele reuniunilor Platformelor de cooperare și Grupurilor de Lucru și le
transmit participanților;
e) monitorizează Platformele de cooperare și Grupurile de Lucru în procesul de aprobare şi
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială;
f) planifică, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Intersectorial, activităţile specifice ale
PNDT, reuniuni şi evenimente și alte activități relevante;
g) asigură suportul logistic necesar pentru Platformele de cooperare și Grupurile de Lucru;
h) asigură, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Intersectorial, o comunicare eficientă
între membrii semnatari ai acordurilor de parteneriat;
i) monitorizează, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Intersectorial, progresul planurilor
de acţiune;
j) desfăşoară activităţile de secretariat legate de principalele
responsabilitate, organizarea materialelor, informaţiilor, activităţilor;

domenii

de

k) asigură, în colaborare cu Secretariatul Tehnic Intersectorial, informarea Consiliului
Tehnic şi Grupurilor de Lucru;
l) îndeplinesc orice alte activități legate de scopul parteneriatului intersectorial pentru
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială solicitate de oricare din
structurile organizatorice ale acestuia.
Art. 21. Formalizarea funcţionării platformelor de cooperare intersectorială pentru
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială se face prin semnarea
acordurilor de parteneriat. Parteneriatul poate înfiinţa și alte structuri de lucru pe
domenii de interes, cu regulamente proprii, relevante pentru PNDT, care să dezbată
problemele specifice, în cazul în care acest lucru devine necesar.
CAPITOLUL III – SECRETARIATUL TEHNIC INTERSECTORIAL
Art. 22. Pentru sprijinirea activității parteneriatului intersectorial pentru implementarea
documentelor privind dezvoltarea teritorială în cadrul platformelor specifice de cooperare,
se constituie Secretariatul Tehnic Intersectorial care activează în cadrul direcției
responsabile cu planificarea teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice şi este alcătuită din trei specialişti, la nivelul tehnic;
Art. 23. Principalele responsabilităţi ale Secretariatul Tehnic Intersectorial în legătură cu
funcționarea Parteneriatului sunt:
m) conlucrează cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare în organizarea și
managementul întâlnirilor de lucru, distribuția informațiilor, elaborarea documentelor
aferente întâlnirilor;
n) transmite convocările la reuniunile platformelor în plenul acestora și/sau în cadrul
Platformelor de cooperare și Grupurilor de Lucru, cât și pentru reuniunile Consiliului
Tehnic;
o) asistă în activitate, în colaborare cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de
cooperare, Platformele de cooperare, Grupurile de Lucru și Consiliul Tehnic;
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p) întocmește minutele reuniunilor generale si le transmite participanților, prin
Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare;
q) monitorizează Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare în organizarea
activităţilor platformelor de cooperare, în procesul de aprobare şi implementarea
documentelor privind dezvoltarea teritorială;
r) planifică, în colaborare cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare,
activităţile specifice ale parteneriatului intersectorial, reuniuni şi evenimente;
s) asigură suportul logistic necesar pentru Platformele de cooperare și Grupurile de lucru;
t) asigură, în colaborare cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare, o
comunicare eficiente între membrii semnatari ai acordurilor de parteneriat;
u) monitorizează, în colaborare cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare,
progresul planurilor de acţiune;
v) desfăşoară activităţile de secretariat legate de principalele
responsabilitate, organizarea materialelor, informaţiilor, activităţilor;

domenii

de

w) asigură, în colaborare cu Secretariatele Tehnice ale Platformelor de cooperare,
informarea Consiliului Tehnic, Platformelor de cooperare şi Grupurilor de Lucru;
x) îndeplinește orice alte activități legate de scopul parteneriatului intersectorial pentru
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială solicitate de oricare din
structurile organizatorice ale acestuia.
Art. 24. Formalizarea funcţionării Secretariatelor Tehnice în cadrul Platformelor de
cooperare intersectorială pentru implementarea documentelor privind dezvoltarea
teritorială se face prin semnarea acordurilor de parteneriat. Parteneriatul poate înfiinţa si
alte grupuri de lucru pe domenii de interes, cu regulamente proprii și secretariate tehnice
proprii, care să dezbată problemele specifice, în cazul in care acest lucru devine necesar.
CAPITOLUL IV - REGULI DE FUNCŢIONARE
Art. 25. Funcţionarea Platformelor de cooperare intersectorială pentru implementarea
documentelor privind dezvoltarea teritorială are loc pe baza exercitării responsabilităţilor
descrise în capitolul anterior, în întâlniri de lucru, activităţi administrative şi de
secretariat.
Art. 26. Activitatea curentă a Platformelor de cooperare și Grupurilor de lucru se
concretizează în: declaraţii, constatări, analize, propuneri, sugestii, sinteze, rapoarte
etc., disponibile tuturor celor interesaţi; documentele sunt elaborate și transmise de către
Secretariatele Tehnice Secretariatului Tehnic Intersectorial, cu menționarea destinatarilor
finali (Consiliul Tehnic PNDT și ceilalți factori destinatari). Secretariatul Tehnic
Intersectorial va transmite mai departe aceste documente.
Art. 27. Consiliul Tehnic al PNDT evaluează propunerile rezultate din cadrul Platformelor
de cooperare și Grupurilor de lucru, pentru a transfera informațiile necesare instituțiilor
relevante, în vederea abordării integrate din perspectivă teritorială și a deveni
instrumente de lucru instituțional pentru aspectele tratate. Documentele de concluzii sunt
procesate de Secretariatul Tehnic Intersectorial. Consiliul Tehnic al PNDT dispune
transmiterea documentelor procesate către instituțiile interesate relevante, desfășoară
întâlniri de lucru cu acestea etc., în scopul catalizării abordării integrate a aspectelor
specifice, la nivelul factorilor responsabili.
Art. 28. Întâlnirile Consiliului Tehnic, Platformelor de cooperare și Grupurilor de lucru,
sunt consemnate de către Secretariatul Tehnic Intersectorial care elaborează sinteza/
minuta disponibilă și o transmite celor interesaţi.
Art. 29. Rezultatele activităţii Platformelor de cooperare intersectorială pentru
implementarea documentelor privind dezvoltarea teritorială sunt prezentate periodic, spre
informarea cetăţenilor, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă specifice
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partenerilor, precum şi prin afişarea pe pagina de web a Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice.
Art. 30. În probleme specifice, platformele pot consulta alte entităţi instituţionale,
specialişti, potrivit nevoilor specifice identificate.
Art. 31. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură spaţiul necesar
desfăşurării întâlnirilor Platformelor de cooperare, Grupurilor de lucru și Consiliului Tehnic
PNDT şi este punctul de colectare şi procesare a tuturor propunerilor venite din partea
membrilor acestora.
CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE
Art. 32. Prezenta metodologie intră în vigoare la data adoptării sale în ședința de
constituire a platformelor de cooperare.
Art. 33. În termen de 30 de zile de la data constituirii Platformelor de cooperare, se va
constitui Consiliul Tehnic al PNDT. Mandatul primului Consiliu Tehnic se va extinde până la
data de 20 decembrie 2017.
Art. 34. În termen de 30 de zile de la data constituirii Consiliului Tehnic al PNDT se vor
organiza Grupurile de lucru.
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