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RELOCAL = Repoziționarea Localului în 

Dezvoltarea și Coeziunea Teritorială

14 parteneri - 13 țări

33 de studii de caz despre acțiuni 

(strategii, programe, proiecte)

► Analiză contextuală și comparativă

► Propuneri de politici 

- privind rolul localului și modul în care 

comunitățile locale se pot implica în 

elaborarea și implementarea politicilor 

europene de coeziune socială și 

teritorială, sau în realizarea dezideratelor 

Europei sociale. 

► Implicarea actorilor instituționali de 

la diverse niveluri:

- în cercetare (interviuri, discuții, 

evenimente)

- prin prezentarea și dezbaterea 

rezultatelor   
For more information visit

www.relocal.eu

Project Consortium



RELOCAL în România și Atelierul de Lucru
4 studii de caz despre acțiuni  derulate pe planuri locale – acestea și-au propus să 

contribuie la îmbunătățirea unor situații socio-economice afectate de inegalități și 
disparități teritoriale create de modul în care România s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani

- Trei dintre ele au de a face și cu diverse probleme ale locuirii

- Două dintre ele au fost în mod special dedicate comunităților rome 

► Parteneriatul cu ANR pentru a co-organiza atelierul Inegalități spațiale și locative, 
dezvoltare teritorială și efectele acestora asupra comunităților rome din România

= cadru în care vă prezentăm rezultatele studiilor de caz, invitându-vă să le plasăm în 
contextul unei dezbateri despre problematici abordate de Dumneavoastră:

- Dezvoltare inegală și disparități teritoriale (între regiuni, județe, localități, cartiere) 

- Concepte și strategii de dezvoltare (locală, județeană, regională, națională)

- Structuri instituționale vechi și noi ale guvernanței teritoriale (UAT, GAL, ADI, 
Regiuni dezvoltare)  

- Segregare teritorială și locuire săracă

- Evacuări, relocări și locuire informală

- Subdezvoltare și marginalizare socio-teritorială

- Regenerare urbană și economică

- Potențialul și limitele proiectelor în soluționarea inegalităților și nedreptății spațiale


