B.
CADRUL STRATEGIC GENERAL DE DEZVOLTARE A REGIUNII SUD-EST

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii este acela de a creste
semnificativ PIB regional pana in 2013, pe baza unei rate de crestere economica
superioara mediei nationale, prin cresterea competitivitatii pe termen lung si
atractivitatii regiunii pentru investitii, cu valorificarea patrimoniului ambiental,
crearea de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si imbunatatirea
conditiilor de viata ale populatiei.

Obiectivele specifice
 Cresterea atractivitatii regiunii prin dezvoltarea accesibilitatii, prin
continuarea
extinderii
si
modernizarii
infrastructurii
portuare,
aeroportuare, sistemului stradal si feroviar, prin crearea unui sistem
multimodal de transporturi; se va avea in vedere crearea unui sistem de
accesibilitate inovativ capabil de a asigura legaturi rapide si eficiente cu
pietele internationale, valorificand pozitia geo-strategica deosebita a
regiunii;


Crearea conditiilor favorabile pentru localizarea de noi investitii si intarirea
potentialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilitati si al
serviciilor de calitate destinate intreprinderilor, prin simplificarea,
transparenta si accelerarea procedurilor administrative si pentru obtinerea
autorizatiilor si crearea conditiilor de crestere a productivitatii
intreprinderilor prin utilizarea de produse si procese inovative;



Crearea conditiilor pentru o piata a muncii flexibila, in care oferta de
munca sa devina capabila a se adapta permanent cerintelor angajatorilor,
prin promovarea culturii antreprenoriale, a societatii informationale si a
noilor servicii, in contextul unei dinamici accelerate a integrarii activitatilor
economice in spatiul european si international;



Crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de crestere a
calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si
promovarea politicii de mediu; se va avea in vedere crearea sistemului de
gestiune si control a factorilor de mediu (inclusiv inlaturarea efectelor
negative asupra mediului in cazuri de catastrofe naturale, imbunatatirea
generala a factorilor de mediu prin protejarea biodiversitatii, pastrarea si
extinderea zonelor impadurite, a parcurilor si zonelor verzi din zonele
urbane);



Dezvoltarea sectorului serviciilor sociale si de sanatate prin imbunatatirea
infrastructurii si a dotarilor, prin aplicarea unui management eficient si
cresterea accesului perosoanelor la aceste servicii, mai ales ale celor din
zonele rurale si izolate;



Dezvoltarea sectorului educatiei prin imbunatatirea infrastructurii si a
dotarilor, prin cresterea calitatii serviciilor de educatie, dezvoltarea de

centre de formare continua pentru adulti, realizarea de retele scolare,
dezvoltarea parteneriatului intre unitatile de invatamant si mediul de
afaceri, universitati si administratia publica si sustinerea cercetariiinovarii;


Modernizarea sectorului agricol si diversificarea activitatilor economice
altele decat agricultura, prin valorificarea resurselor ambientale, naturale
(patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc), a patrimoniul cultural
(traditii si experiente profesionale acumulate), prin dezvoltarea capitalului
social si crearea de noi specializari;



Cresterea atractivitatii zonelor urbane pentru investitii, prin imbunatatirea
standardelor de viata (infrastructura urbana, transport si mobilitatea
populatiei), valorificarea patrimoniului arhitectonic, artistic si monumental,
promovand coeziunea si incluziunea sociala prin dezvoltarea de servicii
urbane.

Toate aceste obiective sunt coerente cu documentele programatice nationale si
europene, vizand asigurarea unei dezvoltari echilibrate a teritoriului regiunii, prin
valorificarea resurselor locale si sustinerea economiilor locale, cu pastrarea
valorilor mediului inconjurator si asigurarea conditiilor de oportunitati egale
pentru intreaga populatie.
Prioritatea 1: Dezvoltarea retelei de transport la nivel regional
Obiectivul Specific
Cresterea atractivitatii regiunii prin dezvoltarea accesibilitatii, prin continuarea
extinderii si modernizarii infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal
si feroviar, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi; se va avea in
vedere crearea unui sistem de transport inovativ, care sa respecte mediul
inconjurator, capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente cu pietele
internationale, valorificand pozitia geo-strategica deosebita a regiunii.
Linii de interventie prioritare:
1.1 Dezvoltarea punctelor terminus existente si crearea de noi terminale ale
retelelor de transport, pentru transportul de bunuri/persoane, precum si
modernizarea serviciilor acestora, cu respectarea standardelor de siguranta si
protectie a mediului; asigurarea inter-modalitatii prin crearea centrelor
logistice pentru transportul inter-modal feroviar-rutier, feroviar-fluvial,
feroviar-maritim, rutier-fluvial, rutier-maritim, rutier-aerian;
1.3 Modernizarea si asigurarea accesului in zonele rurale pentru a imbunatati
conditiile de viata in mediul rural si pentru a sustine activitatile economice si
turistice; modernizarea retelelor de drumurilor judetene si locale.
Activitati si operatiuni



extinderea si modernizarea platformelor multi-modale de marfa/pasageri in
porturile maritime si fluviale in scopul asigurarii transportului de
produse/pasageri din regiune;
crearea, extinderea si modernizarea porturilor turistice de interes
regional/local, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacurile de agrement;




modernizarea trecerilor pentru bac;
reabilitarea/modernizarea retelei de strazi din mediul urban;

Prioritatea 2: Crearea conditiilor favorabile dezvoltarii mediului investitional
Crearea conditiilor favorabile pentru localizarea de noi investitii si intarirea
potentialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilitati si al serviciilor
de calitate destinate intreprinderilor, prin simplificarea, transparenta si
accelerarea procedurilor administrative si pentru obtinerea autorizatiilor si
crearea conditiilor de crestere a productivitatii intreprinderilor prin utilizarea de
produse si procese inovative.
Linii de interventie prioritare:
2.1 Sustinerea IMM-urilor si
competitivitatii acestora;

a
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2.2 Sustinerea serviciilor pentru IMM-uri;
Activitati si operatiuni











Sprijin acordat IMM-urilor pentru cresterea productivitatii si pentru
reducerea consumului de energie;
Investitii în tehnologii inovatoare în vederea protectiei resurselor naturale;
Sprijin pentru IMM-uri în sectorul reciclarii si reutilizarii deseurilor;
Sprijin
acordat
IMM-urilor
pentru
dezvoltarea,
promovarea
si
internationalizarea activitatilor economice;
Sprijin pentru crearea de produse de marca si pentru respectarea
standardelor internationale de calitate;
Promovarea si diversificarea ofertei turistice (standarde de calitate si
servicii extrahoteliere);
Crearea de retele de rezervare on-line;
Infrastructuri turistice de interes local/regional;
Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare;
Consultanta pentru IMM-uri;

Prioritatea 3: Crearea conditiilor pentru o piata a muncii flexibila
Crearea conditiilor pentru o piata a muncii flexibila, in care oferta de munca sa
devina capabila a se adapta permanent cerintelor angajatorilor, prin promovarea
culturii antreprenoriale, a societatii informationale si a noilor servicii, in contextul
unei dinamici accelerate a integrarii activitatilor economice in spatiul european si
international
Linii de interventie prioritare:
3.1. Masuri active pe piata muncii, instruirea somerilor (inclusiv a celor aflati in
somaj de lunga durata) si dezvoltarea fortei de munca, pentru a se adapta rapid la
schimbarile structurale de pe piata muncii;
3.2. Promovarea incluziunii sociale;
Activitati si operatiuni
















Aplicarea instruirii profesionale selective, orientata catre sectoare cu
potential ridicat de dezvoltare
Identificarea oportunitatilor de activare/reactivare pe piata muncii a
persoanelor in cautarea unui loc de munca, in special tineri
Corelarea programelor de instruire cu cererea de pe piata muncii
Dezvoltarea capitalului uman din administratia publica
Furnizarea de cursuri de instruire care sa raspunda mediului de lucru actual
(IT, management, marketing, limbi straine)
Cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de management,
antreprenoriat, turism, managementul calitatii, sprijinirea sectorului
serviciilor
Elaborarea si implementarea unor pachete de instruire profesionala la
distanta
Dezvoltarea culturii antreprenoriale in cadrul activitatilor curriculare si
extracurricular in invatamantul preuniversitar si universitar in parteneriat
cu mediul de afaceri
Acordarea de facilitati intreprinderilor care au in vedere angajarea
somerilor de lunga durata, a studentilor si altor grupuri vulnerabile
Furnizarea de cursuri si infiintarea de help-desk-uri pentru reconversie
profesionala, oportunitati de angajare si recalificare
Furnizarea de cursuri, dezvoltarea de programe si sprijin psihologic pentru
dobandirea abilitatilor necesare patrunderii pe piata muncii a persoanelor
cu dezabilitati, a persoanelor in varsta si a persoanelor excluse social
Crearea si implementarea programelor de angajare sezoniera pentru someri
Elaborarea studiului necesar pentru identificarea nevoilor pe piata fortei de
munca si tendintele anticipate in scopul adaptarii programelor de instruire
profesionala pentru grupurile vulnerabile;
Cresterea participarii femeilor pe piata muncii si reducerea discrepantelor
de gen si prevenirea tendintei de discriminare salariale a femeilor

Prioritatea 4: Crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de
crestere a calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si
promovarea politicii de mediu
Crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de crestere a
calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si promovarea
politicii de mediu; se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si control a
factorilor de mediu, (inclusiv inlaturarea efectelor negative asupra mediului in
cazuri de catastrofe naturale, imbunatatirea generala a factorilor de mediu prin
protejarea biodiversitatii, pastarea si extinderea parcurilor si zonelor verzi din
zonele urbane)
Linii de interventie prioritare:
4.1 Extinderea si modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor, cat si
reabilitarea siturilor contaminate;
4.2 Extinderea si modernizarea sistemelor de infrastructura de apa si de apa
uzata;
4.4 Recrearea conditiilor de stabilitate si siguranta a zonelor expuse eroziunii
marine si dezastrelor naturale;

4.5 Promovarea utilizarii de energie neconventionala si eficientizarea sistemelor
de distributie si de consum;
4.6 Crearea sistemului de gestiune si control al factorilor de mediu (unitati de
monitorizare si unitati de interventie regionale);
4.7 Valorificarea zonelor naturale protejate, extinderea lor si identificarea de noi
zone naturale si realizarea de planuri de management a zonelor apartinand retelei
Natura 2000;
- Amenajarea, marcarea de trasee turistice /itinerarii culturale la obiectivele
reabilitate;
- Amenajarea punctelor de observare/ filmare /fotografiere;
- Refacerea si amenajarea cailor de acces la principalele obiective turistice
naturale;
- Amenajarea si dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitatilor specifice
(grupuri sanitare,apa curenta,iluminat etc);
- Amenajarea punctelor de colectare a gunoiului menajer;
4.8 Imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare
Activitati si operatiuni
- ameliorarea calitatii factorilor de mediu in zonele urbane si rurale;
- reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului romanesc, reconsiderarea
ecologica si economica a activitatilor din Deltei Dunarii;
- crearea/modernizarea statiilor de tratare si eliminare a deseurilor si a apelor
poluate;
- Conservarea si valorificarea eficienta si echilibrata a resurselor naturale;
- Realizarea infrastructurii de generare si distribuire a surselor de energie
alternative;
- Modernizarea tehnologiilor de refacere a mediului afectat de actiunea omului si
de factorii naturali;
- Reducerea cantitatii deseurilor si a gradului de pericol ale acestora;
- Consolidarea malurilor de rau, regularizarea cursurilor de apa, consolidarea
falezelor si masuri de protectie a apelor de suprafata
- Crearea de unitati de monitorizare a mediului si de interventie rapida, inclusiv
prin dotarea serviciilor de protectie civila;
- Conservarea biodiversitatii habitatelor regionale prin promovarea educatiei de
protectia mediului si activitatii de cercetare/dezvoltare, conservarea speciilor de
pasari si animale pe cale de disparitie;
- Intarirea capacitatii institutiilor cu responsabilitati in domeniul mediului; crearea
de centre de informare;
- Organizarea de cursuri de formare profesionala de calificare a persoanelor care
lucreaza in domeniului protectiei mediului, protectiei civile si administratia locala;
- Modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii si reabilitarea statiilor de
apa potabila;
- Extinderea retelelor de distributie apa potabila si a sistemelor de canalizare;
- Constructia / reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;
- Constructia/ reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;
- Identificarea siturilor contaminate la nivel local/regional si stabilirea strategiei de
reabilitare a acestora;
- Imbunatatirea sistemului de termoficare si reducerea emisiilor de poluanti
proveniti de la centralele municipale de termoficare;

Prioritatea 5: Dezvoltarea sectorului serviciilor sociale si de sanatate
Dezvoltarea sectorului serviciilor sociale si de sanatate prin imbunatatirea
infrastructurii si a dotarilor, prin aplicarea unui management eficient si cresterea
accesului la aceste servicii, mai ales ale celor din zonele rurale si izolate.
Linii de interventie prioritare:
5.1 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor
sociale si de sanatate;
5.2 Întarirea institutionala a serviciilor sociale si de sanatate.
Activitati si operatiuni
- Proiecte care vizeaza îmbunatatirea infrastructurii de sanatate si a serviciilor
sociale
- Crearea, extinderea, modernizarea si cresterea capacitatii centrelor de sanatate
din mediul urban si rural, pentru acoperirea nevoilor locale/regionale;
- Construirea, reabilitarea, modernizarea, restaurarea cladirilor pentru servicii
sociale multifunctionale si rezidentiale (camine de batrani, cantine sociale, centre
de zi pentru tineri, centre pentru grupuri dezavantajate, copii, persoane
dependente de droguri, fosti detinuti, personae abuzate in familie etc.);
- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de
centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;
- Constructia/reabilitarea/modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor din
spital si de specialitate;
- Dotarea cu echipamente medicale specializate si utilitati a centrelor de sanatate,
a spitalelor si a ambulatoriilor;
- Constructia de locuinte sociale pentru tineri;
- Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale si rezidentiale;
- Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
- Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii/centre sociale, a facilitatilor de
acces pentru personae cu dizabilitati fizice;
- Dezvoltarea serviciilor integrate SMURD, la nivel local si regional;
- Dezvoltarea sistemelor de interventii în situatii de urgenta efectuate de unitatile
mobile echipate.
Prioritatea 6: Dezvoltarea sectorului educatiei
Dezvoltarea sectorului educatiei prin imbunatatirea infrastructurii si a dotarilor,
prin cresterea calitatii serviciilor de educatie, dezvoltarea de centre de formare
continua pentru adulti, realizarea de retele scolare, dezvoltarea parteneriatului
intre unitatile de invatamant si mediul de afaceri, universitati si administratia
publica si sustinerea cercetarii – inovarii, dezvoltarea actiunilor inovative în
vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la piata muncii.
Linii de interventie prioritare:
6.1 Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii educationale la toate nivelurile;
6.2 Corelarea ofertei sistemului educational si de formare profesionala cu noile
cerinte ale pietei muncii.

Activitati si operatiuni
- Proiecte care vizeaza dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de baza a scolilor
la toate nivelurile
- Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea gradinitelor, scolilor si
campusurilor scolare/universitare din mediul urban si rural, precum si
modernizarea utilitatilor si a serviciilor auxiliare;
- Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente destinate laboratoarelor si
atelierelor pentru domenii identificate ca prioritati regionale;
- Extinderea procesului de invatare la distanta (dotarea cu echipamente TIC si
conectarea);
- Cresterea accesibilitatii elevilor cu handicap la educatie prin realizarea de
investitii in echipamente speciale si utilitati moderne (mijloace de transport,
facilitati in cadrul scolilor, echipamente si utilitati de predare speciala.
- Proiecte care vizeaza corelarea ofertei sistemului educational si de formare
profesionala cu noile cerinte ale pietei muncii.
- Elaborarea unor studii care sa faciliteze accesul tuturor persoanelor la educatie si
la formarea profesionala, in special din categoriile dezavantajate;
- Aplicarea unei instruiri profesionale selective, orientata catre sectoarele cu
potential ridicat de dezvoltare;
- Dezvoltarea de programe educationale specifice si promovarea tehnicilor TIC in
educatie;
- Asigurarea organizarii si functionarii invatamantului cu predare in limbile
minoritatilor nationale in localitatile cu populatie din randul diferitelor etnii;
- Cresterea atractivitatii invatamantului profesional si tehnic si asigurarea
accesului la invatamant in zonele dezavantajate;
- Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii;
- Înfiintarea cabinetelor de orientare scolara si profesionala in toate unitatile
scolare;
- Corelarea programelor de invatamant profesional si tehnic si cel universitar cu
cererea de pe piata fortei de munca;
- Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii
educationale;
- Facilitarea accesului la programele de educatie tip “a doua sansa” in special
pentru populatia din mediul rural;
- Dezvoltarea parteneriatelor in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la
locul de munca;
- Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea serviciilor de informare si consiliere
profesionala adresate angajatilor;
- Monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii;
- Promovarea unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor
Prioritatea 7: Modernizarea economiei rurale
Modernizarea sectorului agricol si diversificarea activitatilor agricole altele decat
agricultura, prin valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol,
silvic, biodiversitatea etc.), a patrimoniului cultural (traditii si experiente
profesionale acumulate), prin dezvoltarea capitalului social si crearea de noi
specializari
Linii de interventie prioritare

7.2 (Sprijinirea zonelor rurale prin) valorificarea resurselor de mediu, naturale si a
patrimoniului cultural;
Criterii indicative de prioritizare pentru linia de interventie 7.2 Sprijinirea
zonelor rurale prin valorificarea resurselor de mediu, naturale si a patrimoniului
cultural
7.3 Modernizarea sectorului piscicol intr-o maniera durabila, prin sustinerea
productiei piscicole (acvacultura si cultura marina).
Activitati si operatiuni:
- Proiecte care vizeaza modernizarea sectorului piscicol
- Investitii pentru crearea si modernizarea firmelor din sectorul pescuitului;
- Investitii pentru firmele care prelucreaza si comercializeaza produse din peste;

Prioritatea 8: Dezvoltare urbana durabila
Cresterea atractivitatii zonelor urbane pentru investitii, prin imbunatatirea
standardelor de viata (utilitatile publice si spatiile verzi), valorificarea
patrimoniului arhitectonic, artistic si monumental, promovand coeziunea si
incluziunea sociala si prin dezvoltarea de servicii urbane.
Linii de interventie prioritare:
8.2 Sprijinirea oraselor mijlocii in vederea dezvoltarii de noi functii pentru
teritoriu;
8.3 Actiuni de regenerare urbana si dezvoltarea de servicii rare;
Criterii indicative de prioritizare pentru linia de interventie 8.3 Actiuni de
regenerare urbana si dezvoltarea de servicii publice superioare
- proiecte destinate crearii de structuri de sprijin pentru activitatile economice
din zonele urbane (centre expozitionale, spatii de recreere, centre culturale,
centre de servicii, etc.);
- proiecte destinate restaurarii centrelor istorice si a cladirilor cuprinse in
patrimoniul arhitectonic;
- proiecte care prevad reabilitarea zonelor industriale poluate sau abandonate
si/sau a terenurilor neutilizate, in scopul transformarii si adaptarii acestora pentru
noi utilizari;
- proiecte care se vor desfasura in cartiere cu probleme cu risc ridicat de
excluziune sociala;
- proiecte care se vor desfasura in zone urbane abandonate;

8.4 Actiuni pentru sprijinirea oraselor izolate sau aflate la periferie.
- initiative culturale de promovare a traditiilor, mestesugurilor si artizanatului
local (festivaluri, targuri si expozitii);
- proiecte destinate valorificarii patrimoniului cultural si natural, in principal prin
inscrierea in circuite si itinerarii turistice a obiectivelor istorice caracteristice
zonelor urbane izolate (manastiri, cimitire multietnice, vestigii arhitectonice etc.)

8.5 Actiuni pentru reabilitarea si imbunatatirea locuintelor;
Activitati si operatiuni:
- Regenerarea siturilor urbane degradate/abandonate si a zonelor industriale
poluante (indepartarea reziduurilor/deseurilor industriale; demolarea cladirilor si
planarea terenurilor; reabilitarea/completarea infrastructurii de utilitati publiceretele de alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, retele de canalizari,
cladiri, retele broadband, cablare);
- Renovarea spatiilor publice si pentru recreere, inclusiv a zonelor verzi/amenajari
peisagistice pentru evidentierea obiectivului reabilitat ;
- Dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii si utilitatilor publice urbane,
respectiv reabilitarea strazilor orasenesti,inclusiv a infrastructurii urbane (pavaje,
trotuare, iluminat public, etc);
- Achizitionarea de mijloace de transport ecologice;
- Construirea de piste pentru biciclisti;
- Renovarea cladirilor rezidentiale colective (exceptand ariile din interiorul
locuintelor), incluzand: innoirea partilor structurale principale ale cladirilor,
acoperis, fatada, casa scarilor, coridoarele interioare si exterioare, intrarile si
exterioarele acestora;
- Restaurarea/ schimbarea instalatiilor tehnice ale cladirilor si anume: reteaua de
distributie a apei si canalizare, instalatiile electrice, instalatiile electrice,
instalatiile contra incendiilor, sistemul de ventilatie, sistemul de colectare a
gunoiului, etc;
- Actiuni de eficientizare energetica incluzand renovarea sistemului de incalzire si
a izolatiei, centralelor termice, retelelor de distributie a caldurii si promovarea
surselor de energie regenerabila;
- Renovarea si schimbarea folosintei cladirilor existente pentru asigurarea de
locuinte sociale;
- Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al
cetatenilor la servicii publice;
- Restaurarea cladirilor degradate/ abandonate, cu elemente arhitectonice
traditionale, in vederea desfasurarii de noi activitati economice, culturale si
sociale;
- Conservarea si restaurarea patrimoniului istoric si cultural din orase, in special a
centrelor istorice;
- Refacerea /amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele
reabilitate in interiorul zonei de protectie a acestora;
- Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului
de siguranta precum si a celui decorativ;
- Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor
de climatizare, siguranta la foc, antiefractie), in vederea cresterea nivelului de
siguranta in orase si prevenirea criminalitatii;
- Amenajarea, marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele
reabilitate;
- Infrastructuri culturale, sportive si pentru petrecerea timpului liber;
- Asigurarea transportului public catre zonele comerciale si economice;
- Masuri pentru decongestionarea traficului urban (devieri si modificari ale
traficului etc.) si diminuarea poluarii;
- Crearea de sisteme de informare turistica (puncte de informare, internet);

- Activitati de promovare a zonelor urbane prin manifestari culturale locale,
nationale si internationale;
- Sprijin acordat parteneriatelor publice-private pentru prezentarea de programe
integrate si pentru actiuni de curatare a zonelor degradate si poluate;
- Crearea de servicii informatice (ex. e-administratie);
- Crearea de retele de tip intranet intre administratiile oraselor mici si mijlocii

