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Prefaţă

Atunci când se angajează politici de cotitură se pune, aproape invariabil,
problema organizării administrativ-teritoriale a ţării respective. România se află după
intrarea în Uniunea Europeană, încât această problemă urcă, din multe raţiuni
practice, pe agenda ei actuală.

Organizarea legiferată în 1967, care a revenit într-o oarecare măsură la cea
tradiţională din Principatele Române, este examinată acum din perspectiva trecerii la
una adecvată noii situaţii a ţării. Atât nevoia unei mai bune gestionări a resurselor,
cât şi nevoia democratizării în continuare şi a accesului fără piedici a cetăţeanului la
instituţiile care-i decid soarta pun autorităţile române în faţa obligaţiei de a găsi noi
unităţi de administrare, alături de sate, comune, oraşe, municipii, judeţe, care şi-au
confirmat utilitatea, şi de a reconfigura harta administrativă a României.

Ca în toate dezbaterile pe această temă, care au avut loc la timpul potrivit în
diferite ţări, şi în România se pun multiple întrebări majore. Care sunt virtuţile şi
minusurile organizării existente? Se adoptă o nouă organizare administrativ-
teritorială doar din motivul accesării mai bune a fondurilor europene, cum se crede
de către mulţi concetăţeni? Care este balanţa între raţiunile istorice ale organizării şi
raţiunile economice actuale? Trebuie ca noile unităţi să fie doar sustenabile
economic sau şi legitimate cultural? În ce măsură infrastructura comunicării
condiţionează reorganizarea? Care este relaţia dintre regionalizare şi politica de
securitate a statului? Cum preia regionalizarea identităţile constituite istoriceşte? Ce
poate aduce regionalizarea pentru reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre
diferite zone ale ţării? Cum poate sprijini regionalizarea atît politica creşterii
economice, cît şi democratizarea? Aceste întrebări, precum şi cele subordonate lor,
sunt inevitabile, iar răspunsurile la ele au importanţă crucială, căci ating soarta
oamenilor.

În contextul în care s-a resimţit nevoia unei dezbateri ştiinţifice pe tema
regionalizării, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Institutul de
Cercetare a Dezvoltării, ce funcţionează în cadrul ei, împreună cu Centrul de
Geografie Regională al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca au luat
iniţiativa organizării unei conferinţe ştiinţifice naţionale, intitulată sugestiv
“Regionalizare şi politici regionale”.

În timpul prelegerilor şi discuţiilor ocazionate de acestă manifestare
ştiinţifică, în cea mai mare parte, întrebările expuse mai sus, şi-au găsit răspunsul,
dar s-au deschis noi direcţii de interpretare a problematicii regionalizării, s-a oferit
posibilitatea schimbului de idei şi au fost supuse spre analiză noi reflecţii
intelectuale asupra acestei teme.

Astfel, economişti, ingineri, geografi, istorici, jurişti, politologi, filosofi,
filologi, antropologi din diferite universităţi şi institute şi-au spus cuvântul. A fost
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prima dezbatere naţională de înaltă calificare consacrată în ţara noastră temei şi
perspectivei regionalizării.

Volumul de faţă, coordonat de echipa de cercetare compusă din Dumitru-
Cătălin Rogojanu, Nicolaie Mănescu şi Flavius-Cristian Mărcău, cuprinde ansamblul
comunicărilor la amintita conferinţă ştiinţifică. Suntem încredinţaţi că lecturarea
volumului nu va fi doar informativă ci va stimula noi analize, interpretări şi
dezbateri astfel încât efectul şi impactul asupra celor chemaţi să ia decizii, să fie unul
benefic, responsabil şi fundamentat ştiinţific.

Andrei Marga



CAP. I
ASPECTE, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE

ISTORICO-GEOGRAFICE ŞI DEMOGRAFICE
ALE REGIONALIZĂRII
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Region - human community or a territorial-administrative
division?

[Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativ-
teritorială?]

Adrian GORUN1

Horaţiu Tiberiu GORUN2

Abstract
This paper aims to formulate a complete answer to the question: is the region a human

community or a territorial-administrative division? A well articulated answer that changes the
angle to approach the status of the region increasingly common in Europe today, by exploiting
theories and concepts in the field.

Being concerned with the conceptual components in the first part, the paper highlights the
framework of the regional institution in Europe and synthesizes the components and competences
through which the region is defined by terms of human community.

Keywords: region, regionalism, regionalization, social capital, identity, community, society,
positive range of trust.

1 Professor Ph.D., “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu
2 Associate Professor PhD. „Constantin Brancusi” University of Târgu Jiu
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I Introducere

Anii ’70 ai secolului trecut au produs schimbări esenţiale în abordările
politicilor de dezvoltare economică şi socială în ţările vest-europene, schimbări
generate de transferul de prerogative dinspre centrul sistemelor administrative către
comunităţile locale. În expresie sintetizatoare, guvernul central renunţă la unele din
prerogativele sale şi, prin crearea mecanismelor de funcţionare a politicilor
regionale, acestea sunt exercitate în plan descentralizat, răspunzându-se astfel
dezideratelor de autonomie a colectivităţilor locale.

În condiţiile demonstrării limitelor „statului bunăstării” şi identificării
deficienţelor în exercitarea rolului de actori unici pe care statele l-au jucat în plan
intern şi internaţional, urmare a modificărilor generate de cele două procese
contradictorii – integrarea şi fragmentarea – la nivelul sistemelor administrative
europene, a crescut atât importanţa regiunilor, cât şi relevanţa instituţiilor societăţii
civile.

Pe bună dreptate azi se vorbeşte tot mai mult despre o Europă a regiunilor,
dovedindu-se că regiunile nu reprezintă doar un nivel intermediar între autorităţile
centrale şi cele locale, ci devin, alături de stat şi comunităţile locale, entităţi ce
participă efectiv la integrarea europeană.

În anii ’70 – perioada de vârf a dezvoltării regionale, a fost necesară o
evaluare a costurilor politicilor de dezvoltare regională, fiind pusă cu acuitate o
redefinire a acestor politici, în baza unor termeni de eficienţă.

Pe scurt, s-a recunoscut că măsurile în direcţia realizării convergenţei economice
sunt periclitate în absenţa acţiunilor asociate coeziunii economice şi sociale. Astfel, azi
sunt adoptate ca obiective specifice politicilor regionale: dezvoltarea regiunilor
rămase în urmă din punct de vedere economic, conversia regiunilor aflate în declin,
combaterea şomajului pe termen lung, reducerea şomajului în rândul tinerilor,
modificarea structurală a agriculturii şi dezvoltarea zonelor rurale.

II a) Repere conceptuale: regiune, regionalism, regionalizare
Provocările problemei regionale primesc răspunsuri diferite din partea

statelor naţionale, funcţie de tradiţia lor istorică, mai ales că ideea de regiune conţine şi
ambiguităţi.

Exemplu: Consiliul Europei consideră regiunea ca reprezentând „un interval
de dimensiune medie susceptibil de a fi determinat geografic şi care se consideră
omogen”;

sau perspectiva Uniunii Europene (de altfel, preponderent administrativă) prin
care regiunea este considerată „eşalonul imediat inferior al statului” eşalon care,
funcţie de competenţele atribuite de legislativ – cazurile sistemelor administrative
unitare – sau funcţie de competenţele pe care şi le-a arogat – cazul sistemelor
federale – gestionează în plan politic şi administrativ o comunitate teritorială ale
cărei dimensiuni variază în limite largi.
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În articolul 1 Carta Comunitară a Regionalizării3 se precizează: „prin regiune se
înţelege un teritoriu care formează, din punct de vedere geografic, o unitate netă sau
un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate, în care populaţia posedă
anumite elemente comune şi care doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată
şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social şi economic”.

Notele incluse în această definiţie indică:
 Existenţa unui spaţiu real, înţeles ca teritoriu geografic delimitat şi,

totodată, supus continuităţii prin convieţuirea unor indivizi (populaţia), în virtutea
unei conştiinţe a apartenenţei (acceptarea unor elemente comune, cu valoare de
liant, care asigură identitate acelui spaţiu), conştiinţă ce reclamă acceptarea unicităţii
generată de un sistem propriu de valori;

 Un spaţiu dezirabil şi dinamic, al aspiraţiilor ce se obiectivează în
conduite orientate spre atingerea unor finalităţi: conservarea specificităţii dobândite
concomitent cu dezvoltarea ei pe direcţia univocă a stimulării progresului cultural,
social şi economic (scopul specificităţii ambivalente). Prin urmare, regiunea este,
deopotrivă, o realitate (fizico-geografică), dar şi o stare de spirit (spaţiu comunitar), un
spaţiu (pre)construit, dar şi un spaţiu în continuă reconstrucţie, identitatea
(specificitatea) reprezentând ferventul şi scopul reconstrucţiei.

Absenţa stării de spirit (ca spaţiu comunitar în care conştiinţa apartenenţei
are un rol determinant) ar conduce la transformarea spaţiului într-un teritoriu
geografic-administrativ amorf, nesemnificativ.

În aceşti termeni trebuie pusă problema constituirii regiunilor în România şi
nu doar în termeni geografici, economici sau pur administrativi. A pune laolaltă
spaţii geografice şi populaţii provenite din comunităţi cu identităţi diferite, a
destructura comunităţi asupra specificităţii cărora şi-a pus amprenta istoria nu
rezolvă nici pe departe problema regiunilor şi regionalizării.

O primă concluzie ce se poate formula aici este aceea că, din modurile în
care Uniunea Europeană înţelege regiunile şi regionalizarea, izvorăsc şi impreciziile
în strategiile statelor naţionale în domeniu.

Dacă definiţia în sine a regiunii comportă elemente prin care poate fi
nuanţată, chiar elemente rectificatorii, specificările ulterioare din Carta Comunitară a
Regionalizării sporesc ambiguităţile în înţelegerea regiunii. Este vorba de includerea în
categoria regiunilor a entităţilor, indiferent de denumire şi natura politică şi juridică a
acestora (exemplu: comunităţi autonome, landuri, naţionalităţi, voievodate etc.). Ori,
dacă denumirea entităţilor circumscrise termenului regiune nu este semnificată, natura
politică şi juridică a acestora nu poate fi neglijată. Şi numai dacă se au în vedere cele două
concepţii privitoare la fiinţarea lor conţin suficiente motive spre a ne îndoi de
validitatea demersului (este ştiut că natura juridică a comunităţilor locale - exprimată
şi prin gradul de autonomie a acestora – diferă: unele sunt preexistente statului, altele
sunt considerate invenţii ale legii, deci posterioare statului).

3 Document elaborat de Parlamentul European în 18 noiembrie 1988 şi adoptat ca document oficial
al Comunităţii Europene la 19 decembrie 1988
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Viziunea acceptată de UE este una adaptabilă şi aplicată faptului
administrativ, regiunea fiind considerată un nivel administrativ situat pe o poziţie
imediat inferioară nivelului central al statului în ierarhia administrativă.

Un concept necesar de precizat, spre a identifica notele definitorii pentru
regionalism şi regionalizare este cel de proces regional.

Procesul regional reprezintă un ansamblu de acţiuni şi acte, în urma cărora un
teritoriu devine de jure şi de factor o regiune.

Procesul regional include trei etape principale: (v. Alexandru, 2001, 622)
a) apariţia conştiinţei regionale;
b) mişcările regionale şi acţiunile regionaliste;
c) dezvoltarea instituţiilor regionale sau a puterilor regionale.
Regionalizarea şi regionalismul sunt două procese cu caracter politic şi

administrativ ce nu se confundă. Ele se originează în câteva fenomene, fenomene ce
antrenează o serie de dinamici:

 dezechilibrele regionale (regionalismul şi regionalizarea apar ca
urmare a acestora şi îşi propun remedierea lor);

 alienările etno-culturale (conştientizate la nivelul regional de către
colectivităţile care consideră nejustificate dependenţele linguistice şi culturale în
raport cu alte regiuni);

 centralismul (în strânsă legătură cu fenomenul anterior, identificat
prin caracterul cvasigeneral al deciziilor luate la nivelul central al statului);

 socializarea politicii europene (înţeleasă drept creştere a importanţei
statului în toate sectoarele vieţii sociale, chiar individuale).

Cele patru fenomene, în diverse combinaţii, determină dinamicile şi
procesele regionale ce se derulează azi în Europa. (v. Gorun, 2012, 139-141)

Trebuie precizat că regionalismul este un proces ce evoluează dinspre bază
spre nivele superioare («de jos în sus») în raport cu cele trei faze ale procesului
regional precizat supra.

El exprimă conştiinţa de sine a populaţiei unei comunităţi, o stare de spirit în
care interesele comune sunt conştientizate şi populaţia aspiră să participe la
gestionarea lor. Statul central este considerat şi prea îndepărtat şi prea mare (în
multe situaţii şi dezinteresat) pentru a se ocupa în mod eficient şi în condiţii de
oportunitate de interesele comunităţii; în multe cazuri statul e acuzat că impune un
model unitar, invariabil şi inflexibil, lipsind respectiva comunitate de dreptul de a lua
decizii care, în mod natural, trebuie să aparţină comunităţii.

Conştientizarea dezechilibrelor regionale şi subdezvoltarea economică
regională sunt premise importante ale regionalismelor, însă rolul semnificativ revine
nevoii psihologice de afirmare a identităţii, nevoie ce apare ca o replică la conştientizarea
nedezvoltării socio-culturale, la centralismul statului şi la socializare.

Se produc, astfel, mişcări autonomiste sau mişcări pentru independenţă.
Curentele regionaliste îşi propun să obţină pentru comunităţi o anumită putere şi
autonomie, prin înfiinţarea de instituţii şi autorităţi regionale.
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II b) Instituţia regională în Europa. Succintă caracterizare
O analiză, atât a prezentului, cât şi a tradiţiilor instituţiei regiunii în Europa

evidenţiază atât o serie de elemente comune, dar şi numeroase defecţiuni,
particularităţi şi asimetrii. Această diversitate îşi are explicaţia în perioada
îndelungată marcată de procesul regionalizării, de amplitudinea regionalismului, de
caracteristicile politicilor regionale. Apoi, asimetria şi diversitatea se explică şi prin istoria
şi tradiţiile fiecărui stat, ele manifestându-se în numeroase domenii, de la cele
circumscrise caracteristicilor geografice şi demografice, la cele legate de instituţiile specifice, de
gradul de autonomie pe care fiecare dintre regiuni îl are în cadrul statului căruia îi
aparţine.

În această arie a diversităţii, pot fi indicate câteva repere generale. Astfel:
a) La nivelul ţărilor europene, în special al celor din Europa de Vest,

politica regională a cunoscut în ultimele decenii o amplă dezvoltare,
putându-se azi vorbi despre existenţa – în acest spaţiu – a unei adevărate
instituţii regionale;

b) Regiunile tind tot mai mult spre obţinerea de competenţe proprii, de
natură economică şi socială, partajate în baza logicilor spaţiale actuale;

c) Competenţele regiunilor variază în jurul unor domenii specifice:
învăţământ şi educaţie, acţiune economică, amenajarea teritorială, acţiune
socială, cultură (Marius Suciu, Geografie).

Studiul instituţiei regionale asupra statelor Europei permite gruparea lor în
patru categorii:

 State federale, rezultate fie ca urmare a unui proces de asociere a unor
comunităţi independente (cazul Germaniei, de exemplu), fie în urma unui proces de
dezarticulare a unui stat mai mult sau mai puţin centralizat (exemplu, cazul Belgiei).
Federalismul este un concept juridic articulat prin trei componente: a) autonomia
entităţilor federate în raport cu puterea federală; b) participarea acestor entităţi
(federatele) la federaţie; c) egalitatea între puterea federală şi federate.

Aici se înscriu: Austria, Elveţia, Germania şi (mai recent) Belgia; un caz
aparte este cel al Federaţiei Ruse (din motive geografice specifice nu face obiectul
studiului nostru).

 Statele regionalizate – situate pe un nivel intermediar între statele
federale şi cele unitare (regiunile administrative au un grad mai redus de autonomie
faţă de statele componente ale federaţiei, dar mai ridicat faţă de regiunile unui stat
unitar).

Încadrăm aici: Spania, cu patru niveluri administrative (naţional, regional,
provincial, local), Italia, cu patru niveluri administrative (naţional, regional,
provincial, local).

 Statele unitare, cu multe variaţii, atât din perspectiva numărului de
nivele ale administraţiei, cât şi a competenţelor acestor nivele: Regatul Unit (al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord), cu o structură de mare complexitate (v. Gorun, et all,
2013, 71-93), Franţa cu patru nivele (naţional, regiunea,departamentul sau districtul,
comuna) (v. Gorun, et all, 2013, 39-56), Portugalia (naţional, regional, districtual, local),
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Grecia (cu 13 regiuni, 51 departamente şi 900 municipalităţi şi comune), Olanda,
Irlanda, Danemarca, Suedia, Finlanda;

 Statele din Europa Centrală şi de Est, recunoscute cu progrese în
regionalizare prin Raportul Napolitano: Cehia (13 regiuni, 77 arondismente şi 6242
comune) şi Polonia (v. Gorun, et all, 2013, 93-104); aici, deşi nu face parte din UE
trebuie indicată Elveţia, cu 3 nivele (confederaţia, cantoanele, comunele).

III Regiunea: comunitate sau simplă structură administrativă?

III a) Comunităţi şi societăţi
Ideea de fapt social4 introdusă de Émile Durkheim în sociologie evidenţiază

imanenţa bipolară a faptului social, acesta presupunând, deopotrivă, individul şi
societatea. Mai mult, faptul social primeşte conţinuturi diferite şi are dinamici diferite
în cele două realităţi socio-umane majore: comunitatea şi societatea.

Atât termenul „comunitate” cât şi termenul „societate”, creează inexactităţi
şi confuzii. Acestea provin fie din lipsa de performanţă lingvistică, fie din sensurile
diferite date celor doi termeni atât în perimetrul cunoaşterii comune, cât şi în spaţiul
atomizat al cunoaşterii ştiinţifice. Aşa se face că, în unele ştiinţe, diferenţierile sunt
estompate, ajungându-se chiar la identificarea comunităţii şi societăţii, iar în alte
ştiinţe diferenţierile se absolutizează, vorbindu-se despre comunităţi şi societăţi chiar
în termeni antagonici.

Sociologul Ferdinand Tőnnies indică prin cei doi termeni – Gemeinschaft
(comunitate) şi Gesellschaft (societate) două modele de viaţă, modelele întemeiate în
două tipuri de ordine socială în care structura capitalului social diferă.

Tipul de legături pe care se bazează comunitatea şi societatea (şi prin care se
realizează ordinea socială) este diferit: unul concentrat într-o relaţie de statut şi unul
concentrat într-o relaţie de contract, cu precizarea că primul tip aparţine societăţilor
premoderne, celălalt societăţilor capitaliste moderne.

Distincţia între relaţia de statut şi relaţia de contract este esenţială din mai multe
puncte de vedere.

În primul rând, pentru că ea indică suportul ontic diferit al celor două tipuri
de relaţii: morala, ca set de valori, norme şi principii pentru relaţia de statut, voinţa
convergentă a părţilor, ca înţelegere cu privire la o anumită prestaţie, pentru relaţia de
contract.

În al doilea rând, distincţia este importantă, pentru că ea indică, pe de o
parte, caracterul nelimitat al relaţiei de statut, caracter izvorât din independenţa
exercitării relaţiei faţă de voinţa părţilor (relaţia fiind una morală), iar pe de altă
parte, caracterul relativ determinat (deci, limitat) al relaţiei bazate pe contract (relaţia

4 Emile Durkheim, Regulile metodei sociale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 67: „Este fapt social
orice fel de a face, fixat sau nu, capabil să exprime asupra individului o constrângere exterioară, sau
care este general pentru o societate dată, având totuşi o existenţă proprie, independentă de
manifestările sale individuale”
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fiind contractuală, poate înceta când voinţele devin divergente, iar termenii din
contract prescriu conduitele părţilor).

În fine, distincţia indică două moduri diferite de întemeiere a capitalului
social: întemeierea capitalului social prioritar în norme şi valori informale (comunitate) şi
întemeierea cu prioritate a capitalului social în legi raţionale formale (în societate).

Mai apelăm aici la definiţia dată comunităţii de sociologul I. Mihăilescu,
acesta insistând pe sistemul de însuşiri care fac inteligibilă sfera însăşi a acestei
entităţi, comunitatea reprezentând un grup de oameni ce convieţuiesc într-o
anumită diviziune socială a muncii, într-o anumită arie geografică, având o anumită
cultură comună şi un sistem social de organizare a activităţilor şi fiind conştienţi de
apartenenţa la comunitatea respectivă (Mihailescu, 2003, 185 si urm.).

Aşadar, elementele prin care comunitatea se identifică sunt circumscrise
convieţuirii ca mod de viaţă în care, pe lângă coordonata fizico-geografică (aria
geografică), intervin coordonate demografice (grupuri de oameni), sociale (obiectivate în
relaţii constituite în procesul de diviziune a activităţilor) şi în sistemul social de
organizare a acestor activităţi , axiologice (un spaţiu comun al valorilor, o anumită
cultură), spiritualitate (conştiinţa apartenenţei la comunitatea respectivă).

Conştiinţa apartenenţei generează o stare de spirit – o stare ce conduce la
identificarea grupului (şi prin el, a individului), cu o anumită comunitate, identificare ce
conduce în principal nu la căutarea a ceea ce este comun pentru comunităţile
teritoriale diverse, ci la interesul găsirii diferenţelor, specificităţii, unicităţii, singularului.

În abordarea regionalizării intervine o nouă problemă: aceea a
compatibilizării dintre:

 arealul regional şi arealul cultural
 sfera de cuprindere (includerea) şi potenţialul de integrare (individual

şi de grup)
Prima compatibilizare vizează capacitatea regiunii, înţeleasă ca gen de

comunitate - comunitate teritorială - de a răspunde nevoilor unui spaţiu spiritual
(populat cu valorile non-formale ce acoperă capitalul social) în care relaţiile de
contact oferă o fundamentare a conştiinţei apartenenţei, asigurând identitatea
comunităţii respective. Regiunea nu este nici o comunitate umană cu caracteristici
imuabile, nici o simplă „unitate” administrativ-teritorială. La nivelul ei relaţii de
contact şi relaţiile de contract nu se exclud, ci se întrepătrund, rezultând ceea ce numim
aici comunitate teritorială. Tratarea exclusivistă, pe modelul de mai jos, nu este
adecvată:
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Comunitate
(areal comunitar)

Unitate administrativ-teritorială
(diviziune administrativ-teritorială)

 capitalul social
 spaţiul spiritual
 relaţii de contact
 valori non-formale
 conştiinţa apartenenţei


 identitate organică

 teritoriul
 spaţiul geografic delimitat
 relaţii de contract
 norme formale
 diviziune administrativă


 identitate indusă

Adecvat pentru abordarea comunităţii regionale este modelul:
 teritoriul (spaţiul geografic + spaţiul spiritual);
 macro şi microgrupuri;
 relaţii (de contact + de contract);
 valori şi norme (formale + informale);
 conştiinţa apartenenţei
 integrare (individuală, de grup)

identitate organică

În privinţa celui de-al doilea aspect privind compatibilizarea (dintre sfera
de cuprindere - includerea - şi potenţialul de integrare), precizez că ea vizează un
maximum funcţional, definit drept capacitate de includere a entităţii (a regiunii înţeleasă
drept comunitate teritorială).

Includerea nu vizează întindere spaţială, ci aria comunităţii regionale
reprezentată de nivelul maxim admisibil pentru comunităţile arondate. De reţinut că
nu numărul acestor comunităţi este semnificativ, ci amplitudinea vectorului compus
al razei pozitive de încredere. Un vector a cărui valoare trebuie să depăşească
valoarea vectorului compus al razei negative de încredere:

R1
+ +R2

+ + R3
+ +….. Rn

+ > R1
– + R2

– + R3
– + …..Rn

–
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Retrospective currently on regionalization Romania

[Retrospectivă şi prezent în privinţa regionalizării României]

Moise BOJINCĂ1

Abstract

For Romania the idea of regionalization is not a new one. Regionalism has an old
tradition here. Since the middle ages, beginning in the 10th century, it is mentioned the existence of
the four administrative units that correspond to the current Romanian historical provinces:
Moldavia, Wallachia, Transylvania and Dobruja. It is considering in this situation, this
regionalism is like a movement from the bottom up, in which the region is perceived by the
inhabitants as a homogeneous territory which represents the awareness of their common interests
and aspirations of participating in the management of such interests but not of regionalisation
which involves a reverse approach, from top to bottom.

The current form of national State dates from 1 December 1918, when Transylvania was
United with Wallachia.

Nowadays, various forms of regionalisation are discussed, more or less in accordance with
our country's needs, but whose main argument is the necessity of meeting the economic, social,
environmental and cultural needs of the population. Regionalization is related to a number of other
issues such as decentralisation, the transfer of skills and resources from the regional throw up a
national level that could  influence, positively as well as negatively, both the national security, but
also the process of governance, with profound implications on the population.

At the same time increasingly salient manifestation of opposing and even contradictory
trends which claim precedence such as: fragmentation and integration; localization-
internationalization; protectionism-liberalization; decentralization-centralization amid changes in
demographics, climate change, economic crisis and social polarisation, confers special connotations of
regionalization. The regionalization process is complex and highly sensitive. Its coexistence with
globalization, as well as with a number of concepts such as: region, regionalism, regional identity
and consciousness, regional integration, which is still ambiguous definition determines the need for a
detailed analysis of its influence on all areas of social life.

The regionalization process is complex and highly sensitive. Its coexistence with
globalization, as well as with a number of concepts such as: region, regionalism, regional identity
and consciousness, regional integration, which is still ambiguous definition determines the need for a
detailed analysis of its influence on all areas of social life.

To our knowledge, at present, public agenda in Romania are some scenarios of
regionalization, but none of them does not meet the agreement of the majority of specialists.

The problem is even more complicated as, in terms of the current territorial organization of
the regions, our country is characterized by a few key vulnerabilities as well as the sharp decline in

1 Professor Ph.D., “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu
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the number and ageing of the population, migration and international integration, unemployment,
etc., which correlates with the increasingly more common to goods and people.

What we are concerned, we believe that the existing administrative-territorial organization
on counties best matches against Romania and ensures the greatest possible approximation of a
citizen. The current regions without becoming the administrative-territorial units with legal
personality may well constitute pole of attraction of financial resources that contribute to the
balanced development of the country.

Regionalisation should not represent an experiment whose costs and benefits are uncertain
and unpredictable, and that affects the population in favor of integrative comfort.

The work achieves a succinct historical foray from 1859 to the present and is meant to
highlight the fact that the problem of administrative-territorial organisation of Romania has a
permanent concern of the Romanian authorities and suggests that the Organization on counties and
regions is not our country.

Keywords: region, regionalization, region development, administrative and territorial
organization, County.
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1. Organizarea administrativ-teritorială a Ţărilor Române în perioada 1859-
1918

Este îndeobşte cunoscut că în anul 1859 a avut loc unirea Moldovei cu Ţara
Românească. Acest fapt a declanşat un vast proces de reorganizare teritorială
susţinut în plan legislativ de adoptarea a două acte normative şi anume a Legii nr.
394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane şi rurale şi a Legii nr. 396 din 31
martie 1864 pentru consiliile judeţene. Cele două acte normative sunt considerate a
fi primele legi de organizare administrativă a statului român. Prin acestea s-a urmărit
uniformizarea şi centralizarea administrativă la nivelul celor două provincii, teritoriul
fiind împărţit în judeţe, plăşi şi comune.

Astfel au fost constituite 33 de judeţe investite cu personalitate juridică ce
aveau ca organ deliberativ consiliul judeţean şi ca organ executiv prefectul.

Potrivit  Legii pentru consiliile judeţene, în fiecare judeţ funcţiona un
consiliu compus din 18 membri aleşi pe o durată de 4 ani care se întrunea periodic şi
reprezenta interesele locale, colective şi economice ale judeţului.

Consiliul judeţean îşi alegea dintre membrii săi preşedintele. De asemenea,
Consiliul judeţean alegea 3 membri şi 3 supleanţi ce compuneau delegaţia judeţeană.
Aceasta se întrunea de câte ori prefectul o convoca şi era prezidată de cel mai în
vârstă dintre membri.

Prefectul judeţului era comisarul Guvernului pe lângă Consiliul judeţean.
Prefectul sau înlocuitorul său asista în persoană la toate deliberările Consiliului
judeţean şi la şedinţele delegaţiei şi era ascultat ori de câte ori cerea cuvântul.

Prefectul era şeful administraţiei judeţene şi, în această calitate, conducea
toate lucrările acesteia şi executa hotărârile consiliului judeţean.

La rândul lor judeţele erau divizate în plăşi, structuri fără personalitate
juridică, conduse de subprefecţi cu atribuţii de supraveghere şi control asupra
autorităţilor comunale.

Comunele reprezentau o unitate administrativ-teritorială cu personalitate
juridică şi a căror organ deliberativ era a consiliului local, iar ca executiv era
primarul. Comunele erau împărţite în urbane şi rurale. Această clasificare era făcută
prin lege, după solicitarea comunei interesate, cu avizul consiliului judeţean.

2. Organizarea administrativ-teritorială a României în perioada 1918-1950

1 Decembrie 1918 avea să consfinţească Marea Unire pentru România.
În vederea armonizării din punct de vedere administrativ a tuturor

provinciilor  unite cu vechiul Regat, pe baza Constituţiei din 1923 şi a Legii nr. 95
din 14 iunie 1925 privind unificarea administrativă, teritoriul României a fost
împărţit din punct de vedere administrativ în:

- 71 de judeţe;
- 489 de plăşi;
- 8879 comune rurale şi urbane.
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Comuna rurală era alcătuită din unul sau mai multe sate, iar reşedinţa
comunei era situată în unul din aceste sate.

La rândul lor, comunele urbane erau centre de populaţie declarate astfel prin
lege şi erau împărţite în comune urbane reşedinţă de judeţ în care se afla prefectura
judeţului şi comune urbane nereşedinţă.

Firesc, comunele urbane reşedinţă de judeţ aveau o influenţă mai mare
asupra dezvoltării generale a statului, prin numărul locuitorilor şi prin importanţa lor
economică sau culturală. De aceea, ele au fost declarate prin lege municipii, pe baza
avizului prealabil al consiliului administrativ superior.

Comunele urbane, la rândul lor, au fost împărţite în circumscripţii numite
sectoare. Sectoarele şi plăşile nu aveau personalitate juridică.

Această reglementare a fost înlocuită  prin Legea nr. 167/1929 pentru
organizarea administraţiunii locale [Legea nr. 167/1929 a fost publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 170 din 3 august 1929], care conţinea reglementări complete
referitoare la împărţirea administrativă a teritoriului, la organizarea şi funcţionarea
comunelor urbane şi rurale şi la organele lor administrative şi executive.

Prin art. 292 din acest act normativ au fost create 7 directorate ministeriale
locale [Directoratele ministeriale au fost desfiinţate după numai doi ani] în
Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Chişinău şi Cernăuţi ca Centre de
administraţie şi inspecţie locală. Fiecare din aceste directoare aveau în raza de
activitate un  număr  de judeţe conduse de un director ministerial, cu rang de
subsecretar de stat, căruia i se subordona şi prefectul ca reprezentant al Guvernului.

Satele şi comunele din cuprinsul judeţului erau reprezentate între plăşi
printr-o ordonanţă a Ministerului de Interne. Judeţele, comunele şi sectoarele
comunale erau persoane juridice.

Comunele erau rurale şi urbane.
Administraţia comunelor rurale era încredinţată unui consiliu al comunelor ,

ca organ deliberativ, precum şi primarului comunei şi delegaţiunii consiliului
Comunal ca organe executive.

Alegerea şi constituirea acestor organe era diferită în comunele rurale
formate din mai multe sate faţă de comunele rurale constituite dintr-un singur sat.

Astfel, în comunele formate din mai multe sate, consiliul comunal rural era
alcătuit din consilieri aleşi prin vot universal, direct şi secret, cu reprezentarea
minorităţii şi din toţi primarii săteşti din cuprinsul comunei sau din înlocuitorii lor.

Numărul consilierilor aleşi se stabilea în proporţie de un consilier la o mie de
locuitori. În vederea alegerii lor, satele componente ale comunei erau grupate în
circumscripţii electorale. Fiecare din aceste circumscripţii alegea câte 3 consilieri.

Consiliul comunal rural alegea primarul şi delegaţia consiliului şi numea
notarul, casierul şi alţi slujbaşi din serviciile comunale.

Primarul se alegea de consiliul comunal, cu majoritate absolută de voturi,
dintre membri consiliului sau dintre membri comunei care aveau dreptul de a fi aleşi
consilieri.

Delegaţia consiliului comunal este constituită din primarul comunal şi 2
membri aleşi de consiliu. La lucrările delegaţiei luau parte în mod obligatoriu şi



Regionalizare şi politici regionale

29

primarii săteşti din cuprinsul comunei care aveau vot deliberativ în toate chestiunile
care priveau satele lor.

Primarul comunal era preşedintele consiliului comunal şi al delegaţiei
consiliului. Primarul sătesc era ales în satele în care funcţiona o adunare sătească
prin votul capilor de familie, iar în satele în care funcţiona un consiliu sătesc, prin
sufragiu universal.

Primarul satului de reşedinţă îndeplinea funcţiile de prim ajutor al primarului
comunei, pentru tot teritoriul comunei şi-l putea înlocui în lipsă. Primarii celorlalte
sate îndeplineau sarcinile de ajutoare ale primarului comunal, numai în satele
respective.

În comunele rurale constitute dintr-un singur sat, numărul consilierilor varia
între 8 şi 16 şi se stabilea în funcţie de populaţia comunei.

În aceste comune primarul şi ajutorul de primar se alegeau prin sufragiu
universal direct şi secret de alegătorii comunali, cu majoritatea absolută de voturi,
dintre membri comunei care se bucurau de drepturi electorale.

În oraşe şi municipii, organele deliberative erau consiliile comunale urbane şi
consiliile municipale, iar organele executive erau primarul, ajutorul de primar şi
delegaţia consiliului comunal sau municipal.

Numărul consilierilor se stabilea în raport de populaţia localităţii şi varia
între 16 şi 36.

Consiliul era compus din membri aleşi şi membri de drept.
Alegerea membrilor consiliilor orăşeneşte şi municipale se făcea prin vot

universal, egal, direct, secret, obligatoriu, cu scrutin de listă, pe baza reprezentării
proporţionale.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 167/1929 erau membri de drept în consiliu cu
vot deliberativ:

- rectorul universităţii sau conducătorul şcolii de învăţământ superior din
localitate;

- câte un reprezentant al şcolii statului din localitate, de învăţământ primar,
secundar (gimnazii, şcoli normale, profesionale, medii) şi un reprezentant al şcolilor
secundare particulare cu drept de publicitate, care aparţineau grupului minorităţii
celei mai numeroase din localitate, desemnaţi prin vot de membri corpului din care
făceau parte;

- câte un reprezentant al bisericilor naţionale şi un reprezentant al bisericii
minoritare cu cel mai mare număr de credincioşi din localitate, desemnaţi prin vot
de membrii corpului din care făceau parte;

- preşedinţii Camerelor de industrie şi comerţ şi ai Camerelor de agricultură
din localitate;

- un membru ales de către industriaşii şi comercianţii din localitate, care
aveau dreptul de a alege pentru Camera de comerţ şi industrie respectivă.

Desemnarea consilierilor de drept se făcea pe o durată de 5 ani şi avea loc
înainte de constituirea consiliului comunal sau municipal. Mandatul acestora înceta
prin pierderea calităţii în temeiul cărora deveniseră  consilieri de drept.
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Primarii comunelor urbane se alegeau de consiliul comunal cu votul a 2/3
din membri aleşi ai consiliului. Dacă nici unul dintre candidaţi nu întrunea această
majoritate, Ministerul de Interne numea primar pe unul din cei trei candidaţi care
întruniseră cele mai multe voturi, iar dacă Ministerul considera că aceştia nu
corespundeau intereselor siguranţei de stat sau ordinii sociale, putea numi ca primar
pe unul din membrii consiliului comunal respectiv.

Intrarea în funcţiune a celui ales consilier comunal se putea face numai cu
confirmarea Ministerului de Interne.

În conformitate cu prevederile art. 149 din Legea nr. 167/1929 miniştrii
diferitelor culte, funcţionarii statului, judeţului, şi comunei, cu excepţia membrilor
Corpului didactic şi a medicilor de spitale, nu puteau fi aleşi primari şi ajutor de
primari. Membrii Corpului didactic pe timpul mandatului îşi luau „concediu de la
catedră”.

Referitor la judeţe, Legea nr. 167/1929 prevedea că judeţul cuprinde toate
comunele rurale care se aflau pe teritoriul său, afară de municipii care, din punct de
vedere administrativ nu făceau parte din judeţ. Municipiile constituiau o unitate
administrativă egală în rang cu judeţul.

Potrivit art. 195 administraţia judeţului era încredinţată consiliului judeţean,
ca organ deliberativ precum şi delegaţiei consiliului judeţean şi preşedintelui acestuia
ca organe executive.

În conformitate cu prevederile art. 197 numărul consilierilor judeţeni aleşi se
stabilea proporţional cu populaţia judeţului fără deosebire de sex, vârstă sau origine
etnică. În acest calcul nu intra populaţia municipiilor.

Astfel:
- în judeţele cu o populaţie mai mare de 400.000 locuitori, se alegeau 42

consilieri;
- în judeţele cu o populaţie cuprinsă între 200.000 şi 400.000 locuitori, se

alegeau 36 consilieri;
- în judeţele cu o populaţie sub 200.000 locuitori, se alegeau 30 consilieri.
Legea prevedea la nivelul judeţului existenţa membrilor de drept în cadrul

consiliului judeţean. Aceştia erau desemnaţi, potrivit art. 199 din lege, de directorul
ministerial. Membrii de drept erau cu drept de vot deliberativ şi cu vot consultativ.

Astfel, potrivit art. 198 din lege, erau membri cu vot deliberativ primarul
oraşului sau al municipiului reşedinţă de judeţ şi preşedinţii Camerelor de
agricultură, industrie şi comerţ, iar cu vot consultativ: şeful serviciilor de finanţe, de
învăţământ, al sănătăţii publice şi ocrotirilor sociale, al lucrărilor publice, al
agriculturii şi domeniilor cu atribuţii asupra judeţului şi cu reşedinţa în judeţ;
protoerii bisericilor naţionale care îşi aveau sediul în oraşul de reşedinţă al judeţului,
precum şi cel mai înalt în grad dintre reprezentanţii cultului minoritar cu cel mai
mare număr de credincioşi pe teritoriul judeţului. Durata mandatului consilierilor
(aleşi de drept) era de 5 ani.

Consiliul judeţean se întrunea în capitala judeţului, în localul propriu în
sesiune ordinară la 1 noiembrie şi la 1 martie a fiecărui an. El se întrunea de drept
chiar dacă n-a fost convocat. În sesiune de la 1 martie se alegea pentru un an
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preşedintele şi biroul consiliului judeţean. Potrivit art. 292 din Lege Consiliul
judeţean alegea dintre membri săi îndată după constituirea biroului o delegaţie
compusă din 4 membri. O dată cu alegerea delegaţiei consiliul judeţean se alegea şi
preşedintele delegaţiei prin vot secret, cu majoritatea de voturi a membrilor
consiliului sau chiar din afara consiliului judeţean. Odată cu titularii se alegeau şi 3
supleanţi. Funcţia de preşedinte al delegaţiei judeţene putea fi îndeplinită de
persoane care erau licenţiate în drept cu cel puţin 3 ani de practică administrativă
sau judiciară, sau 5 ani de practică de avocat.

Cu privire la prefectul judeţului, art. 269 din Legea nr. 167/1929 preciza că
acesta este numit prin decret regal în urma propunerii Ministerului de Interne.

Alături de celelalte condiţii pretinse funcţionarilor publici, prefectul trebuie
să aibă studii universitare şi vârsta de 30 de ani. Foştii senatori şi deputaţi, care au
fost aleşi în cel puţin trei legislaturi, puteau fi numiţi prefecţi fără altă calificaţie.

Judeţele erau împărţite în mai multe circumscripţii teritoriale, numite plăşi.
În fruntea plăşilor funcţiona, sub ordinele prefectului de judeţ câte un prim-

pretor, ca reprezentant al prefectului, ofiţer de poliţie administrativă şi organ de
supraveghere şi control în ce priveşte administraţia rurală.

Prim-pretorii erau şefii poliţiei din plasa lor şi auxiliari de poliţie judiciară şi
trebuia să fie licenţiaţi în drept şi să aibă 3 ani de serviciu efectiv în administraţia de
stat, judeţ sau comună.

Pentru executarea sau întreţinerea lucrărilor sau instituţiilor de folos sanitar,
economic, cultural, sau de lucrări publice judeţele se puteau grupa în asociaţii
generale, pe termen limitat.

Asociaţiile judeţene generale erau persoane juridice şi aveau ca organe
administrative consiliul asociaţiei, preşedintele delegaţiei consiliului asociaţiei şi
delegaţia consiliului asociaţiei.

Un alt act normativ în domeniu a fost adoptat în 1936. Este vorba de Legea
administrativă din 27 martie 1936 [publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 13 din 27 martie 1936] potrivit căreia teritoriul României a fost împărţit din
punct de vedere administrativ în judeţe, iar judeţele în comune.

Judeţul şi comuna aveau personalitate juridică. Judeţul avea ca subdiviziune
administrativă plasa fără personalitate juridică şi, care era compusă din mai multe
comune. În fruntea plăşii era un pretor numit prin decizie de Ministerul de Interne.

Administrarea comunelor era încredinţată consiliului comunal, alcătuit din
membri aleşi şi membri de drept, precum şi primarul şi ajutorul de primar, aleşi  de
consiliu dintre membri săi.

Prefectul era numit şi revocat prin decret regal în urma propunerii
Ministerului de Interne. El era reprezentantul Guvernului şi şeful administraţiei
judeţene.

În anul 1938 se adoptă sub regimul Constituţiei din 27 februarie 1938 o
nouă Lege administrativă din 14 august 1938 [publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 187 din 14 august 1938] prin care se desfiinţează administraţia autonomă a
judeţului şi se înfiinţează ţinutul alături de comună, plasă şi judeţ.
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În concepţia acestui act normativ, judeţul a devenit o circumscripţie în care
funcţionau serviciile exterioare ale ministerelor.

Această lege a fost considerată a fi una specifică perioadelor de criză sau
regimurilor totalitare.

În baza Constituţiei din 1938 şi a acestei legi au fost formate 10 ţinuturi,
fiecare dintre ele fiind alcătuite din mai multe judeţe, independent de criteriul istoric.
Cele 10 ţinuturi au fost: Argeş-Bucegi, Someş-Crişuri, Dunărea de Jos, Jiu-Olt,
Marea, Mureş-Alba Iulia, Nistru, Prut, Suceava, Timiş. Potrivit art. 53 din lege, cele
10 ţinuturi, reşedinţele acestora, precum şi fostele judeţe arondate fiecăruia erau:

1. Ţinutul Olt, cu reşedinţa la Craiova, cuprindea fostele judeţe: Dolj,
Mehedinţi, Gorj, Vîlcea, Romanaţi şi Olt;

2. Ţinutul Bucegi, cu reşedinţa la Bucureşti, cuprindea fostele judeţe: Ilfov,
Teleorman, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Vlaşca, Prahova, Buzău, Braşov şi Trei-
Scaune;

3. Ţinutul Mării, cu reşedinţa la Constanţa, cuprindea fostele judeţe:
Constanţa, Ialomiţa,  Durastor şi Caliacre;

4. Ţinutul Dunărea de Jos, cu Reşedinţa la Galaţi, cuprindea fostele judeţe:
Coxurlui, Brăila, Tulcea, Ismail, Cahul, Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna şi Râmnicu-
Sărat;

5. Ţinutul Nistru, cu reşedinţa la Chişinău, cuprindea fostele judeţe:
Lăpuşna, Orhei, Tighina şi Cetatea Albă;

6. Ţinutul Prut, cu reşedinţa la Iaşi, cuprindea fostele judeţe: Iaşi, Bacău,
Neamţ, Baia, Botoşani, Baţi, Soroca, Vaslui şi Roman;

7. Ţinutul Suceava, cu reşedinţa la Cernăuţi, Hotin, Storojineţ, Rădăuţi,
Câmpulung, Suceava şi Dorohoi;

8. Ţinutul Mureş, cu Reşedinţa la Alba Iulia, cuprindea fostele judeţe: Alba,
Turda, Mureş, Ciuc, Odorhei, Făgăraş, Târnava-Mare, Târnava-Mică şi Sibiu;

9. Ţinutul Someş, cu reşedinţa la Cluj, cuprindea fostele judeţe: Cluj, Bihor,
Someş, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş şi Năsăud;

10. Ţinutul Timiş, cu reşedinţa la Timişoara, cuprindea fostele judeţe: Timiş-
Tarantal, Arad, Caraş, Severin şi Hunedoara.

Ţinutul avea statut de unitate administrativ-teritorială cu personalitate
juridică şi îndeplinirea atribuţiuni economice, culturale şi sociale.

Administrarea ţinutului era încredinţată rezidentului regal şi consiliului său.
Rezidentul regal era numit prin decret regal pe 6 ani, dat pe baza jurnalului

Consiliului  de Miniştri la propunerea ministrului de interne.
Rezidentul regal era reprezentantul Guvernului şi administratorul ţinutului,

având rang şi salariu de subsecretar de stat.
Rezidentul regal trebuia să aibă minim 35 de ani şi să fie diplomat universitar

sau ofiţer general.
În activitatea sa, rezidentul regal era ajutat de un secretar general, numit tot

prin decret regal, funcţionar de carieră cu salariul egal cu cel al secretarului general
de minister.

Consiliul ţinutului se compunea din membri aleşi şi membri de drept.
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Legea reglementa două categorii de membri aleşi şi anume:
- membri aleşi de consiliile comunale din ţinut. În acest sens, membrii aleşi

ai consiliilor comunale din fiecare judeţ, se întruneau într-un singur colegiu la
reşedinţa judeţului şi alegeau, din rândul lor, doi membri în consiliul ţinutului; şi

- membri aleşi de Camerele de agricultură, comerţ, industrie şi munca din
ţinut. Acestea formau colegii separate, alegeau fiecare din rândul lor câte un
membru.

Durata mandatului membrilor aleşi ai consiliul ţinutului era de 6 ani.
Desemnarea membrilor de drept se făcea de ministrul de interne, pe baza

propunerii rezidentului regal. Mandatul lor înceta la expirarea funcţiunii.
Consiliul ţinutului era prezidat de rezidentul regal sau, în lipsa acestuia, de

secretarul general.
Judeţul era o circumscripţie administrativă şi de control fără personalitate

juridică, condusă de prefect, numit prin decret regal. El era funcţionar de carieră şi
şef ierarhic al tuturor funcţionarilor exteriori ai Ministerului de Interne din judeţ.

Plasa era o subdiviziune administrativă şi de control, fără personalitate
juridică, constituită din mai multe comune.

Plasa era condusă de pretor, numit prin decizie ministerială. El era
reprezentantul Guvernului şi şeful poliţei  din cuprinsul plăşii.

Comunele erau persoane juridice şi se îngrijeau de nevoile locale şi executau
măsurile de interes general ordonate de organele centrale.

Comunele erau rurale şi urbane. Din rândul comunelor urbane făceau parte
municipiile, oraşele reşedinţă de judeţ şi oraşele nereşedinţă de judeţ.

Municipiile erau definite de lege ca fiind reşedinţele ţinuturilor şi oraşele care
aveau o populaţie de peste 50.000 de locuitori, stabilite prin recensământul oficial şi
declarate astfel prin lege.

Administraţia comunei era încredinţată primarului şi consiliului comunal. În
satele îndepărtate de reşedinţa comunei, autoritatea comunală era reprezentată prin
delegatul sătesc.

Primarul se numea dintre membrii comunei, după cum urmează:
- de prefectul judeţului pentru comunele rurale şi urbane nereşedinţă;
- de rezidentul regal pentru comunele urbane reşedinţă de judeţ;
- prin decret regal, la propunerea ministrului de interne, pentru staţiunile

balneo-climaterice şi municipii.
Legea impunea primarului condiţii de vârstă, cel puţin 30 de ani, şi de studii

diferenţiate în raport de felul comunei.
Consiliul comunal se compunea din membri aleşi şi membri de drept.

Desemnarea membrilor de drept se făcea de prefectul judeţului pentru comunele
rurale şi urbane, de rezidentul regal, pentru municipii, iar pentru municipiul
Bucureşti prin decret regal, la propunerea ministrului de interne.

La comunele rurale membrii de drept aveau vot consultativ, iar la comunele
urbane aveau vot deliberativ.
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În anul 1940, ţinuturile aveau să se desfiinţeze, iar judeţele redeveneau
unităţi administrativ-teritoriale descentralizate cu personalitate juridică. S-au
constituit astfel:

- 58 de judeţe;
- 424 plăşi;
- 6276 comune rurale şi urbane.

3. Organizarea administrativ-teritorială a României în perioada 1950-1968

În anul 1950 a fost adoptată Legea nr. 5 din 6 septembrie 1950 pentru
raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
[publicată în Buletinul Oficial din 8 septembrie 1950]. Această lege a fost
considerată un experiment sovietic de organizare a teritoriului. Potrivit acestui act
normativ au fost desfiinţate judeţele, plasele şi comunele, iar teritoriul ţării a fost
împărţit în:

- 28 de regiuni;
- 177 de raioane;
- 148 de oraşe;
- 4052 de comune.
Potrivit art. 9 din Legea nr. 5/1950, regiunile şi capitalele lor erau

următoarele: Arad la Arad; Argeş la Piteşti; Bacău la Bacău; Baia-Mare la Baia-Mare;
Bârlad la Bârlad; Bihor la Oradea; Botoşani la Botoşani; Bucureşti la Bucureşti;
Buzău la Buzău; Cluj la Cluj; Constanţa la Constanţa; Dolj la Craiova; Galaţi la
Galaţi; Gorj la Târgu-Jiu; Hunedoara la Deva; Ialomiţa la Călăraşi; Iaşi la Iaşi; Mureş
la Târgu-Mureş; Prahova la Ploieşti; Putna la Focşani; Severin la Caransebeş; Sibiu la
Sibiu; Stalin (fostul Braşov); Suceava la Câmpulung-Moldovenesc; Teleorman la
Roşiorii de Vede; Timişoara la Timişoara; Vâlcea la Vâlcea.

Regiunea era unitatea administrativ-economică delimitată teritorial, pe care
se sprijineau direct organele centrale de stat. Aceasta era subordonată direct
organelor centrale ale statului, fiind alcătuită din raioane şi oraşe.

Oraşele erau de trei categorii şi anume:
- oraşe de subordonare republicană, erau localităţi care, din punct de vedere

economic şi politic, prezentau o importanţă deosebită pentru ţară, fiind subordonate
direct organelor centrale ale statului. Oraşele de subordonare republicană puteau fi
împărţite în raioane de oraş;

- oraşe de subordonare regională, erau localităţi care, din punct de vedere
economic şi politic, prezentau o importanţă deosebită pentru întreaga regiune, fiind
subordonate direct regiunii;

- oraşe de subordonare raională, erau localităţi care, din punct de vedere
economic şi politic, prezentau o importanţă deosebită pentru întregul raion fiind
subordonat direct raionului.

Capitala ţării este oraşul Bucureşti şi era direct subordonată organelor
centrale ale statului. Ea era împărţită în raioane de oraş.



Regionalizare şi politici regionale

35

Raionul era o unitate teritorială, operativă din punct de vedere economic,
politic şi administrativ, alcătuit din oraşe de subordonare raională şi comune. El era
subordonat direct regiunii.

Comuna era o unitate administrativ-economică, delimitată teritorial şi
alcătuită din unul sau mai multe sate apropiate fiind subordonată direct raionului.

Această lege a fost modificată prin Constituţia  Republicii Populare Române
din 1952 şi prin Decretul nr. 331 din acelaşi an.

Prin aceste acte normative numărul regiunilor a fost redus la 18 prin
comasare. Astfel s-au constituit regiunile: Arad, Bacău, Baia-Mare, Bârlad, Bucureşti,
Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Stalin,
Suceava, Timişoara şi Regiunea Autonomă Maghiară creată pe criterii etnice.

Această formă a fost criticată  pe motiv că regiunile sunt prea vaste şi prea
eterogene, accesul la centru al populaţiei din localităţile periferice la centru fiind
dificil.

Legea nr. 5 din 1950 a fost din nou modificată prin Decretul nr. 12/1956
[publicat în Monitorul Oficial al R.P.R. nr. 1 din 10 ianuarie 1956]. Prin acest decret
au fost desfiinţate regiunile Arad şi Bârlad.

De asemenea, prin Legea nr. 3 din 24 decembrie 1960 s-au făcut redistribuiri
de teritorii şi redenumiri de regiuni. Astfel, Regiunea Autonomă Maghiară a devenit
Regiunea Mureş – Autonomă Maghiară, modificându-i-se şi teritoriul.

4. Organizarea administrativ-teritorială în perioada 1968-1990

Constituţia din 1968 a consfinţit ca unităţi administrativ-teritoriale judeţul,
oraşul şi comuna, revenindu-se astfel la organizarea administrativ teritorială
tradiţională. Prin Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 s-au constituit:

- 39 de judeţe;
- Municipiul Bucureşti organizat în 8 sectoare şi reorganizat prin Decretul

Consiliului de Stat nr. 28 din 1 august 1979 în 6 sectoare;
- 236 de oraşe din care 47 de municipii;
- 2706 comune având în componenţă 13.149 de sate.
Prin Decretul nr. 15 din 15 ianuarie 1988, judeţele Ialomiţa şi Ilfov au fost

reorganizate şi s-au înfiinţat judeţele Călăraşi şi Giurgiu. Restul teritoriului judeţului
Ilfov a fost declarat Sector agricol, subordonat Capitalei.

Cauzele acestor modificări au fost considerate a fi schimbările structurale
din economia naţională, marcate de industrializare şi de creşterea explozivă a
populaţiei urbane pe baza imigraţiei interne din zona rurală către cea urbană.

Ultimul act normativ referitor la organizarea administrativ-teritorială înainte
de evenimentele din 1989 a fost Legea nr. 2/1989 publicată în Buletinul Oficial nr.
15 din 25 aprilie 1989 act normativ care a fost abrogat prin Decretul Lege nr.
38/1990.
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5. Configuraţia administrativ-teritorială actuală a României

Potrivit Constituţiei din 1991 şi Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice
locale [publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 28
noiembrie 1991], România a fost organizată în:

- 41 de judeţe;
- 97 de municipii;
- 268 de oraşe (inclusiv municipiile);
- 2.698 de comune;
- 13.089 de sate.

 Prin Legea nr. 50/1997 pentru modificarea art. 126 din Legea nr.
69/1991 republicată, a fost reînfiinţat judeţul Ilfov, în limitele fostului Sector
Agricol Ilfov şi scos de sub tutela Municipiului Bucureşti.

 Reglementarea prin lege a delimitării teritoriale a comunelor,
oraşelor şi judeţelor este prevăzută şi de Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 [publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23
aprilie 2001] cu modificările şi completările ulterioare.

 Acest act normativ învederează în art. 20 că orice modificare a
limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după
consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective
prin referendum organizat potrivit legii.

 La rândul său, Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IVa – Reţeaua de localităţi ierarhizează
localităţile pe 5 ranguri şi anume:

- rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel
european;

- rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană sau cu rol de echilibru în
reţeaua de localităţi;

- rangul III – oraşe;
- rangul IV – sate de reşedinţă de comună;
- rangul V - sate componente ale Comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi

oraşelor.
 Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face numai prin lege, la

propunerea consiliilor locale, cu consultarea populaţiei prin referendum în condiţiile
legii şi cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimi prevăzuţi
de lege.

 Pentru localităţile urbane, legea stabileşte un număr de 16 indicatori
diferenţiaţi pentru municipii şi oraşe. Primul loc între aceştia îl ocupă indicatorul
referitor la populaţie care, în cazul municipiului, trebuie să fie de cel puţin 25.000 de
locuitori, iar în cazul oraşului de 5.000 locuitori.

 Potrivit Legii nr. 84/1992, modificată prin Legea nr. 244/2004
reglementează regimul zonelor libere. Zona liberă este o zonă geografică a
teritoriului României în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele
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de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul
vamal al României.

Alături de aceste zone libere trebuie amintite şi regiunile de dezvoltare,
reglementate încă din 1998 prin Legea nr. 151 din 15 iulie 1998 a dezvoltării
regionale [publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie
1998]. Actualmente acestea sunt reglementate prin Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România [publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004].

Nici unele nici altele nu sunt unităţi administrativ – teritoriale şi nu au
personalitate juridică.

Începând cu anul 1998 au fost stabilite 4 macroregiuni de dezvoltare potrivit
Nomenclatorului comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS). Clasificarea
NUTS este ierarhică în măsura în care ea se subdivizează fiecare stat membru în trei
niveluri: NUTS1, NUTS2 şi NUTS3. Al doilea şi al treilea nivel sunt subdiviziuni ale
primului şi respectiv ale celui de-al doilea nivel. Un stat membru poate hotărî să
extindă nivelurile ierarhice de detaliere, subdivizând nivelul NUTS3.

În conformitate cu Nomenclatorul NUTS1 al Uniunii Europene cele 4
microregiuni sunt constituite după cum urmează:

 Macroregiunea 1 cuprinde:
- Regiunea de Nord-Vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-

Mare, Sălaj;
- Regiunea Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.
 Macroregiunea 2 cuprinde:
- Regiunea Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;
- Regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea.
 Macroregiunea 3 cuprinde:
- Regiunea Sud: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,

Teleorman;
- Regiunea Bucureşti-Ilfov: Bucureşti, Ilfov.
 Macroregiunea 4 cuprinde:
- Regiunea Sud-Vest: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.
- Regiunea Vest: Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş.
Pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS2 existent în Uniunea

Europeană, pe teritoriul României sunt organizate 8  regiuni de dezvoltare şi anume:
1. Nord-Est grupează judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava,

Vaslui;
2. Sud-Est, grupează judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi

Vrancea;
3. Sud-Muntenia, grupează judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,

Ialomiţa Prahova şi Teleorman;
4. Sud-Vest Oltenia, grupează judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
5. Vest, grupează judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
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6. Nord-Vest, grupează judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-
Mare şi Maramureş;

7. Centru, grupează judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita Mureş şi
Sibiu;

8. Bucureşti-Ilfov, grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
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Observations on the progress of the civil service evolution and the
necessity of reconsidering the law for this domain from the

perspective of regionalisation

[Aprecieri referitoare la evoluţia funcţiei publice şi la necesitatea
reconsiderării legislaţiei incidente domeniului în perspectiva

regionalizării]

Ion Cristinel RUJAN1

Abstract:
Central and local Public Administration in Romania needs a professional body of civil

servants, which would not be subject to political influences, would enjoy the stability, on the basis of
the career principles of the public function and of the legality and equity in the professional
evaluation. Relatively recent changes in the law applicable to the civil service sector raise a lot of
question marks regarding the respect of principles assumed by our country in the process of accession
to the european space, in the sense that a number of amendments to the legal institutions, contained
in legal texts, are based on ideas that generate the arbitrary administrative decisions, and the
equivoque in the application of legal norms. Regionalization of Romania, as a process of complex
administrative-territorial share and social-economic settlement, will involve a rethinking of the
duties and powers of the public authorities at regional and local level, by transferring from the
central public authorities, which will lead to large institutional imbalances and the tendency to
abuse of regional or local authorities.

Keywords: public function, civil servant, career, regionalization.

1 Ph.d. Lecturer, University ,,Constantin Brâncuşi” of Târgu-Jiu
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I Consideraţii introductive

Funcţie publică poate fi definită în special prin raportare la norma juridică,
care conţine prevederi cu privire la această instituţie juridică, în strânsă legătură cu
noţiunile de serviciu public şi funcţionar public. Noţiunea de funcţie publică
reprezintă o noţiune fundamentală a dreptului public în general, a dreptului
administrativ, în special, strâns legată de noţiunea de organ, autoritate, activitate
administrativă etc. Funcţia publică exprimă atât suma atribuţiilor cu care a fost
învestită legal persoana însărcinată, cât şi totalitatea drepturilor şi îndatoririlor pe
care le are în realizarea competenţei legale a organului în numele şi pentru care
lucrează.

Funcţia publică reprezintă situaţia juridică a persoanei învestită legal cu
atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice, ce constă în ansamblul
drepturilor şi obligaţiilor ce formează conţinutul juridic complex al raportului juridic
de serviciu generat între persoana fizică respectivă şi organul care a învestit-o.
(Iorgovan, 1996, 152)

În conformitate cu art.2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  funcţia publică
reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în
scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică
centrală, administraţia publică locală si autorităţile administrative autonome, iar
funcţionarul public este persoana numită, in condiţiile legii, într-o funcţie
publică. Activitatea desfăşurată de funcţionarii publici în cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice, în conformitate cu statutul lor şi a legislaţiei aplicabile
domeniului, în care au încheiat un raport de serviciu, implică exercitarea
prerogativelor de putere publică.

Organizarea administraţiei publice, managementul funcţiei publice şi a
funcţionarilor publici în ţara noastră se pliază pe structura unităţilor administrativ-
teritoriale existente şi consfinţite constituţional, astfel încât o nouă organizare
administrativ-teritorială, pe regiuni, va presupune şi o restructurare a
managementului funcţiei publice, sub anumite aspecte precum: numirea şi eliberarea
funcţionarilor publici de către structuri de conducere regională sau persoane care
deţin anumite calităţi, demnităţi ori funcţii cu o anumită dependenţă politică;
reconsiderarea atribuţiilor şi competenţelor pentru funcţionarii publici, care vor avea
o pregnantă componentă regională sau chiar locală; stabilirea unei noi concepţii
privind managementul resurselor umane în aplicarea principiului carierei
funcţionarilor publici, în sensul că se va impune realizarea unui program regional de
gestiune a corpului funcţionarilor publici, care să poată fi, de exemplu, transferaţi ori
supuşi mobilităţii numai în cadrul regiunii respective.

Pentru realizarea unei legislaţii adecvate în domeniul funcţiei publice şi a
funcţionarilor publici este necesar să avem în vedere ce reprezintă regionalizarea.

Regionalizarea reprezintă un proces complex, pentru a cărei definire sunt
necesare clarificări de ordin conceptual în principal în privinţa unor termeni cum ar
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fi: regiune, regionalism, autonomie locală, descentralizare, dezvoltare regională
durabilă, politici şi strategii regionale, etc. (Gorun, et all, 2013, 7)

Noţiunea de regiune are sensuri diferite în raport de domeniul la care ne
referim, dar, întrucât în analiza unor aspecte legate de funcţia publică, ne interesează
mai mult sensul administrativ, de organizare instituţională, fundamentat pe decizia
politică şi politicile publice aferente, precizăm că în viziunea Consiliului Europei
regiunea reprezintă un interval de dimensiune medie susceptibil de a fi determinat geografic şi
care se consideră ca omogen (Gorun, et all, 2013, 12).

Carta Comunitară a Regionalizării, document adoptat de Parlamentul
European în anul 1988, defineşte regiunea ca fiind un teritoriu care formează, din
punct de vedere geografic, o unitate netă sau un ansamblu similar de teritorii în care
există continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente comune şi care
doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a
stimula progresul cultural, social şi economic.

Regionalismul reprezintă un proces social-politic şi administrativ, care
evoluează de ”jos în sus”şi presupune expresia conştiinţei de sine a comunităţii, care
îşi afirmă în plan psihologic identitatea regională şi care înţelege să se implice direct
şi concret în gestionarea intereselor comune. (Alexandru, 2001, 622)

Conform Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prin autonomie locală se înţelege dreptul şi
capacitatea administraţiei publice locale de a soluţiona şi gestiona în numele şi
interesul colectivităţilor pe care le reprezintă, în condiţiile legii, treburile publice.

Descentralizare înseamnă a dispersa sau a distribui puterea dinspre centru
spre regiuni sau comunităţi locale şi are mai multe elemente structurale: în primul
rând o descentralizare politică, care înseamnă dispersarea deciziei politice;
descentralizarea administrativă, care presupune dispersarea puterii decizionale în
sfera organizării, a reglementării regionale şi a specificizării funcţiei publice,
purtătoare a puterii publice regionale sau locale; descentralizare economică, dată de
competenţa organelor de conducere regională sau locală de a lua hotărâri cu privire
la încurajarea investiţiilor ori a facilităţilor fiscale.

Dezvoltarea regională se circumscrie conceptului de dezvoltare socială, prin
asociere cu termenul de dezvoltare durabilă, astfel încât dezvoltarea socială
presupune o dezvoltare umană, a individului, prin realizarea unei evoluţii în plan
economic, cultural, politic, educaţional etc., în acord cu interesele comunităţii,
circumscrise regional, durabilitatea dezvoltării reprezentând necesitatea ca o creştere
a parametrilor socio-economici din prezent să nu ducă la diminuarea resurselor de
care vor dispune generaţiile viitoare.

Prin politici regionale înţelegem acele instrumente operaţionale de realizare a
obiectivelor strategice şi modalităţile prin care statul sau structurile politico-
administrative regionale identifică şi rezolvă problemele socio-economice ale
comunităţii regionale, iar prin strategie regională înţelegem capacitatea de a folosi
eficient mijloacele şi resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite prin politica
regională.
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II Consideraţii referitoare la evoluţia şi managementul funcţiei publice în
perspectiva regionalizării

Pentru a putea realiza o regionalizare eficientă din punct de vedere al
administraţiei publice, trebuie avut în vedere unul dintre factorii importanţi, care
influenţează reaşezarea sistemului administrativ, şi anume funcţia publică, cu toate
elementele sale specifice.

Evoluţia funcţiei publice în ţara noastră s-a realizat în primul rând prin
apariţia şi modificările de natură normativă, care au reglementat domeniul, prin
raportare la cel european.

Astfel, reglementarea cadru în materia funcţiei publice o reprezintă Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul
funcţionarilor publici. În completarea sau în aplicarea acestui act normativ au fost
adoptate o serie de acte normative, prin care au fost reglementate incompatibilităţile,
cum este cazul Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind
unele măsuri privind asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a fost
adoptat Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată au fost stabilite
regulile privind managementul carierei înalţilor funcţionari publici, prin H.G. nr.
341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul
carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi alte acte normative
necesare conturării complete a domeniului.

Un rol important în evoluţia funcţiei publice în România l-a avut Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, autoritate centrală de coordonare şi de gestiune a
funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, a cărei organizare şi funcţionare este
stabilită prin H.G. nr.1000/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior,
în anul 2009, A.N.F.P. a fost reorganizată prin H.G.1373/2009, în urma comasării
acesteia cu Institutul Naţional de Administraţie. Misiunea acestei instituţii centrale
este aceea de a crea şi dezvolta un corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi
imparţial, de a aplica strategiile şi  programele de guvernare în domeniul
managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici şi în domeniul formării
profesionale a personalului  din administraţia publică.

În conformitate cu dispoziţiile legale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici are ca atribuţii: reglementarea funcţiei publice, managementul funcţiei
publice şi a funcţionarilor publici, perfecţionarea funcţionarilor publici şi formarea
profesională în administraţia publică, gestionarea de programe în domeniul funcţiei
publice, monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi
funcţionarii publici. Exercitarea acestor atribuţii  se circumscrie principalelor
orientări strategice în domeniul funcţiei publice în ţara noastră, şi anume:
eficientizarea procesului de management a funcţiei publice şi a funcţionarilor publici
la nivel strategic, instituţional şi legislativ, dezvoltarea de programe de formare
specializată şi perfecţionare profesională care să răspundă cerinţelor de reformă
administrativă, inclusiv celei legate de descentralizare şi potenţială regionalizare,
precum şi consolidarea comunicării interinstituţionale în domeniul funcţiei publice.
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Problema reformei administrative a constituit un permanent deziderat al
guvernelor care s-au succedat după anul 1989, dar primul act normativ care a
conturat clar direcţiile de dezvoltare în domeniul administraţiei publice şi, implicit,
în domeniul funcţiei publice, a fost Hotărârea Guvernului nr.1006/2001 pentru
adoptarea Strategiei Guvernului privind accelerarea reformei în administraţia
publică. Acest act normativ a constituit primul set de obiective strategice şi
operaţionale, precum şi măsuri concrete necesare, în vederea reformării sistemului
administraţiei publice, în general, şi a funcţiei publice, în special. Printre obiectivele
strategiei guvernamentale se distingeau următoarele:

- restructurarea profundă a administraţiei publice centrale şi locale;
- schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean;
- descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale

administrative şi financiare;
- depolitizarea structurilor administraţiei publice şi eliminarea

clientelismului politic;
- diminuarea birocraţiei în administraţia publică;
- perfecţionarea managementului în administraţie;
- armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene
Dacă analizăm punctual strategia guvernamentală adoptată în anul 2001,

vom constata cu uşurinţă că niciunul dintre obiective nu a fost îndeplinit, că, deşi
România şi-a armonizat formal legislaţia în domeniul funcţiei publice şi a
funcţionarilor publici cu normele comunitare, aplicarea acesteia este defectuoasă,
generatoare de conflicte de muncă şi litigii în contencios administrativ.

În acelaşi sens, remarcăm faptul că şi în prezent persistă o politizare excesivă
a entităţilor administrative, a autorităţilor şi instituţiilor publice, şi mai ales că
funcţionarii publici sunt afectaţi, în comportamentul lor instituţional şi profesional,
de ingerinţele factorului politic în modul de exercitare a competenţelor şi atribuţiilor
acestora şi în luarea deciziilor administrative. Totodată, constatăm că nu s-a reuşit,
nici după un deceniu de la lansarea strategiei respective, să fie debirocratizată
administraţia publică din ţara noastră, să devină o administraţie transparentă şi
centrată pe cetăţean. Mai mult, observăm un fenomen interesant, şi anume acela că,
pe lângă birocraţia europeană, asumată de administraţia publică românească, după
aderarea la U.E., birocraţie europeană existentă şi vizibilă mai ales în domeniul
gestionării şi implementării proiectelor cofinanţate european, s-a creat o
suprabirocraţie  instituţională autohtonă, care este de cele mai multe ori cutumiară.
Acest tip de birocraţie cutumiară, generată din practici şi operaţiuni administrative
nescrise, nereglementate şi inventate de funcţionari publici incompetenţi şi
deprofesionalizaţi, produce efecte negative şi perturbatoare pentru sistemul
administrativ din România, preponderent în atragerea fondurilor europene.

Cu referire strict la procesul de regionalizare, se va impune în primul rând
realizarea cadrului legislativ necesar, nu numai în privinţa organizării administrative
la nivel regional ori referitor la translatarea unor competenţe decizionale de la centru
către entităţile regionale, dar şi pentru reformarea şi clarificarea unor aspecte
importante, legate de poziţia funcţiei publice în contextul politico-administrativ



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

44

regional, expunerea expresă a principiilor stabilităţii şi carierei în funcţia publică în
contextul reorganizării regionale, fără de care nu se pot profesionaliza funcţionarii
publici. De asemenea, considerăm că în situaţia, în care aceste structuri
administrative regionale vor avea o autonomie financiar-economică şi anumite
regiuni vor avea o creştere economică semnificativă în raport cu altele, pe baza
legislaţiei cadru din domeniul muncii, se va putea ridica, eventual, problema
remunerării neunitare la nivelul regiunilor a funcţionarilor publici, fundamentată pe
principiile performanţei profesionale, transparenţei decizionale şi a unui serviciu
public centrat pe cetăţean.

Strategiile guvernamentale privind reforma în administraţia publică, au
cuprins, printre altele, următoarele obiective menite a reforma domeniul funcţiei
publice: stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor
publici, printr-un set de proceduri clare şi facil de aplicat; reforma sistemului de
salarizare în sensul omogenizării şi tratării echitabile a tuturor categoriilor de
funcţionari publici prin crearea şi implementarea unui sistem unitar de salarizare a
funcţionarilor publici motivant, simplu şi transparent care să permită atragerea de
funcţionari competenţi; ameliorarea imaginii administraţiei publice, prin creşterea
transparenţei actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile
pentru opinia publică.

Referitor la actele normative de stabilire a salarizării funcţionarilor publici
remarcăm faptul că nu s-a reuşit aplicarea Legii - cadru nr. 284/2010, privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, deşi nici aceasta nu
rezolva problema remuneraţiei funcţionarilor publici în raport cu responsabilităţile
lor legale, legate de exercitarea autorităţii statului. Pentru viitor se impune
reconsiderarea normativă în privinţa salarizării personalului care deţine o funcţie
publică, având în vedere şi faptul că într-un proiect al Băncii Mondiale din 2011,
intitulat Analiza funcţională a administraţiei publice din România, în cadrul căruia au fost
elaborate rapoarte pe sectoare ale administraţiei publice  precum: educaţie, mediu,
finanţe publice, agricultură şi altele, precum şi un raport-concluzie privind probleme
comune pe toate sectoarele, s-a constatat că salarizarea în cadrul ministerelor şi a
celorlalte entităţi subsidiare nu este echitabilă şi este o barieră pentru performanţă datorită
criteriilor de acordare a bonusurilor şi sporurilor, şi că salariile nu sunt corelate cu activităţile
desfăşurate şi nivelul de responsabilitate corespunzător postului.

Două dintre momentele notabile în evoluţia administraţiei publice în
România îl constituie, în primul rând, adoptarea Legii nr. 544/2001, completată şi
modificată ulterior, privind liberul acces la informaţii de interes public, iar în al
doilea rând, adoptarea Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
modificată şi completată ulterior.

În perioada ultimilor 10 ani, rezultatele implementării unei viziuni de
reformare a sistemului administraţiei publice şi a funcţiei publice, au fost
determinate, favorizate ori afectate de anumiţi factori, cum ar fi: gradul de asumare,
la nivel politic, a schimbărilor propuse; planificarea strategică la nivelul ministerelor
şi a celorlalte autorităţi publice centrale, care să stabilească schema de priorităţi în
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realizarea obiectivelor; elaborarea unui cadru legal corespunzător şi comunicarea
interinstituţională pentru armonizare decizională şi normativă.

Strategia de reformare în domeniul funcţiei publice s-a teoretizat printr-o
serie de documente, care nu au reuşit, până în prezent, să atingă obiectivele propuse.
Astfel,  Programul Naţional de Reformă 2011-2013, care a avut ca obiective:
consolidarea cadrului strategic, instituţional şi legislativ specific managementului
funcţionarilor publici şi funcţiei publice; monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei
specifice funcţionarilor publici şi funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice; elaborarea şi implementarea de programe de formare
specializată şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, s-a menţinut în
linia generală a lozincilor instituţionale, fără o finalitate eficientă şi concretă.

Un alt document de remarcat, adoptat în procesul evolutiv al funcţiei
publice, a fost Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2012-2015,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, care a urmărit îndeplinirea
următoarelor obiective generale: prevenirea corupţiei în instituţiile publice; creşterea
gradului de educaţie anticorupţie; combaterea corupţiei prin măsuri administrative şi
penale; aprobarea planurilor sectoriale şi dezvoltarea sistemului naţional de
monitorizare a strategiei anticorupţie.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi
2013-2020-2030 are următoarele obiective privind administraţia publică şi domeniul
funcţiei publice:

- crearea unei administraţii publice mai eficiente şi capabile să genereze
politici publice adecvate, să le gestioneze în mod eficace, în scopul implementării
principiilor dezvoltării durabile - Orizont 2013;

- creşterea capacităţii administraţiei publice prin realizarea unor îmbunătăţiri
de structură şi proces în managementul ciclului de politici publice;

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accent pe
procesul de descentralizare;

- definitivarea procesului de reformă în administraţia publică şi reducerea
substanţială a decalajelor faţă de nivelul mediu de performanţă al administraţiei
centrale si locale si al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creşterea
gradului de încredere şi satisfacţie al cetăţenilor în raporturile cu autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale - Orizont 2020,

- apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE
în privinţa performanţei administraţiei publice centrale şi locale în furnizarea
serviciilor publice.

III Concluzii

În România este necesară o restructurare a legislaţiei aplicabilă domeniului
funcţiei publice, atât în ceea ce priveşte raportarea la principiile generale,
constituţionale, cât şi la principiile, care guvernează exercitarea unor astfel de funcţii,
adică neimplicarea politicului în recrutarea funcţionarilor publici, cariera şi
stabilitatea în funcţia publică.
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De asemenea, pentru viitor, se impune ca modificările şi completările
legislaţiei incidente domeniului, dar mai ales a Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să nu se
mai facă prin ordonanţe de urgenţă emise de Guvernul României, întrucât, în
conformitate cu dispoziţiile constituţionale, modificările şi completările statutului
funcţionarilor publici se poate realiza exclusiv prin lege organică. În acest sens, s-a
pronunţat în mai multe rânduri Curtea Constituţională, care a statuat că, în
conformitate cu art.115 alin.(6) din Constituţie, ordonanţele de urgenţă nu pot
afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, care vizează structura
organizatorică, funcţionarea, competenţele, resursele materiale şi financiare, numărul
şi statutul personalului, salarizarea etc. (Decizia Curţii Constituţionale nr.1257, 7
octombrie 2009, Decizia Curţii Constituţionale nr.1629, 3 decembrie 2009)

În acelaşi sens, executivul va trebui să evite promovarea unor modificări
legislative, care să genereze o dependenţă a funcţionarului public de factori
decizionali ancoraţi politic, aşa cum este cazul dispoziţiilor O.U.G. nr.82 /2013
privind modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în care este
limitat dreptul funcţionarului public, aflat în corpul de rezervă, de a putea fi
redistribuit pe un post corespunzător vacant, fără acordul conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află acel post. În acest caz se poate
constata că este de fapt lezat dreptul funcţionarului public la redistribuire, iar
acordul conducătorului entităţii, unde se află postul, este irelevant, atâta timp cât
acesta nu poate să facă o evaluare obiectivă, pe baza unor criterii reglementate, a
persoanei care solicită redistribuirea, iar oportunitatea ocupării postului respectiv
rezidă din chiar faptul că acesta nu a fost radiat din statul de funcţii al autorităţii sau
instituţiei publice, fiind vacant, deci susceptibil de a fi ocupat. Referitor la
neconstituţionalitatea unor norme de modificare a Statutului funcţionarilor publici
menţionăm art.7, punctul C din O.U.G. nr.77/2013, prin care instituţia juridică a
mobilităţii înalţilor funcţionari publici a dobândit o dublă aplicabilitate, în sensul că
a devenit deopotrivă o modalitate de modificare a raportului de serviciu, respectiv o
situaţie juridică premisă pentru încetarea raporturilor de serviciu, în situaţia în care
un înalt funcţionar este supus mobilităţii pe un post de inspector guvernamental.

Creşterea calităţii guvernării la nivel naţional şi conturarea unor premise
favorabile pentru aplicarea unor politici publice regionale în domeniul administraţiei
publice şi funcţiei publice, ca parte integrantă a procesului complex al regionalizării
României, dar şi dezvoltarea unei noi concepţii, aceea de guvernare regională, se
poate realiza prin stabilirea şi implementarea următoarelor obiective, conturate în
urma unor analize realizate de structuri ale  Uniunii Europene2 şi asumate în întregul
spaţiu european: promovarea principiilor bunei guvernări şi clarificarea relaţiei
dintre sfera politicii şi administraţia publică; facilitarea accesului utilizatorilor la
servicii publice prin e-guvernare; îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii şi creşterea
transparenţei proceselor de reglementare; eficientizarea utilizării resurselor în

2 Comisia Europeană (2012) Excellence in public administration for competitiveness in EU member
states
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sistemul funcţiei publice; promovarea echităţii cu privire la recrutare, promovare,
dezvoltarea carierei şi salarizare în domeniul funcţiei publice; îmbunătăţirea
capacităţii administraţiei publice prin formare; motivarea funcţionarilor publici;
promovarea şi respectarea normelor de conduită pentru funcţionarii publici;
îmbunătăţirea managementului strategic; îmbunătăţirea evaluării activităţii în
sistemul funcţiei publice, şi utilizarea acestor evaluări în luarea deciziilor;
implementarea standardelor de calitate şi îmbunătăţirea coordonării dintre nivelurile
administraţiei.
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Legal implications of regionalization

[Implicaţii juridice ale regionalizării]

Sevastian BLENDEA1

Abstract
The present paper focuses on the analysis of the following legal implications of

regionalization:
 Constitution review;
 elaboration of the normative frame necessary for organization and function of regions

and authorities of public administration at the regional level;
 elaboration of regulatory acts related to the prerogatives of the authorities of public

administration at the regional level.
The legal implications that we are referring, start from the understanding of the region as a

new intermediary administrative level, between the central level and the base level of public
administration, represented by communes and cities.

Such a definition of the region was adopted by the European Council in European Charter
of Local Powers and, after that, by all documents which followed the appearance of this Charter
and which make reference to the public administration.

Keywords: territorial administrative organization, administrative-territorial unit, departmental
system of public administration, regional system of public administration, decentralization.
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Implicaţii juridice ale regionalizării

Având în vedere că regiunea este consacrată şi acceptată în practica
europeană ca unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, prezentul
articol se concentrează pe identificarea implicaţiilor juridice ale creării regiunilor, în
accepţiunea lor europeană.

Potrivit  Constituţiei României teritoriul statului roman, ca stat unitar, este
împărţit din punct de vedere administrativ, în unităţi administrativ- teritoriale, aspect
evidenţiat în doctrină prin intermediul noţiunii de organizare administrativ-
teritorială (Muraru, 1997, p. 146).

Sintagma „unităţi administrativ-teritoriale“ are două sensuri distincte:
a) într-un prim sens, unităţile administrativ-teritoriale fac referire la

circumscripţiile administrative ale teritoriului de stat, adică porţiuni ale teritoriului
naţional, în care îşi exercită competenţa serviciile deconcentrate ale statului;

b) într-un al doilea sens, unităţile administrativ-teritoriale reprezintă
colectivităţile teritoriale locale adică cetăţenii, care trăiesc pe o anumită porţiune a
teritoriului de stat, existând o organizare juridică administrativă şi interese politice
locale proprii, distincte.

În contextul în care dispoziţiile constituţionale ale art.3, alin (3), privind
teritoriul României, prevăd în mod expres faptul că „teritoriul este organizat, sub
aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe“, se impune a preciza că România
are trei niveluri de administraţie publică – comunală şi orăşenească, judeţeană şi
naţională – deci un singur nivel intermediar între nivelul local de bază şi cel naţional,
incluzându-se în categoria statelor cu un sistem departamental de administraţie
publică (Iorgovan, 1996 p.539).

Această formă de organizare administrativă a teritoriului României, datată
din anul 1968, a devenit odată cu trecerea la economia de piaţă şi cu aderarea ţării
noastre la Uniunea Europeană, anacronică şi nefuncţională, aducând grave prejudicii
dezvoltării economice, sociale şi culturale a României.

Incompatibilitatea judeţelor cu regiunile europene şi capacitatea redusă a
multor unităţi administrativ-teritoriale de a se autofinanţa şi implica în proiecte de
anvergură, conform cerinţelor şi posibilităţilor existente, şi de a îndeplini cerinţele
Uniunii Europene, cauzând astfel o absorţie extrem de redusă a fondurilor europene
destinate României, sunt factori care impun o nouă formă de organizare
administrativă a teritoriului naţional, bazată pe crearea regiunilor ca unităţi
administrativ-teritoriale compatibile cu regiunile europene.

Pornind de la aceste considerente, Programul de Guvernare 2013-2016
consacră în capitolul „Dezvoltare şi Administraţie“ o importanţă deosebită
demarării procesului de regionalizare. În acest context, înfăptuirea obiectivului
privind „Reorganizarea administrativ-teritorială prin crearea cadrului instituţional pentru
funcţionarea regiunilor administrativ-teritoriale“, semnifică de fapt introducerea unui nou
sistem de administraţie publică în România, cu patru niveluri de administraţie –
comunală şi orăşenească, judeţeană, regională şi naţională – incluzând două niveluri
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intermediare între cel local de bază şi cel naţional şi pe care doctrina îl denumeşte
sistem regional de administraţie publică (Iorgovan , 1996, p. 539).

Definiţia regiunii ca nivel intermediar de administraţie publică, propusă de
unii autori, a fost preluată de către Consiliul Europei în Charta Europeană a Puterilor
Locale şi, după aceea, în toate documentele care au fost adoptate în urma apariţiei
acestei Charte şi care fac referire la administraţia publică. Adoptarea unei astfel de
definiţii a intervenit pentru a explicita în special latura funcţională a regiunii şi
pentru a elimina ambiguităţile legate de termenul „regiune“.

Pentru că existenţa sistemului departamental este consacrată la nivel
constituţional (aşa cum am arătat anterior), rezultă că introducerea sistemului
regional nu poate fi decât rezultatul unei revizuiri constituţionale.

Normele constituţionale consacră expres, comunele, oraşele şi judeţele, cu
posibilitatea ca unele oraşe să fie declarate municipii, refuzând însă legii organice
posibilitatea de a modifica organizarea administrativ-teritorială, consacrată
constituţional. Cu privire la acest aspect, Constituţia în vigoare se deosebeşte în
mod esenţial de constituţiile precedente. De pildă art. 75 al Constituţiei din 1948,
consacrat organizării administrativ-teritoriale a ţării, a stabilit că teritoriul „se
împarte, din punct de vedere administrativ, în comune, plăşi, judeţe şi regiuni. Prin
lege se pot aduce modificări acestor împărţiri“ (Constituţia R.P.R. 1948). După cum
se poate observa, textul constituţional, oferea legii posibilitatea unei modificări
radicale a organizării administrative a teritoriului ţării. O asemenea modificare a
survenit prin legea nr.5 din 6 septembrie 1950, de organizare administrativ-
teritorială, prin care teritoriul României este împărţit în regiuni, raioane, oraşe şi
commune.

În condiţiile enumerării exprese şi limitative a unităţilor administrativ-
teritoriale în cadrul normelor constituţionale, competenţa legislativului de a crea alte
unităţi administrativ-teritoriale este de neconceput, şi ar excede cadrului
constituţional.

De altfel, problema revizuirii constituţionale se pune nu doar în legătură cu
crearea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale ci şi cu privire la constituirea
autorităţilor administraţei publice de la nivel regional.

Normele constituţionale prin art. 121 şi 122, determină autorităţile
administraţiei publice locale şi competenţa acestora ca autorităţi comunale,
orăşeneşti şi respectiv judeţene. Prin urmare, înfiinţarea autorităţilor administraţiei
publice de la nivel regional nu poate fi decât rezultatul unei revizuiri constituţionale.

Problema unei revizuiri constituţionale nu s-a pus în cazul înfiinţării
regiunilor de dezvoltare pentru că acestea din urmă „nu sunt unităţi administrativ-
teritoriale şi nu au personalitate juridică“, fiind zone care cuprind teritoriile mai
multor judeţe „constituie în baza unor convenţii încheiate între reprezentanţii
consiliilor judeţene“ (art.5, alin. (3) şi art. 6, alin. (1) din Legea nr.315/2004.)

Dacă crearea regiunilor administrativ- teritoriale este neconstituţională,
necesitând, deci, revizuirea Constituţiei, nimic nu îl împiedică pe legiuitor să creeze
regiuni sub formă de asociere instituţională între colectivităţi teritoriale locale.
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Constituirea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale este impusă, printre
altele, de nefuncţionalitatea regiunilor de dezvoltare, care nu şi-au atins scopul
pentru care au fost înfiinţate, rămânând de la crearea lor şi până în prezent, doar
nişte structuri artificiale, care nu favorizează procesul de atragere a fondurilor
europene.

Pentru că în abordările publice de până acum cu privire la crearea regiunilor,
a fost conturată şi poziţia care susţine comasarea judeţelor actuale în opt judeţe
mari, pe structura regiunilor de dezvoltare (cu menţinerea denumirii constituţionale
de judeţ), se impune să subliniem că în ipoteza adoptării unei astfel de soluţii, nu s-
ar mai fi pus problema unei revizuiri constituţionale, fiind vorba de o problemă
exclusiv de competenţa legii organice. S-a dovedit însă faptul că soluţia la care ne
referim, este dificil de aplicat din cauza rezistenţei  populare, justificată de tradiţie,
patriotism local, apartenenţa la grup şi de mulţi alţi factori, cu toate că ar putea fi
viabilă economic şi funcţională din punct de vedere al criteriilor europene.

Crearea regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale şi a autorităţilor
administraţiei publice de la nivel regional implică în mod necesar nu numai
revizuirea Constituţiei ci şi elaborarea cadrului normativ necesar organizării şi
funcţionării unităţilor şi autorităţilor respective. Într-o primă fază, un astfel de
proces reclamă în mod concret adoptarea unor legi pentru modificarea şi/sau
completarea unor acte normative în vigoare, privind administraţia publică locală şi
asupra cărora vom insista în cele ce urmează.

Dintre actele normative în vigoare ce urmează a fi modificate şi/sau
completate ca urmare a înfiinţării regiunilor şi a autorităţilor administraţiei publice
de la nivel regional, avem în vedere:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; .2. Legea nr.195/2006, legea – cadru a
descentralizării; 3. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare; 4. Ordonanţa Guvernului României nr.53/2002
privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare;  5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  6. Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali,  cu modificările şi completările ulterioare;  7. Legea  nr. 213/1998
privind  proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, actualizată.

Precizăm că este de preferat să începem prezentarea concretă a modificărilor
şi/sau completărilor legislative la care ne-am referit, cu Legea nr. 215/2001 având în
vedere că această lege reprezintă în plan legislativ, principalul instrument juridic
care asigură cadrul organizatoric şi funcţional al administraţiei publice locale, cu
impact asupra întregului drept pozitiv în materie.

1.În privinţa Legii nr.215/2001, se impune:
a) modificarea următoarelor articole/alineate:

• alineatul (2) al articolului 3 – potrivit căruia autonomia locală „se exercită de
consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora,
autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret
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şi liber exprimat“ (alineatul este reprodus astfel cum a fost modificat  prin art.78
pct. 1 din Legea nr. 35/2008).
• alineatul (1) al articolului 6 – care defineşte raporturile dintre autorităţile
administraţiei publice locale ca fiind „raporturile dintre autorităţile administraţiei
publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de
la nivel judeţean“.
• alineatul (2) al articolului 6 – ce stabileşte că „în relaţiile dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între
consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare“.
• alineatul (1) al articolului 8 – prin care sunt reglementate „structurile asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale ” pe care autorităţile publice centrale sunt
obligate să le asculte ori de câte ori „adoptă hotărâri în probleme ce le privesc în
mod direct, potrivit legii“.
• alineatul (1) al articolului 9 – conform căruia „în cadrul politicii economice
naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare
proprii“, stabilite, administrate şi utilizate de autorităţile administraţiei publice locale
pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, potrivit legii.
• articolul 10 – care prevede că „autorităţile administraţiei publice locale
administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile
proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în
conformitate cu principiul autonomiei locale“.
• alineatul (1)al articolului 13 – ce reglementează componenţa consiliului de
administraţie care conduce asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, acesta
cuprinzând „reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente,
desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor
locali sau judeţeni, după caz“.
• articolul 14 – care consfinţeşte dreptul unităţilor administrativ-teritoriale „de a
încheia între ele acorduri şi de a participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la
iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională,  în baza
hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii“.
• alineatul (2) al articolului 16 – care prevede că „proiectele de înţelegeri de
cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, vor fi transmise spre avizare Ministerului
Afacerilor Externe, prin primar, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de
supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau consiliile judeţene, după
caz“.
• articolul 17 – ce consfinţeşte dreptul consiliilor locale şi consiliilor judeţene de a
hotărî „asupra  participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea
unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, de interes local
sau judeţean, în condiţiile legii“.
• alineatul (1) al articolului 20 – având următorul cuprins: „Comunele,oraşele,
municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită
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autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei
publice locale“.
• alineatul (2) al articolului 21 – care prevede că unităţile administrativ-teritoriale
sunt reprezentate în justiţie, după caz, „de primar sau de preşedintele consiliului
judeţean“.
• alineatul (3) al articolului 21 – ce reglementează dreptul primarului, respectiv al
preşedintelui consiliului judeţean, de a împuternici „o persoană cu studii superioare
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale
respective, în justiţie“.
• articolul 22 potrivit căruia „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege“.
• articolul 25 ce stabileşte că aleşii locali sunt: „primarul, consilierii locali,
preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni“, aceştia îndeplinind în
exerciţiul mandatului lor „o funcţie de autoritate publică“ (articolul este reprodus
astfel cum a fost modificat prin art.78 pct.2 din Legea nr. 35/2008).
• alineatul (1) al articolului 26 – care prevede că „mandatul primarului, consilierului
local, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean este de
4 ani“, mandatul exercitându-se „în condiţiile legii“ (alineatul este reprodus astfel
cum a fost modificat prin art.78 pct.3 din Legea nr.35/2008).
• alineatul (2) al articolului 26 – având următorul cuprins: „Consiliul local sau
consiliul judeţean, primarul, precum şi preşedintele consiliului judeţean ales în cursul
unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a
vacanţei postului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, încheie
mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale“.
• alineatul (3) al articolului 26 – conform căruia „consiliul local sau consiliul
judeţean, precum şi primarul sau preşedintele consiliului judeţean, aleşi în urma
organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor
consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari sau de preşedinţi ai consiliilor
judeţene, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale
generale“.
• articolul  27 ce consfinţeşte dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a
institui şi percepe  „impozite şi taxe locale“, şi de a elabora şi aproba „bugetele
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii“.
• alineatul (1) al articolului 109 – ce stabileşte că „cetăţenii pot propune consiliilor
locale sau consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare,
proiecte de hotărâri“.
• alineatul (1) al articolului 115 – care prevede că „pentru îndeplinirea atribuţiilor ce
le revin“, primarul emite „dispoziţii“ iar consiliul local şi consiliul judeţean adoptă
„hotărâri“.
• alineatul (1) al articolului 116 – potrivit căruia „fiecare unitate administrativ-
teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar
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salarizat  din bugetul local“, care are  calitatea de  „funcţionar public de conducere“,
bucurându-se de stabilitate în funcţie.
• alineatul (1) al articolului 120 – ce reglementează conţinutul domeniului public de
interes local sau judeţean, acesta incluzând „bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau
de interes public naţional“.
• articolul 122 ce stabileşte obligaţia inventarierii anuale a tuturor bunurilor
aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele
consiliului judeţean trebuind să prezinte anual consiliilor locale şi judeţene un
„raport asupra gestionării bunurilor“.
• alineatul (1) al articolului 123 – având următorul cuprins: „Consiliile locale şi
consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi
instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu
privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din
domeniul privat,  de interes local sau judeţean, în condiţiile legii“
• alineatul (3) al articolului 123 – care prevede că „în cazul în care consiliile locale
sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună
credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preemţiune la cumpărarea terenului
aferent construcţiilor“.
• articolul 124 – ce reglementează posibilitatea  consiliilor locale şi a consiliilor
judeţene de a da „în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică şi privată locală ori judeţeană, după caz,  persoanelor juridice
fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori
serviciilor publice“.
• articolul 125 – care consfinţeşte dreptul consiliilor locale sau consiliilor judeţene
de a contracta prin licitaţie publică „efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate
publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean“.
• articolul 128 – având următorul cuprins: „Consilierii locali sau judeţeni, după caz,
primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi
viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii
consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din
aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, răspund, după
caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în
exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii“.

b) în cazul legii la care ne referim, se mai impune şi completarea acesteia,
constând în:
• introducerea unui nou articol care să definească autorităţile administraţiei publice
de la nivel regional;
• introducerea unui nou capitol referitor la constituirea, atribuţiile şi funcţionarea
autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional.
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2. În legătură cu Legea nr. 195/2006, se impune completarea acesteia, prin
introducerea a două noi articole privind competenţele exclusive şi competenţele
partajate ale autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional.

3. În cazul Legii nr. 52/2003, se impune modificarea  alineatului (2) al
articolului 4 din lege, ce stabileşte „autorităţile administraţiei publice locale“ obligate
să respecte prezenta lege: „consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi
serviciile publice de interes local sau judeţean“.

4. Privind Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002, se impune modificarea
următoarelor  alineate:
• alineatul (2) al articolului 1 – care prevede că  „unităţile administrativ-teritoriale din
România cărora li se aplică prezentul statut sunt comunele, oraşele, municipiile şi
judeţele“.
• alineatul (1) al articolului 5 – conform căruia „comunele, oraşele şi judeţele sunt
persoane juridice de drept public“.

5. Referitor la Legea nr. 67/2004, se impune modificarea următoarelor
articole/alineate:
• alineatul (1) al articolului 1 – ce prevede că legea „reglementează regimul alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale – consilii locale, consilii judeţene,
primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene“.
• alineatul (2) al articolului 1 – potrivit căruia „consiliile locale şi consiliile judeţene,
primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat“.
• alineatul (3) al articolului 1 – având următorul cuprins: „Consiliile locale şi
consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă,
potrivit principiului reprezentării proporţionale“.
• alineatul (4) al articolului 1 – ce reglementează alegerea primarilor şi preşedinţilor
consiliilor judeţene „pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal“.
• alineatul (5) al articolului 1 – care stabileşte că „vicepreşedinţii consiliilor judeţene,
precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv
consiliile locale“.
• alineatul (2)al articolului 3 – conform căruia „pentru alegerea consiliului local,  a
consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean
fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot“.
• alineatul (1) al articolului 4 – având următorul cuprins: „Dreptul de a fi aleşi
consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, revine cetăţenilor cu drept de
vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv,  vârsta de cel puţin 23 de ani“.
• alineatul (1) al articolului 6 – potrivit căruia candidaturile pentru consiliile locale şi
consiliile judeţene precum şi cele pentru primari şi preşedinţi ai consiliilor locale se
propun de „partidele politice“, „alianţele politice“, „alianţele electorale“,
„organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale“ existând şi posibilitatea
„candidaturilor independente“.
• alineatul (5) al articolului 6 – ce stabileşte că „o persoană poate candida pentru un
singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie
de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean“.
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• alineatul (6) al articolul 6 – având următorul cuprins: „O persoană poate candida,
în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de primar
sau preşedinte al consiliului judeţean, după caz, neputând candida, în acelaşi timp,
pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean“.
• articolul  43 ce reglementează că „numărul consilierilor pentru consiliile locale şi
pentru consiliile judeţene este cel stabilit prin ordin al prefectului“.
• articolul 44 – ce stabileşte că „propunerile de candidaţi pentru consilierii locali,
consilierii judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe
circumscripţii electorale“.
• articolul 54 – potrivit căruia „modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre
a Guvernului şi sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judeţene,
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi pentru primar, respectiv
pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi pentru preşedinţii
consiliilor judeţene“.
• articolul 95 – având următorul cuprins: „Alegerile  pentru consilieri, pentru primari
şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene sunt valabile, indiferent de numărul
alegătorilor care au participat la vot“.
• articolul 99 – conform căruia „biroul electoral de circumscripţie comunală,
orăşenească, municipală, de sector al municipiului Bucureşti şi de circumscripţie
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti încheie separat câte un proces-verbal
pentru consiliul local şi pentru primar, respectiv  pentru consiliul judeţean şi pentru
preşedintele consiliul judeţean, precum şi pentru primarul general al municipiului
Bucureşti, după caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor“.
• alineatul (1) al articolului 100 – care stabileşte că „biroul electoral de circumscripţie
judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, centralizează voturile şi rezultatele
alegerilor pe judeţ şi încheie câte un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru
consilierii judeţeni şi pentru consilierii municipiului Bucureşti, respectiv pentru
primar, pentru preşedintele consiliului judeţean şi pentru primarul general al
municipiului Bucureşti“.

6. În cazul Legii nr.393/2004, se impune modificarea următoarelor
articole/alineate:
• alineatul (1) al articolului 2 – care prevede că „prin aleşii locali, în sensul prezentei
legi, se înţelege consilierii locali, consilierii judeţeni, primarii, primarul general al
municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor
judeţene“.
• alineatul (2) al articolului 2 – potrivit căruia „consilierii locali şi consilierii judeţeni,
primarii, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat de  către cetăţenii cu drept de vot din unitatea
administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul“ (alineatul este
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 79 pct. 1 din Legea nr.35/2008).
• articolul 5 – având următorul cuprins: „Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului
pentru care au fost aleşi“.
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• articolul 61 – ce stabileşte că „la şedinţa de constituire a consiliilor locale şi
judeţene, prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care
absenţa este temeinic motivată“ (articolul a fost introdus prin art. I pct.2 din Legea
nr. 249/2006).
• alineatul (1) al articolului 7 – care prevede obligaţia  depunerii jurământului în faţa
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, de către „consilierii locali şi
consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost validate“.
• alineatul (2) al articolului 7 – având următorul cuprins: „Consilierii locali şi
consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de
drept“.
• alineatul (2) al articolului 8 – conform căruia „consilierii local şi consilierii judeţeni
primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale,
pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului“.
• alineatul (1) al articolului 9 – având următorul cuprins : „Calitatea de consilier local
sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului
consiliu ales“.
• alineatul (3) al articolului 9 – ce stabileşte că „încetarea de drept a mandatului  de
consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin
hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz a preşedintelui consiliului judeţean
sau a oricărui consilier“.
• articolul 10 care consfinţeşte dreptul de a demisiona al consilierilor locali şi
judeţeni „anunţând în scris, preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului
judeţean, care ia act de  aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei
hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant“.
• alineatul (1) al articolului 12 – ce reglementează că „în toate situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau
consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză“.
• alineatul (2) al articolului 12 – având următorul cuprins: „Hotărârea va avea la
bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat  de primar şi de secretarul
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului  judeţean şi de secretarul
general al judeţului. Referatul va fi însoţit de acte justificative“.
• articolul 13 – ce stabileşte că „primarul şi preşedintele consiliului judeţean îşi
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle ce le revin pe întreaga durată a
mandatului pentru care au fost aleşi“ (articolul este reprodus astfel cum a fost
modificat prin art. 79 pct.2 din Legea nr. 35/2008).
• alineatul (1) al articolului 15 – potrivit căruia „calitatea de primar şi, respectiv, de
preşedinte al consiliului judeţean încetează la data depunerii jurământului de către
noul primar şi, respectiv, de preşedintele consiliului judeţean“ (alineatul este
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. I din Legea nr. 58/2009).
• alineatul (2) al articolului 15 – care prevede cazurile în care încetează, de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului  „calitatea de primar şi, respectiv,
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de preşedinte al consiliului judeţean“ (partea introductivă a alineatului este
reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 58/2009).
• alineatul (1) al articolului 18 – ce stabileşte că „vicepreşedinţii consiliului judeţean,
precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal
aleşi“ (alineatul este reprodus astfel  cum a fost modificat prin art. 79 pct. 3 din
Legea nr. 35/2008).
• alineatul (4) al articolului 18 – având următorul cuprins : „Mandatul de
vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv  de viceprimar, poate înceta înainte
de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie“ (alineatul este
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 79 pct. 3 din Legea nr. 35/2008).
• alineatul (1) al articolului 28 – ce stabileşte că „pe timpul exercitării mandatului de
primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă
contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori
autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale“.
• alineatul (1) al articolului 30 – care prevede că „la încetarea mandatului de primar,
de viceprimar, de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în
cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de
numire“, luându-se în calcul la stabilirea clasei şi gradului de încadrare „perioadele
lucrate în funcţiile de demnitate  publică alese“.
• articolul 31 – conform căruia timp de 2 ani de la încetarea mandatului, primarului,
viceprimarului, preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean „nu li se
poate modifica sau desface contractul de muncă ori aceştia nu pot fi eliberaţi din
funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile“.
• articolul  32 – având următorul cuprins:  „La încetarea mandatului, primarii şi
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionaţi, beneficiază la
cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi
indemnizaţiile lunare primite, potrivit legii“.
• articolul 35 – care stabileşte dreptul primarilor,viceprimarilor, preşedinţilor sau
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene „la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii
şi la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului“.
• alineatul (1) al articolului 38 – ce prevede că „primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene beneficiază de concedii de odihnă, concedii
medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente
familiale deosebite, potrivit legii“.
• alineatul (2) al articolului 38 – având următorul cuprins: „Pentru a beneficia de
concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale
deosebite, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene au obligaţia de a informa, în
prealabil, consiliul local sau judeţean, după caz, indicând durata acestora şi perioada
în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se face în prima şedinţă de
consiliu, organizată după terminarea concediului“.
• alineatul (3) al articolului 3 – conform căruia „concediile fără plată sau pentru
evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarilor şi



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

60

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, se aprobă de către primar, respectiv de către
preşedinte“.
• articolul  39 – care prevede că „durata exercitării mandatului de primar şi de
viceprimar, de preşedinte şi de vicepreşedinte al consiliului judeţean constituie
vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea
tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la
recalcularea pensiei“.
• articolul 46 – având următorul cuprins: „Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt
obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare
a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în
cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii  expresii injurioase, ofensatoare ori
calomnioase“.
• alineatul (1) al articolului 52 – potrivit căruia „consilierii locali şi consilierii
judeţeni, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările
consiliilor sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile
prevăzute în regulamentul de funcţionare“.
• alineatul (1) al articolului 69 – ce stabileşte aplicarea de sancţiuni pentru „abateri
grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, de  preşedinte
sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean“.
• alineatul (4) al articolului 69 – conform căruia aplicarea sancţiunilor „poate fi
făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, preşedintele sau vicepreşedintele
consiliului judeţean  a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat
interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorială respectivă“.
• alineatul (1) al articolului 77 – având următorul cuprins: „Consilierii judeţeni şi
consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un
interes personal în problema supusă dezbaterii“.
• alineatul (2) al articolului 77 – ce stabileşte că „în situaţiile prevăzute la alin.(1),
consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul
dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă“.

7. Referitor la Legea 273/2006 se impune modificarea următoarelor
articole/alineate:
• alineatul (2) lit. a) din articolul 1 – ce precizează că dispoziţiile legii se aplică
„bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, municipiului
Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti“.
• alineatul (1) lit. b) din articolul 19 – ce reglementează aprobarea bugetelor locale
de către „consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor
şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz“.
• alineatul (2) al articolului 21 – potrivit căruia „ordonatorii principali de credite ai
bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale, primarul general al
municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi preşedinţii
consiliilor judeţene“.
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• articolul 27 – care prevede că „impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile
locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în
limitele şi în condiţiile legii“.
• alineatul (1) al articolului 30 – care stabileşte că pentru funcţionarea unor servicii
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice „consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe
speciale“.
• alineatul (1) al articolului 32 – având următorul cuprins: „Din impozitul pe venit
încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna
anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel
târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:

a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al
căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

b) 11,25% la bugetul local al judeţului;
c) 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a

finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum
şi a bugetului local al judeţului“.
•  alineatul (1) al articolului 36 – ce reglementează  „înscrierea în bugetele locale a
fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti,
după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor“, acesta utilizându-se la
propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor
respective „pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în
cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale,
precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale
în situaţii de extremă dificultate“.
•  alineatul (2) al articolului 36 – care prevede că „fondul de rezervă poate fi majorat
în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti,
după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la
sfârşitul anului“.
•  articolul 37 – conform căruia „Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor
generale ale finanţelor publice, consiliilor judeţene şi Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare-cadru care
va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de
buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile, pe
ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de
către ordonatorii de credite a proiectelor de buget“.
•  alineatul (2) al articolului 54 – ce stabileşte că „execuţia bugetară la oraşe,
municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe şi municipiul Bucureşti se
bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator
de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil“.
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•  alineatul (1) al articolului 61 – având următorul cuprins: „Consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba
contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt,
mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local precum şi
pentru refinanţarea datoriei publice locale“.
•  alineatul (2) al articolului 61 – potrivit căruia „consiliile locale, judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotărăsc, la propunerea
ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu
votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie“.

8.  În privinţa Legii nr. 213/1998 se impune:
a) modificarea următoarelor articole/alineate:

• alineatul (1) al articolului 8 – care prevede că „trecerea bunurilor din domeniul
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al
acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local“.
•  alineatul (1) al articolului 9 – ce stabileşte că „trecerea unui bun din domeniul
public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului“.
•  alineatul (2) al articolului 9 – potrivit căruia „trecerea unui bun din domeniul
public  al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face,
la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local“.
•  alineatul (2) al articolului 10 – ce prevede că „trecerea din domeniul public în
domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă
prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel“.
•  alineatul (5) al articolului 12 – având următorul cuprins: „În litigiile privitoare la
dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar
unităţile administrativ teritoriale de către consiliile judeţene, de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz,
preşedintelui consiliului judeţean ori primarului, care pot desemna un alt funcţionar
de stat sau avocat care să îi reprezinte în faţa instanţei“.
•  alineatul (1) al articolului 14 – care stabileşte că „închirierea bunurilor proprietate
publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin
hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere  va cuprinde clauze de
natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia“.
•  alineatul (2) articolului 16 – potrivit căruia „în cazul în care contractul de
închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să
încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea“.
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b) completarea legii la care ne referim prin introducerea unui nou alineat la
articolul 3, care să reglementeze domeniul public al regiunii.

În fine, constituirea şi existenţa regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale,
implică elaborarea actelor normative privind stabilirea prerogativelor
autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional.

Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât procesul de descentralizare,
deziderat asumat de România încă din anul 1991, odată cu adoptarea noii
Constituţii, trebuie realizat la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

De fapt, în condiţiile în care nu ar exista un cadru normativ privind
transferul de competenţe către regiuni şi autorităţile administraţiei publice de la nivel
regional, procesul de regionalizare nu şi-ar mai găsi niciun fel de justificare.

Programul de Guvernare 2013-2016 vizează competenţele ce urmează a fi
exercitate de viitoarele regiuni, respectiv:
•  dezvoltarea economică a regiunii;
•  gestionarea fondurilor europene la nivel regional;
•  gestionarea şi modernizarea infrastructurii de transport la nivel regional;
•  amenajarea teritoriului la nivel de regiune;
•  dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi superior la nivel regional;
•  elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea agriculturii;
•  gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional;
•  protecţia mediului la nivel regional;
•  gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional;
•  dezvoltarea culturală la nivel regional;
•  promovarea obiectivelor de turism de interes regional;
•  promovarea sportului de performanţă la nivel regional.

Ceea ce este important însă de reţinut în legătură cu acest lucru este faptul
că transferarea unor competenţe către nivelul regional în domeniile: economic,
gestionarea fondurilor europene, transport, sănătate şi asistenţă medicală, turism,
amenajarea teritoriului, învăţământ, agricultură, protecţia socială, mediu, situaţii de
urgenţă, cultură, sport, presupune, în mod necesar, modificarea şi completarea
legislaţiei în vigoare aferente fiecărui domeniu supus descentralizării.

Prin transferarea de competenţe de la nivel central la nivel regional nu
intervine nici dispariţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi nici slăbirea
statului sau a guvernării, ci doar o reaşezare a instituţiilor statului, având drept
finalitate principală eficientizarea activităţii administrative în scopul oferirii de
servicii publice tuturor membrilor comunităţii naţionale, fapt ce în anumite situaţii
ale guvernării este neglijat prin înglobarea interesului local de interesul naţional. În
acest sens, autorităţile administraţiei publice centrale urmează să exercite în
continuare atribuţia de elaborare şi monitorizare a politicilor naţionale în domeniile
de activitate, precum şi competenţele de reglementare, coordonare/îndrumare
metodologică şi control cu privire la serviciile publice descentralizate, în timp ce
autorităţile administraţiei publice de la nivel regional sunt autorităţi de implementare
a politicilor elaborate de nivelul  central pentru fiecare sector de activitate. În
principal rolul acestora din urmă, rezidă în adaptarea politicii publice dintr-un



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

64

anumit domeniu în funcţie de nevoile, specificul şi resursele comunităţii pe care o
reprezintă.

Din această perspectivă este de subliniat că nivelul regional de administraţie
publică trebuie privit ca şi un nivel descentralizat, asemănător judeţelor sau oraşelor
şi comunelor.

Practica politică şi administrativă ne oferă o serie de fapte ce indică faptul că
regionalizarea sau descentralizarea unui stat nu reprezintă un pericol real pentru
unitatea statului respectiv:
•   la nivel mondial subiectul dreptului internaţional este reprezentat de state şi nu de
comunităţi locale;
•  Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite sau oricare alte organizaţii
mondiale sunt alcătuite doar din state naţionale şi nu din reprezentanţi ai
autorităţilor locale;
• tratatele internaţionale sau acordurile comerciale sunt încheiate între guvernele
statelor şi nu între reprezentanţii unor comunităţi locale;
•  în statele contemporane nu există exemple de descentralizare, adică de transferare
la nivel local a politicii externe, a apărării naţionale sau a politicii monetare.

Discuţia despre necesitatea elaborării cadrului normativ privind
prerogativele autorităţilor administraţiei publice de la nivel regional, ne permite să
concluzionăm că regiunea ca nivel intermediar al administraţiei publice preia toate
avantajele pe care la are principiul descentralizării în organizarea administrativă.
Aceste avantaje sunt următoarele:
•  apropierea faţă de cetăţean;
•  identificarea nevoilor reale dintr-o comunitate;
• rezolvarea mai rapidă a problemelor datorită apropierii de cetăţean;
•  selectarea liderilor din interiorul comunităţii care cunosc mai bine nevoile şi
tradiţiile comunităţii respective;
•  reprezentarea mai bună a tuturor cetăţenilor şi o agregare superioară a nevoilor
individuale.
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Regionalisation of Romania between desiderata and possibilities

[Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi]
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ABSTRACT
Regionalisation has become a goal of the Romanian political class in recent years, although

the economic and social context is not favourable to such a full of responsibility and expensive
initiative. It derives from the necessity to correlate the national territorial grid with that of the
European Union, namely to establish some own taxa compatible with the NUTS levels proposed
by the regional development strategies of the Community. Romania currently lacks taxa 2 and 4,
equivalent to regions and intercommunity associations (microregions). The present paper offers for
consideration an analysis of the purpose of regionalisation, the stages of this process and the
geographical names assigned to delineated regions.
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Introducere

Regionalizarea ţării a devenit un deziderat politic în ultimii ani, într-o
perioadă în care la nivel economic şi social România nu trece prin cea mai fastă
perioadă a evoluţiei sale. Deşi schimbările ideologice produse la sfârşitul anului 1989
au fost tranşante, prin dispariţia regimului comunist şi orientarea fermă spre
societatea capitalistă, tranziţia de la economia etatizată la cea de piată liberă nu s-a
încheiat încă după aproape un sfert de secol iar urmările acestei lentori şi indecizii
sunt mai mult decât vizibile. Industria a fost practic destructurată, harta centrelor
industriale cu o producţie viabilă îmbogăţindu-se în pete albe şi reprezentări firave a
ceea ce a existat şi funcţionat odinioară. Exceptând industria de autovehicule,
limitată şi ea la un singur produs competitiv, autoturismele Dacia produse la
Mioveni, această ramură prioritară a economiei româneşti şi-a redus an de an
ponderea şi participarea la schimbul internaţional de valori materiale. Azi nu mai
producem nici oţeluri speciale, nici utilaj petrolier, nici tractoare, locomotive sau
aparate de zbor, nici întreaga gamă de îngrăşăminte chimice sau bunuri casnice.
Mulţumindu-ne cu o activitate restrânsă la maximum, preponderent de lohn,
adeseori caducă şi imprevizibilă (exemplul Nokia, de la Jucu, fiind ilustrativ în acest
sens). A doua ramură vitală a economiei, agricultura, a suferit aceleaşi nefaste
evoluţii, România, una din ţările

Europei cu fond funciar de excepţie prin fertilitatea sa, ajungând să importe
peste 60 % din alimentele necesare, deci nefiind în stare să-şi hrănească propria
populaţie. Faptul nu e de mirare de vreme ce milioane de hectare de teren au rămas
nelucrate iar din cele 3 milioane de hectare de terenuri irigate la sfârşitul secolului
trecut mai sunt astăzi funcţionale doar o cincime. Turismul a resimţit acelaşi recul,
staţiuni de mare tradiţie precum Băile Herculane, Borsec, Moneasa, Amara,
Olăneşti, Semenic, Sângeorz Băi, Vatra Dornei etc., fiind lăsate pradă degradării de
neglijenţa şi managementul dezastruos post-decembrist. Pe acest fond, al unei
economii de servicii, balanţa comercială a ţării este constant dezechilibrată, deficitară,
gradul de îndatorare externă crescând în acelaşi ritm şi încadrându-ne, prin cele
peste 100 mld. euro datorie publică şi privată, în rândul ţărilor cele mai îndatorate
din lume. În plan social, cei peste 7,1 % şomeri din forţa de muncă activă nu sunt de
bun augur, în situaţia în care numărul pensionarilor depăşeşte cu mult pe cel al
persoanelor angajate, iar exodul celor peste 3 milioane de români pentru căutarea
unui loc de muncă în străinătate nu are precedent în istoria statului român.

Pe acest fond economic şi social, reflectat şi în dificultăţile de încadrare în
sistemul unional european la care am aderat, de drept şi de fapt, în 2007, este
oportună o problemă în plus, este ea stringent necesară în contextul în care
realizarea ei necesită o sumă de eforturi deloc de neglijat? Este regionalizarea o
iniţiativă cu adevărat profitabilă dezvoltării României în această etapă sau doar o
temă de confruntare politică savuroasă între anumite forţe interesate ? Este pregătită
clasa politică din România pentru a finaliza o astfel de acţiune, cu reverberaţii dintre
cele mai serioase chiar la nivelul propriei istorii, în condiţii de maximă
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responsabilitate şi cu asigurarea participării celor mai competente  personalităţi
ştiinţifice ale domeniului regional? Iar şirul întrebărilor ar putea continua.

Este evident faptul că actualmente, din varii motive, inclusiv al pasiunii
unora, mai mult sau mai puţin îndreptăţiţi de propria calificare, de-a imagina caroiaje
teritoriale dintre cele mai surprinzătoare, regionalizarea a devenit un deziderat al
momentului. Stimulat şi, din plin amorsat, de dinamica procesului de unificare
europeană, noua structură geopolitică din care facem parte căutând să-şi armonizeze
şi optimizeze sistemul politic şi economico-social prin ajustări inspirate la nivelul
componentelor acestuia, între care cele legate de buna guvernanţă şi gestiune a
teritoriului sunt considerate printre cele prioritare. Instituirea unităţilor teritorial
statistice (NUTS), în număr de 5, reprezintă o astfel de iniţiativă menită a
uniformiza modul de organizare spaţială. Deoarece destinul istoric de perspectivă al
poporului român este legat, cel puţin în etapa imediat următoare, de cel al Uniunii
Europene, ţara noastră trebuie să se racordeze, mai devreme sau mai târziu, vrând-
nevrând, iniţiativelor acesteia (evident având întreaga latitudine să le amendeze, prin
pârghiile decizionale la care are acces în forurile comunitare, în cazul unei inadecvări
frapante la propriile realităţi).

Ca urmare, adaptarea şi corelarea propriilor taxoni teritoriali existenţi
actualmente în România (judeţul şi comuna) cu cei utilizaţi în UE devine o
necesitate, indiferent de contextul politic, economic şi social în care ne aflăm.
Important este însă de-a realiza această corelare cât mai adecvat cu putinţă,  cât mai
temeinic şi mai durabil posibil. Şi, evident, cu cele mai reduse costuri.

La o primă evaluare, se constată că ţării noastre îi lipsesc taxonii teritoriali 2
şi 4, respectiv cei sinonimi regiunilor şi asocierilor intercomunitare
(microregiunilor). Prezenţa celor opt regiuni de dezvoltare instituite prin Legea nr.
151/1998 nu a rezolvat problema taxonului nr 2, cel regional, aceste construcţii
teritoriale neavând un statut jurdic şi nici logistica necesară care să le individualizeze
funcţional. Ca urmare, întreaga atenţie trebuie focalizată înspre instituirea acestui
taxon spaţial fundamental, considerat pe drept cuvânt ca „unitatea teritorială de
bază în practica economică, socială şi politică actuală”  (Cocean P., 2010, pg. 37).

Scopul regionalizării teritoriale

Dialectica oricărei acţiuni umane conştiente situează la obârşia ei un scop
anume care, în funcţie de claritatea şi obiectivitatea cu care este formulat, îşi va
îndeplini sau nu menirea de-a orienta fructuos eforturile spre o finalitate aşteptată.
Nevoia precizării riguroase a scopului acţiunii este cu atât mai imperioasă cu cât ea
vizează, prin consecinţele sale, comunităţi umane dintre cele mai largi şi procese
economice şi sociale dintre cele mai complexe. Totul privit prin raportare la o scară
temporală cât mai amplă, mai îndelungată.

Necesitatea racordării depline a structurii teritoriale naţionale la cea a
comunităţii europene devine astfel dezideratul principal al regionalizării, fără a fi însă
sinonimă cu scopul urmărit prin realizarea acesteia. Aşa cum am subliniat într-o suită
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de intervenţii anterioare (Cocean, 2013, b, d), scopul oricărei acţiuni de regionare nu
poate fi desprins de următoarele nevoi obiective ale comunităţilor umane: optimizarea
funcţiilor teritoriului, gestiunea optimă a resurselor sale, realizarea coeziunii teritoriale,
materializarea în practică a programelor şi politicilor de dezvoltare, buna guvernanţă teritorială
etc.

Astfel, noi apreciem că optimizarea funcţiilor teritoriului reprezintă cel dintâi
atribut al regionării, cel care o justifică şi o motivează în orice circumstanţă. Nici-un
alt imperativ, indiferent de natura sa, nu poate să i se contrapună acesteia decât cu
riscul distorsionării întregului proces şi a orientării lui pe coordonate nesigure.
Perfecţionarea interrelaţiilor sistemului spaţial, a conexiunilor dintre părţile sale
componente, atenuarea şi eliminarea pragurilor şi disfuncţiilor din interiorul
acestuia, integrarea optimă pe orizontală şi verticală sunt totatâtea aspecte care pot
subvenţiona demararea remodelării caroiajului spaţial existent. Este cât se poate de
evident faptul că ceea ce se propune printr-o nouă regionare trebuie să convingă
prin avantajele aduse în raport cu cea existentă, prin facilităţile create vectorilor
economici, sociali şi politici implicaţi, prin coeficientul de favorabilitate superior
acordat devenirii întregului spaţiu geografic astfel afectat. Optimizarea funcţiilor
teritoriului nu poate fi imaginată decât prin mai buna articulare a structurii
sistemului spaţial circumscris acestuia (Ianoş, 2000), inclusiv prin încercarea de-a
delimita acele regiuni de program cu însuşiri sistemice (Cocean, Cocean, 2003).

Într-o perioadă în care „foamea de materii prime” n-a încetat, constituindu-
se încă în vector politic şi strategic de primă importanţă la nivel mondial, gestiunea
optimă a resurselor unui teritoriu suprapus entităţilor spaţiale de nivel regional este de-
o acuitate evidentă. Creşterea continuă a preţului materiilor prime, corelată cu
epuizarea unora dintre acestea dar şi cu competiţia acerbă de pe piaţa mondială de
profil nu poate conduce decât la o concluzie de-o frapantă relevanţă: cei care posedă
propriile resurse au şansa de-a se dezvolta cu prioritate. Constituirea unor entităţi
teritoriale cu prerogative largi, venite pe filiera autonomiei locale, a subsidiarităţii şi
dezvoltării durabile este un argument în favoarea creşterea responsabilităţii faţă de
modul în care diversele tipuri de resurse sunt exploatate şi folosite. Exploatarea şi
prelucrarea avansată a acestora in situ asigură nu numai locuri de muncă populaţiei
locale, ci şi avantaje economice derivate din valoarea adăugată produselor în cauză,
după cum exportul necontrolat de materii prime şi minereuri dovedesc contrariul.

Ţinta finală a oricărei regionări, la orice nivel sistemic ar fi ea concepută,
rămâne realizarea coeziunii teritoriale adică a celui de-al treilea termen, cel integrator, al
triadei coeziunii, alături de cea economică şi socială. Viitoarele regiuni trebuie să
ofere premisa unei armonizări superioare a tendinţelor şi orientărilor diverse forţe
care animă dinamica sistemului spaţial, raporturile dintre părţile constituente ale
acestuia trebuie să devină mai complexe şi mai fertile, conectivitatea să se intensifice
iar competitivitatea să devină o însuşire definitorie.

În contextul în care prin regionalizare factorul politic poate asigura
optimizarea funcţiilor teritoriului, exploatarea eficientă şi profitabilă a resurselor
sale, precum şi coeziunea teritorială, el îşi va împlini fără mari eforturi propriile
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deziderate (derivate din programul politic şi promisiunile făcute electoratului) şi
anume materializarea în practică a programelor şi politicilor de dezvoltare şi buna guvernanţă
teritorială etc.

Etapele regionalizării

Acţiunea de regionare trebuie temeinic pregătită, importanţa sa majoră
pentru societate eliminând încă din start încropelile şi activităţile de circumstanţă. In
acest sens primul pas care trebuie făcut este cel al închegării unei viziuni coerente
asupra întregului proces, de la start şi până la finalitatea aşteptată. Elaborarea
acesteia este apanajul exclusiv al interfeţei dintre specialiştii regionalişti şi factorul
politic responsabil.

În cadrul viziunii susmenţionate se conturează două momente decisive
pentru desfăşurarea regionării şi anume cel al delimitării unor entităţi teritoriale de
program cu însuşiri sistemice şi cel de atribuire de prerogative decizionale noilor entităţi
conform etapei de dezvoltare economică preconizată şi contextului social-politic în
care are loc individualizarea acestora.

Delimitarea unor entităţi teritoriale de program cu însuşiri sistemice,
respectiv a viitoarelor regiuni, este sarcina geografilor, urbaniştilor, istoricilor,
sociologilor şi economiştilor, adică a grupului de specialişti care prin domeniul de
studiu al propriei ştiinţe stăpânesc în detaliu realitatea faptică, respectiv teritoriul în
întreaga sa complexitate.

Conform opiniei autorilor menţionaţi anterior, realizarea unui astfel de
caroiaj teritorial are la bază următoarele criterii: gravitaţia centripetă spre poli de
creştere şi axe de dezvoltare; o bază de susţinere a dezvoltării bogată şi diversificată;
fluenţa internă optimă a vectorilor purtători de masă, energie, bunuri şi interese;
raporturi favorabile de interrelaţionare cu entităţile spaţiale învecinate; un spaţiu
mental bine consolidat.

Atribuirea de prerogative decizionale adecvate noilor structuri spaţiale
are o importanţă vitală pentru buna şi eficienta lor funcţionare. De această dată, cei
îndrituiţi să le formuleze sunt politicienii, juriştii, istoricii şi sociologii. Ei vor stabili
cu rigoare, în urma unor lungi decantări, câte din atributele vechiului stat centralizat
vor putea fi transferate regiunilor, ei sunt cei chemaţi să asigure, cu ajutorul
pârghiilor astfel create, buna guvernanţă a teritoriului regional.

Pentru bunul mers al lucrurilor cele două grupe de specialişti trebuie să
conlucreze şi să se interfaţeze continuu, dar este inadmisibil (prin prisma lipsei de
calificare) ca o grupă să se substituie celeilalte, împunându-şi punctul de vedere în
detrimentul acesteia. Amatorismul în regionalizare costă scump prin neajunsurile pe
care le instaurează pe termen lung şi prin dinamica distorsionată pe care o impune
proceselor evolutive ulterioare.
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Topicele regiunilor

Atribuirea de denumiri regiunilor reprezintă un alt moment important al
acţiunii de regionalizare, sinonim conferirii acestora a unui simbol identitar de primă
relevanţă. El trebuie gestionat cu iscusinţă de către specialişti adevăraţi, buni
cunoscători ai istoriei, geografiei şi culturii teritoriului în cauză. Experienţa
denumirii, în 1998, a regiunilor de dezvoltare din România după punctele cardinale
(Regiunea de Nord-Vest, Regiunea de Nord-Est, Centru, Sud-Vest etc.) s-a dovedit
neinspirată, ea repetând la indigo încercarea eşuată a geografului francez Robert de
Hesseln care, în anul 1780, a propus o divizare a Franţei în 9 regiuni denumite în
acelaşi mod, după poziţia geografică (Miossec, 2008, pg. 191).

Topicul atribuit unei regiuni trebuie să înmagazineze în semnificaţia sa trăsăturile cele
mai caracteristice, fundamentale, specifice, ale teritoriului său, înţelegând prin acesta suportul fizic
natural şi comunităţile umane care-l populează.

În propunerea noastră de regionalizare (Fig. 1) cele 10 regiuni îşi trag
denumirile din încărcătura istorică, afirmată veacuri la rând şi susţinută fără tăgadă.

Fig. 1. Regionarea administrativă a României (propunere) (după Cocean P. 2013, b)

Ea primeşte o consistentă reprezentare mentală, spirituală, culturală care le
individualizează pregnant unele în raport cu altele. Este ceea ce Vergeot J. şi
Antoine S. (citaţi de Miossec, 2008, pg. 382) au sintetizat în formula „realităţi
profunde şi seculare” aplicată celor 21 regiuni de program franceze în momentul
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atribuirii lor a numelui vechilor provincii din hexagon. Provinciile istorico-
geografice ale României: Transilvania, Muntenia, Moldova, Oltenia, Banatul,
Dobrogea şi Crişana-Maramureş, ca plăci constituente ale spaţiului mental arhetipal
carpatic (Cocean, 2011), in integrum sau divizate după criterii funcţionale ce nu le
ştirbesc însă sorgintea, devin astfel purtătoarele sale de drapel într-o Europă a
regiunilor, cu nimic mai prejos Toscanei, Lombardiei sau Latium-ului în Italia;
Alsaciei, Normandiei sau Savoiei în Franţa; Saxoniei, Baden-Wurtenberg sau
Bavariei în Germania etc.

„Capitalele” regionale

Alegerea acestora este o altă sursă fertilă de numeroase şi uneori
ireconciliabile controverse, imparţialitatea specialiştilor veritabili având de surmontat
atât interesele, deosebit de nuanţate, ale actorilor politici, cât şi patriotismul local,
deseori extrem de pătimaş, al comunităţilor umane din centrele urbane ce aspiră la
acest statut.

Din punct de vedere al specialistului regionalist, el poate porni cu uşurinţă
de la modelele centripete de organizare a teritoriului imaginate de o pleiadă de
cunoscuţi cercetători (H. von Thunen, A. Schaflle, W. Launhart, A. Weber, W.
Christaller etc.). Teoria „locului central” a lui Walter Christaller (1933) recomandă,
cu argumente ce se dovedesc încă viabile după cele opt decenii scurse de la
formularea sa, alegerea ca poli decizionali a localităţilor favorabil poziţionate în
teritoriu, la relativă egală distanţă de limitele acestuia, şi capabile de a-şi subordona
prin atuurile proprii întregul spaţiu aferent.

Problema se complică însă într-un spaţiu geografic neomogen, cu disparităţi
şi decalaje de dezvoltare între oraşele competitoare, poziţia geografică favorabilă a
unora fiind contrabalansată de rangul superior şi potenţialul de dezvoltare mai
pregnant al altora. Ca să nu amintim de aura culturală mai consistentă a unor oraşe
cu tradiţii urbane îndelungate, ce intervine adesea ca factor atractor.

Rezolvarea unor astfel de dileme reclamă acţiunea conjugată a specialiştilor,
care pot oferi argumente ştiinţifice pentru o opţiune sau alta, şi politicienilor, a căror
viziune asupra devenirii teritoriului în urma aplicării propriilor programe trebuie să
convingă atât specialiştii, cât şi comunitatea umană aferentă spaţiului regional
respectiv. Faptul că, în atari circumstanţe de maximă responsabilitate, operaţiunea
este posibilă ne-o dovedeşte cu prisosinţă exemplul Braziliei care, în anul 1960, si-a
mutat capitala de la Rio de Janeiro (oraş-emblemă al ţării, cu o forţă economică şi
aură culturală de necontestat) în interiorul slab populat al podişului brazilian, într-un
oraş construit din  temelie, Brasilia. Prin raportare la scară, fenomenul este posibil în
cazul fiecărei regiuni, alegerea „capitalei” fiind produsul unei inspirate distilări a
atuurilor fiecărui competitor în parte, cel care va etala un potenţial de afirmare în
perspectivă superior, care va facilita (inclusiv prin poziţia sa geografică centrală)
raporturi mai armonioase cu spaţiul guvernat, urmând să fie promovat şi
instituţionalizat ca atare.
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Pentru cele 10 regiuni din propunerea alăturată, majoritatea oraşelor
reşedinţă sunt reprezentate prin centre urbane de rang superior, cu un potenţial
economic, infrastructural şi cultural major, care nu au contracandidate pe măsură.
Opţiunea pentru Satu Mare şi Sibiu a avut în vedere tocmai atuurile lor de loc
central în comparaţie cu Oradea şi Braşovul. Etc.
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1. Regionarea – esenţă geografică

Evoluţiile geografiei ca ştiinţă atestă faptul, pe deplin recunoscut, că unul
dintre principiile ei de bază a fost, şi este încă, regionarea. Concepţia regionalistă,
indiferent de manierele de interpretare a conţinutului ei ştiinţific, rezultă din
structura obiectului de cercetare pe care îl are geografia, respectiv mediul geografic
(Fig. 1), concretizat la nivelul categoriei de spaţiu geografic, teritoriu-regiune
geofizică.

(Sursa: Cucu V., Vlad L., B., Lazăr Irina, Geografie şi Dezvoltare regională, Edit. Pro Universitaria, 2012, p.27)

Fig. 1. Structura Mediului geographic
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Este evident faptul că unitatea structurilor fundamentale ale mediului
geografic reflectă caracteristicile teritoriului naţional.

Teritoriul, în accepţiunea generală de mediu sau spaţiu geografic, sudează
organic pământul, apele, marea teritorială din cuprinsul frontierelor la care se
adaugă, subsolul şi spaţiul aerian al acestora şi formează teritoriul naţional în limitele
căruia populaţia ţării îşi desfăşoară activităţile şi îşi exercită drepturile de
suveranitate.

Teritoriul naţional constituie sursa principală de bunuri materiale şi spirituale
necesară dezvoltării societăţii, cadrul naţional, geografic al structurii de stat. Pentru
stat, teritoriul constituie cadrul de competenţă şi un mijloc de acţiune.

Prin însuşirea lui de spaţiu diferenţiat, teritoriul reprezintă o sumă organică a
resurselor, valorificării antropice, a restrictivităţii şi favorabilităţilor naturale, o
mobilitate distinctă a forţei de muncă, a capitalului mărfurilor şi în mod deosebit, a
diferitelor niveluri ale bunăstării populaţiei.

Asemenea valori de capital natural, social şi economic dau expresie
diferenţierilor regionale, raportărilor la nivel local – naţional, raportări necesare
practicii sociale, raportări brute, ca bază în strategiile organizării teritoriului.

Se atestă faptul că inserţia geografiei în asemenea abordări ştiinţifice
regionale s-a dovedit de-a lungul timpului, o necesitate obiectivă, geografia fiind o
ştiinţă fundamental ancorată în cunoaşterea aprofundată a mediului geografic.

2. Ce urmăreşte geografía?

Practic geografia urmăreşte gradul de dispersie sau de concentrare spaţială a
fenomenelor specifice teritoriului geografic naţional, concluzionând asupra
impactului componentelor social-economice de la nivel local, regional şi naţional
asupra mediului. În acest scop s-a impus şi se impune o viziune clară, concretă, a
ceea ce numim regiune geografică şi regionare.

Pentru a da înţeles acestor componente în geografie un loc aparte este
acordat tipologiei funcţionale a spaţiului care schematic se prezintă în (vezi) Fig. 2.

În accepţiunea unui astfel de concept schematic putem individualiza în
cercetarea ştiinţifică geografică, opţiunile care conduc spre individualizarea unităţilor
teritoriale de diferite categorii.

3. Evoluţia conceptului de regiune

În geografia românească concepţia regionalistă începe să se afime încă de la
începutul secolului al XX-lea sub influenţa directă a lucrărilor lui Emm. de
Martonne – ilustru reprezentant al şcolii franceze de geografie regională cunoscută
sub denumirea de „geographie humaine”.
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Fig. 2. Tipologia funcţională a spaţiului

(Sursa: Cucu V., Vlad L., B., Lazăr Irina, Geografie şi Dezvoltare regională, Edit. Pro
Universitaria, 2012, p.25)

Individualitatea şi omogenitatea faptelor geografice sunt, deci, principalele
elemente definitorii ale conceptului de regiune geografică – elemente uşor
depistabile în faza descriptiv explicativă a geografiei. O dată statuate aceste elemente
definitorii, conceptul de regiune geografică a fost pus la baza acelor descrieri
regionale în care a excelat diferite şcoli geografice.
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4. Regiune-regionare

În metodologia cercetărilor ştiinţifice geografice, se reţine faptul că noţiunile
de „regiune” şi „regionare”, deşi au o rădăcină comună, au un înţeles diferit, înteles
dat de elementele componente care determină un concept inconfundabil.

Într-o accepţiune generală regiunea semnifică o „întindere mare de pământ, mai
mult sau mai puţin omogenă, dintr-o ţară sau de pe glob, care prezintă caractere  comune” (DEX,
pag. 792). Rezultă clar faptul că „regiunea” nu este ceva abstract, ci este o unitate
teritorială, de diferite nivele, dimensionată de suma şi caracterul funcţional al componentelor
structurale dominante.

Elementul de reper şi abordare metodologică îl formează comunitatea
umană de bază satul.

La nivelul actual de dezvoltare a ştiinţelor geografice sunt abordate ca obiect
de studiu trei tipuri de structuri, respectiv structurile naturale, geodemografice şi
economice. Asemenea structuri reprezintă fenomene reale, existente, ale realităţii
materiale. Asemenea structuri au însuşiri şi legi proprii de dezvoltare prin care se
individualizează convenţional, existenţa lor reală fiind dată de multitudinea şi
amploarea legăturilor directe şi retroverse, de interacţiunile active pe care le
generează asemenea relaţii.

Structurile naturale, geodemografice şi economice se dezvoltă pe un anumit
teritoriu formând prin dinamica şi caracterul interacţiunilor menţionate un sistem
unitar specific (geosistem), care în practica modelării spaţiului conduce la
determinarea înţelesului de „regiune”.

Este clar că, la baza evidenţierii geosistemelor ca formă sintetică de
dezvoltare şi interacţiune a sistemelor naturale, economice şi sociale, trebuie puse în
primul rând criteriile social-economice.

Geografia identifică astfel regiunile naturale pe baza caracteristicilor lor
fizico-geografice, remarcând în principal modul în care acestea formează un suport
favorabil sau restrictiv fenomenelor de umanizare a spaţiului, de dezvoltare social-
economică şi constituie o bază a unităţilor regionale de diverse niveluri.

• Necesitatea regionării
Pornind de la sintagma „natura oferă, omul dispune” este firesc ca în

contextul unor astfel de „regiuni naturale” să regăsim o totalitate integrală de
componente, legături şi relaţii care formează un tip nou de legi, aşa-numitele legi ale
„conducerii”.

În temeiul unor astfel de legi, apare necesitatea delimitării şi determinării
unui nou tip de regiune, „regiunea construită”, entitate necesară în scopul asigurării
aplicării legilor de conducere şi organizare a societăţii. Este vorba de entităţile de
genul judeţelor, regiunilor de dezvoltare, macroregiunilor de dezvoltare. Atât
regiunile „naturale” cât şi cele „construite” se disting prin extinderea lor teritorială.
Frecvenţa şi diversitatea elementelor lor componente formează sisteme şi
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subsisteme de nivel „local” sau „microregional”, entităţi cu rol fundamental în
demararea şi funcţionarea iniţiativelor de intervenţie locală.

Asemenea sisteme întrunesc într-un tot unitar, regional, structurile urbane şi
rurale căpătând însuşiri proprii de dinamism, eficienţă, adaptabilitate şi elasticitate.

5. Elemente componente fundamentale

În cadrul sistemelor locale poziţia principală este deţinută de sate, entităţi
teritoriale funcţionale primare, care, prin afinităţile lor socio-culturale şi economice
”native” alcătuiesc comunele.

Satul se identifică astfel prin însuşiri organice influenţate de structurile
geografice naturale şi istorice constituind ceea ce numim aşezări umane, subsistem
al teritoriului locuit.

Comuna este o realitate „construită” ca o necesitate politică, administrativă,
în vederea asigurării unui nivel corespunzător de organizare a spaţiului şi a unui
nivel cât mai înalt al vieţii. Comuna constituie, astfel, un „sistem operaţional” bine
dimensionat şi uşor de cuantificat. Prin însuşirile lor de omogenitate social-
economică şi afinităţile socio-culturale sau istorice ele stau la baza provinciilor
istorice. Ele formează, totodată, în contextul cerinţelor de intervenţie practică,
sisteme de nivel regional (în înţelesul categoriei de regiuni integrate), nivel judeţean
sau macrospaţial.

Sintetizând, reţinem că aşezările umane, ca sistem al teritoriului locuit,
reprezintă spaţiul unde problemele economice, sociale şi de mediu trebuie
coordonate la scări spaţiale diferite. Instrumentele de implementare fiind amenajarea
teritoriului şi urbanismul.

Teritoriul, înţeles ca spaţiu geografic locuit, include elemente fizice naturale
şi antropice, dar şi elemente instituţionale şi culturale, toate integrate într-un
complex funcţional al cărui principal scop şi resursă îl reprezintă populaţia umană.
Aşezarea umană ca entitate funcţională, fizică, instituţională şi culturală reprezintă
cadrul de asigurare a unui nivel cât mai înalt al calităţii vieţii. Aşezările umane
trebuie privite, deci, atât în calitate de consumatoare de resurse, cât mai ales ca forţe
generatoare de bunăstare şi potenţială resursă de creativitate, mai ales în mediul
urban.

6. Ce presupune regionarea?

„Regionarea” presupune o varietate de acţiuni, de organizare a teritoriului,
potrivit unor scopuri social-economice şi mai ales, politice, acţiuni relativ subiective
care, dacă se vor viabile, trebuie să se ţină îndeaproape seama de atributele
funcţionale care caracterizează spaţiul geografic.

În practica cercetării ştiinţifice, în scopul cunoaşterii aprofundate a
caracteristicilor unor profiluri de regiuni se regăsesc regionări naturale de genul
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„regionare climatică”, „hidrologică”, „fitografică” ş.a., cât şi regionări sociologice,
antropologice sau regionări economice.

Cele mai complicate, datorită complexităţilor unităţilor componente, sunt
regionările economice care impun analize temeinice de cercetare ştiinţifică, de
impact socio-economic şi conotaţie legislativă.

Raţionamentul unor regionări economice vizează, în primul rând, capacitatea
de evaluare economică şi socială a resurselor naturale, umane şi antropice la nivelul
regiunilor de tip macrospaţial şi local, sprijinindu-se pe structurile administrativ-
teritoriale şi conţinutul lor legislativ.

De-a lungul istoriei remarcăm o sumă de opinii cu privire la aceste structuri
regionale, multe dintre acestea, datorită rigurozităţii principiilor adoptate, au devenit
componente fundamentale ale geografiei moderne.

Pentru o cunoaştere cât mai aprofundată asupra acestor structuri ne vom
referi la câteva din contribuţiile înscrise în literatura geografică românească,
îndeosebi, în perioadele de până la apariţia volumelor Tratatului „Geografia
României” (vol. I, II, III, IV, V, Edit. Academiei Române).

Din cele prezentate mai sus, se înţelege conţinutul noţiunii de „dezvoltare
regionlă” ce presupune teritoriul care îmbină elemente specifice unităţilor naturale, istorice,
economice, funcţionale, raportate la cerinţele moderne de amenajare a spaţiului, schematic
exprimă conţinutul real al Zonelelor Geografice Funcţionale, redate în (vezi) fig. 3.

Asemenea determinare s-a realizat în geografia românească prin anii 1970
într-un studiu intitulat ”Zonele funcţionale ale teritoriului României” (Vasile
CUCU), studiu redat mai târziu în Tratatul de Geografie, vol. II, capitolul XI, pag.
514 –526, sub denumirea de ”Gruparea judeţelor după criterii de similaritate social-
economică” (1984).

În acest studiu, judeţele României sunt grupate în 9 (nouă) formaţiuni
teritoriale fără a fi denumite Regiuni de Dezvoltare. O asemenea grupare o regăsim
în mare parte şi în structura actuală a Regiunilor de Dezvoltare.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

82

Fig. 3. Zonele Geografice funcţionale – schemă concept

(Sursa: Cucu V., Vlad L., B., Lazăr Irina, Geografie şi Dezvoltare regională, Edit. Pro
Universitaria, 2012, p.23)

 Propuneri

Pe baza experienţei cercetării geografice, organizarea spaţiului pe forme
funcţionale, superioare judeţelor, ar trebui să aibă la bază, în limite convenţionale,
trei criterii:

 Criteriul specificului istoric;
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 Criteriul poziţiei geografice
 Criteriul socio-economic

În această accepţiune gruparea judeţelor sub denumirea de ”Regiuni
economice” ar urma să aibă următoarea înfăţişare: (fig.4).
1 Regiunea Economică Carpato-Dunăreană Olteană, având în componenţă

judeţele: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt.
2 Regiunea Economică Banat-Timiş, având în componenţă judeţele: Caraş-

Severin, Timiş, Arad, Hunedoara.
3 Regiunea Economică Crişană-Someşană, cu judeţele: Bihor, Sălaj, Satu

Mare.
4 Regiunea Economică a Maramureşului şi Bucovinei, cu judeţele:

Maramureş, Bistriţa Năsăud, Suceava.
5 Regiunea Economică a Transilvaniei, cu judeţele: Alba, Cluj, Mureş, Sibiu.
6 Regiunea Economică Carpatică Braşov – Ciuc, cu judeţele: Braşov,

Covasna. Harghita.
7 Regiunea Economică Moldova Central-Nordică, judeţele Botoşani, Iaşi,

Neamţ, Bacău, Vaslui.
8 Regiunea Economică Carpato – Dunăreană Est Muntenia, judeţele

Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi.
9 Regiunea Economică Carpato – Dunăreană Muntenia Centrală, judeţele

Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Teleorman, Giurgiu.
10 Regiunea Economică Dunăreană-Maritimă, judeţele Tulcea, Constanţa.
11 Regiunea Economică a Municipiului Bucureşti, judeţul Ilfov

Fiecare din regiunile prezentate evidenţiază caracteristici corespunzătoare
criteriilor menţionate în delimitarea acestora, atestând totodată unele însuşiri majore
precum:

 Atributele României de ţară carpatică, dunăreană, pontică.
 Se identifică în bună măsură, unitatea vechilor provincii istorice.
 Sunt evidenţiate de asemenea similarităţile social-economice de bază.
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Fig. 4. România – regiuni economice
Este o grupare care în mare parte păstrează componentele de bază ale

Regiunilor actuale.
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Opţiunea pentru o asemenea structură regională ar corespunde mai multor
cerinţe atât de interes practic cât şi educaţional.
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Landmark elements, models and options for designing
administrative regional structures

[Elemente de reper, modele şi opţiuni pentru proiectarea
structurilor regionale administrative]

Octavian MÂNDRUŢ1

Aurel ARDELEAN2

Abstract
This paper seeks to approach the issue of regionalization in Romania, from a theoretical

and predominantly spatial perspective.
We believe that the elements of novelty in this endeavour are:

a) assembling all regional levels (from NUTS1 to NUTS5) into a hierarchic and
taxonomic structure of the national territory;

b) constructing a different image from the predominantly “centralist” vision (from
centre to periphery), to achieve an equipotential and equidistant vision;

c) identifying and presenting some less evoked landmarks, such as entities with a
certain spatial legitimacy: natural regions, integrated regions (both natural and
human-made), historical and geographical regions, “countries”, “lands”
(countryside) and elementary human communities;

d) presenting an ordered, taxonomic and hierarchic system of current human
communities (from capital cities to hamlets), as a basis for functional territorial
systems with a gravitational behaviour;

e) presenting some criteria for the analysis of similarities between current
administrative entities and the spatial complementariness of those situated
in reciprocal proximity;

f) comparative analysis of spatial characteristics (natural, economic, demographic)
between the previous regionalization (1968) and the current phase (2013), as a
premise for reflecting on the evolution of administrative planning;

g) elaborating variants (situated between constraints and objective possibilities),
based on options resulting from the predominant use of a “central criterion”.

The paper comprises an essential cartographic illustration and tables with significant
secondary data.

Keywords: Regionalization, NUTS, spatial perspective, variants
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1. Elemente de reper

Elaborarea unui model de proiectare a unor sisteme teritoriale regionale cu
anumite caracteristici ameliorate are o anumită finalitate dacă acesta se bazează pe
elemente obiective (cât este posibil) şi nu porneşte de la construirea unui sistem
argumentativ pentru o anumită ipoteză.

Există, în prezent, un anumit număr de modele, cu elemente metodologice
implicite sau explicite şi diferite variante care se bazează pe mai multe opţiuni
(obiective sau subiective).

Scopul oricărui model este de a avea în vedere un număr semnificativ de
repere obiective, pe baza cărora pot fi elaborate mai multe variante neexistând ab
initio o variantă privilegiată.

Scopul unei regionări diferite de cea actuală îl reprezintă ameliorarea
sistemului teritorial, în contextul compatibilizării cu sistemele de acelaşi fel din
Uniunea Europeană, în vederea creşterii competitivităţii, ridicării nivelului de viaţă al
locuitorilor şi comunităţilor, creşterea gradului de convergenţă economică şi
reducerii decalajelor faţă de alte regiuni europene similare şi între diferitele regiuni
din interiorul ţării.

Organizarea demersului de faţă se bazează pe următoarele elemente (dintre
care unele au o anumită nuanţă de originalitate):

 asamblarea nivelurilor regionale (de la NUTS 1 la NUTS 5), într-o
structură ierarhizată şi taxonomizată; acest lucru este important, deoarece discuţiile
se poartă, în general, la modalităţile de asamblare a judeţelor în regiuni (NUTS 2);

 încercarea de construire a unei viziuni diferite de cea predominant
centralistă (sau centristă), de la capitală spre periferie, spre o optică pe cât posibil
echidistantă (în raport cu toate judeţele ţării) şi echipotenţială (în sensul valorificării
oportunităţilor şi şanselor fiecărui judeţ);

 utilizarea unor repere în raţionamentul de regionare, care sunt de
obicei mai puţin evocate (deşi au legitimitate spaţială): regiunile naturale, regiunile
integrate (naturale şi umane), regiunile istorico – geografice, ţările, ţinuturile şi
comunităţile umane elementare;

 construirea unui sistem taxonomizat şi ierarhizat al comunităţilor
umane actuale (de la o comunitate de mici dimensiuni, până la oraşul capitală), ca
model de atracţie gravitaţională a spaţiului înconjurător;

 analiza unor factori cu o existenţă uneori neglijată: reţeaua
hidrografică, regiunile funcţionale, similitudinea şi complementaritatea judeţelor,
cadrul de dezvoltare al ţării, spaţiile transfrontaliere, analiza evoluţiei judeţelor,
repartiţia resurselor naturale, arhitectura reliefului ca bază a mediului şi a
comunităţilor umane, evoluţia istorică, elemente identitare etc.;

 elaborarea unor variante (care au în vedere anumite constrângeri şi
posibilităţi), organizate în jurul unui criteriu sau al unei opţiuni predominante
ofertate analizei şi deciziei politice;
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 construirea simultană a unui demers de regionare şi de
descentralizare (facilitat în ipoteza de faţă de sistemul ierarhizat al comunităţilor
umane);

 evitarea, pe cât este posibil, atât a voluntarismului politic (consemnat
în diferite variante) cât şi, mai ales, a „voluntarismului” aparent ştiinţific tentat să
propună un anumit model.

2. Metodologia

Pentru concretizarea acestui demers şi elaborarea unor variante din
perspectiva predominant spaţială, a fost utilizată o metodologie care a cuprins,
printre altele:

 analiza organizării administrative actuale (prin identificarea
caracteristicilor semnificative ale judeţelor) şi contextul socio – economic în care a
fost realizată organizarea actuală (1965 – 1968);

 analiza unor lucrări predominant de geografie, consacrate acestei
probleme, mai puţin cunoscute de specialiştii din alte domenii;

 contextualizarea intenţiei de proiectare a unor sisteme teritoriale
ameliorate, în raport cu poziţionarea ţării noastre faţă de Uniunea Europeană;

 construirea unui sistem de indici care pot fi luaţi în consideraţie în
procesul de regionalizare;

 raportarea intenţiilor de regionalizare la situaţia socio – economică a
ţării şi la anumite exigenţe implicite (dar neobligatorii, cum ar fi mărimea şi numărul
NUTS 2);

 punerea într-un plan cu o vizibilitate mai mare a substratului
teritorial (cu elementele sale) în raport de opţiunile şi indicatorii utilizaţi în
regionare, din perspectiva sociologiei, economiei, demografiei şi ştiinţelor
administrative.

Datele utilizate referitoare la populaţia judeţelor, a oraşelor şi comunelor, se
referă la anul 2010 (INS, Populaţia României pe localităţi, 2010).

Evoluţia organizării administrativ – teritoriale a României a făcut obiectul
mai multor lucrări realizate în ultimii ani, precum şi a unor sinteze semnificative
actuale; din acest motiv, nu o mai reluăm în acest context.

3. Analiza regionării României din perspective diferite

Regionarea teritoriului este concretizată îndeosebi prin regionarea politico –
administrativă dar, în realitate, ea se referă la o gamă foarte largă de elemente care
compun substanţa teritorială a spaţiului geografic.
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3.1 Elemente şi structuri spaţiale naturale
Din punct de vedere al spaţiului geografic, regionarea acestuia presupune

identificarea unor sisteme şi structuri care există în mod obiectiv, atât pentru
componentele semnificative (relief, climă, activităţi economice etc.), cât şi pentru
structuri integrate, naturale şi sociale.

Fără a intra în amănunte, deoarece a făcut obiectul mai multor lucrări
semnificative, menţionăm că există modele de regionare a componentelor
individualizate şi a sistemelor naturale integrate (regionare fizico – geografică),
precum şi a sistemelor integrate naturale şi umane (regionare geografică).

Modelul care sintetizează cel mai bine multitudinea componentelor îl
reprezintă „regiunile geografice pe baze naturale” (Mândruţ, 1993, 2011, 2013), în
cadrul căruia, componenta principală o reprezintă arhitectonica reliefului.

Fig. 1 România – regiuni geografice pe baze naturale
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Cifrele amplasate pe hartă indică:
I - Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei; II - Carpaţii Moldo – Transilvani;

III - Carpaţii Curburii; IV - Carpaţii Meridionali; V - Carpaţii Banatului; VI -
Carpaţii Apuseni; VII - Depresiunea Transilvaniei; VIII - Dealurile de Vest; IX -
Câmpia de Vest; X - Podişul Mehedinţi; XI – Subcarpaţii; XII - Podişul Moldovei;
XIII - Piemontul Getic; XIV - Câmpia Română; XV, XVI, XVII - Delta, Podişul
Dobrogei, Platforma Mării Negre.

Harta de mai sus (Fig. 1) redă diviziunile regionale majore ale ţării noastre.
Deşi relieful este o componentă polarizatoare, regionarea are un caracter integrat, iar
spaţiile reprezentate constituie regiunile geografice ale României.

Tabelul 1. România – regiunile geografice (suprafaţă şi pondere)

Regiunea Suprafaţa
(km2)

Ponderea din
suprafaţa ţării (%)

I. Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei 10.200 4,3
II. Carpaţii Moldo – Transilvani 13.200 5,5
III. Carpaţii Curburii 9.900 4,1
IV. Carpaţii Meridionali 15.340 6,4
V. Carpaţii Banatului 6.970 2,9
VI. Carpaţii Apuseni 10.750 4,5
VII. Depresiunea Transilvaniei 25.100 10,5
VIII. Dealurile de Vest 12.230 5,1
IX. Câmpia de Vest 16.540 6,9
X. Podişul Mehedinţi 790 0,3
XI. Subcarpaţii 16.450 6,9
XII. Podişul Moldovei 23.200 9,7
XIII. Piemontul Getic 13.100 5,5
XIV. Câmpia Română 49.800 20,9
XV. Delta 4.321 1,8
XVI. Podişul Dobrogei 10.500 4,4

Din compararea celor două elemente (Fig. 1 şi tabelul 1) rezultă atât
decupajul diviziunilor geografice obiective ale României, cât şi dimensiunile
comparative ale acestora. În majoritatea regionărilor teritoriului României, substratul
regional geografic este luat foarte puţin în consideraţie, deşi acesta are un caracter
obiectiv şi cea mai mare stabilitate în timp.

Trebuie să subliniem însă că orice regionare politico – administrativă se
realizează asupra unui substrat concret (frecvent ignorat), reprezentat de regiunile
geografice (pe baze naturale), care au stabilitate temporală şi o integrare funcţională
între suportul natural şi comunităţile umane.

Elementele de mai sus arată spaţiile de certă omogenitate ale teritoriului
(Carpaţii, cu diviziunile lor, Depresiunea Transilvaniei, Câmpia şi Dealurile de Vest,
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Câmpia Română, Podişul Moldovei etc.), peste care se suprapune împărţirea
administrativă. Orice intenţie de regionare ar trebui să ţină seama de aceste spaţii
concrete, cu o anumită omogenitate geografică.

3.2 Organizarea politico – administrativă
În prezent, ţara noastră este organizată în 41 de unităţi administrative

(judeţe) şi municipiul Bucureşti, cuprinzând 320 de oraşe şi aproape 2700 de
comune.

Figura 2. Harta administrativă actuală a României

Literele marcate pe hartă reprezintă următoarele judeţe: AB – Alba, AR –
Arad, AG – Argeş, BC – Bacău, BH – Bihor, BN – Bistriţa Năsăud, BT – Botoşani,
BV – Braşov, BR – Brăila, BZ – Buzău, CS – Caraş Severin, CL – Călăraşi, CJ –
Cluj, CT – Constanţa, CV – Covasna, DB – Dâmboviţa, DJ – Dolj, GL – Galaţi,
GR – Giurgiu, GJ – Gorj, HR – Harghita, HD – Hunedoara, IL – Ialomiţa, IS –
Iaşi, IF – Ilfov, MM – Maramureş, MH – Mehedinţi, MS – Mureş, NT – Neamţ,
OT – Olt, PH – Prahova, SM – Satu Mare, SJ – Sălaj, SB – Sibiu, SV – Suceava, TL
– Tulcea, TM – Timiş, TN – Teleorman, VS – Vaslui, VL – Vâlcea, VN – Vrancea,
B – Bucureşti.

În momentul împărţirii administrative (1968) a existat o unanimitate de
opinii referitoare la caracteristicile pozitive ale acestei acţiuni, care a înlocuit
împărţirea anterioară (pe regiuni şi raioane). Caracteristicile judeţelor au fost
consemnate ulterior (1968 – 1980) în succesiuni de articole (îndeosebi în revista
Terra) şi prin seria de monografii geografice ale judeţelor.

În perioada 1991 – 1995 a existat o semnificativă iniţiativă de „contestare” a
acestei împărţiri, îndeosebi prin evidenţierea necesităţii reconfirmării unor „judeţe
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abuziv desfiinţate”. Sintagma este discutabilă, deoarece aceste judeţe (Muscel,
Romanaţi, Râmnicu Sărat, Târnava etc.) au fost desfiinţate prin organizarea pe
regiuni din 1949 şi nu s-au mai regăsit în structura propusă în 1968.

În prezent, caracteristicile actuale ale judeţelor sunt cunoscute din diferite
lucrări. Este foarte interesantă evoluţia în timp a caracteristicilor mărimii
demografice a acestora, analizată pentru o perioadă de peste 80 de ani (în limitele
teritoriale ale judeţelor actuale). Această evoluţie (bazată pe date ale INS
consemnate în anuarele statistice) este redată în tabelul 2.

Tabelul 2. Populaţia judeţelor în anii 1930, 1977, 1994 şi 2010

Nr. Judeţ 1930 1977 1994 2010
1 AB 346.582 409.634 408.457 372.265
2 AR 488.359 512.020 482.144 454.922
3 AG 394.268 631.918 679.868 639.157
4 BC 375.035 667.791 742.901 714.641
5 BH 525.216 633.094 639.329 592.561
6 BN 223.827 286.628 328.786 317.247
7 BT 351.790 451.217 462.370 447.107
8 BV 265.414 582.863 642.764 598.313
9 BR 237.549 377.954 391.923 357.614
10 BZ 377.463 508.424 515.202 480.222
11 CS 319.286 385.577 370.058 320.840
12 CL 228.165 338.807 336.657 311.896
13 CJ 475.539 715.507 727.039 691.048
14 CT 261.028 608.817 747.441 723.796
15 CV 152.563 199.017 232.951 222.434
16 DB 354.471 527.620 558.518 529.781
17 DJ 533.872 750.328 758.895 702.123
18 GL 324.504 581.561 642.983 608.904
19 GR 305.818 377.860 305.661 280.125
20 GJ 253.812 348.521 397.927 376.179
21 HR 250.194 326.310 347.145 324.890
22 HD 319.929 514.436 547.180 461.450
23 IL 205.844 295.965 305.454 286.980
24 IS 420.488 729.243 815.368 825.773
25 IF - - - 321.007
26 MM 317.304 492.860 539.718 510.482
27 MH 282.440 322.371 330.017 291.051
28 MS 425.721 605.315 607.355 580.228
29 NT 311.113 532.096 584.364 562.122
30 OT 380.663 518.804 520.871 462.734
31 PH 472.249 817.168 872.219 812.840
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32 SM 301.105 393.840 398.401 364.104
33 SJ 240.778 264.569 264.448 241.014
34 SB 306.984 481.645 448.474 425.322
35 SV 472.111 633.899 708.571 708.433
36 TL 186.782 254.531 269.311 245.899
37 TN 418.649 518.943 477.527 397.990
38 TM 559.591 696.884 691.797 679.695
39 VS 321.936 437.251 463.832 449.524
40 VL 295.560 414.242 436.989 406.555
41 VN 262.559 369.730 398.527 389.769
42 B 732.484 2.044.611 2.339.156 1.942.254

Total 14.280.729 21.559.910 22.790.622 21.431.298

Un indicator important al potenţialului demografic al judeţelor actuale îl
reprezintă evoluţia comparativă şi proporţională a populaţiei acestora în intervalele
dintre anii menţionaţi în tabelul 2. Acestea sunt sintetizate în tabelul următor
(tabelul 3).

Tabelul 3. Evoluţia populaţiei judeţelor între 1930 şi 2010

Nr. Judeţ Creştere
1977-1930

Creştere
1994-1930

Creştere
2010-1930

1 AB 63.052 61.875 25.683
2 AR 23.661 -6.215 -33.437
3 AG 237.650 285.600 244.889
4 BC 292.756 367.866 339.606
5 BH 107.878 114.113 67.345
6 BN 62.801 104.959 93.420
7 BT 99.427 110.580 95.317
8 BV 317.449 377.350 332.899
9 BR 140.405 154.374 120.065
10 BZ 130.961 137.739 102.759
11 CS 66.291 50.772 1.554
12 CL 110.642 108.492 83.731
13 CJ 239.968 251.500 215.509
14 CT 347.789 486.413 462.768
15 CV 46.454 80.388 69.871
16 DB 173.149 204.047 175.310
17 DJ 216.456 225.023 168.251
18 GL 257.057 318.479 284.400
19 GR 72.042 -157 -25.693
20 GJ 94.709 144.115 122.367
21 HR 76.116 96.951 74.696
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22 HD 194.507 227.251 141.521
23 IL 90.121 99.610 81.136
24 IS 308.755 394.880 405.285
25 IF - - -
26 MM 175.556 222.414 193.178
27 MH 39.931 47.577 8.611
28 MS 179.594 181.634 154.507
29 NT 220.983 273.251 251.009
30 OT 138.141 140.208 82.071
31 PH 344.919 399.970 340.591
32 SM 92.735 97.296 62.999
33 SJ 23.791 23.670 236
34 SB 174.661 141.490 118.338
35 SV 161.788 236.460 236.322
36 TL 67.749 82.529 59.117
37 TN 100.294 58.878 20.659
38 TM 137.293 132.206 120.104
39 VS 115.315 141.896 127.588
40 VL 118.682 141.429 110.995
41 VN 107.171 135.968 127.210
42 B 1.312.127 1.606.672 1.209.770

Total 7.279.181 8.509.893 7.150.569

Pentru întregul interval se observă scăderi ale populaţiei unor judeţe (Arad,
Giurgiu) sau creşteri nesemnificative (Caraş Severin, Mehedinţi, Sălaj). În situaţia
opusă sunt judeţele care au înregistrat creşteri demografice foarte mari, atât între
anii extremi (2010 faţă de 1930), cât şi în intervalele anterioare. Cele mai mari valori
se înregistrează în cazul oraşului Bucureşti şi al judeţelor Iaşi, Prahova, Braşov,
Constanţa, Argeş, Galaţi, Neamţ, Cluj, Suceava şi Bihor.

Creşterea demografică (datorată unor cauze diferite, după cum pot fi
presupuse pentru fiecare caz în parte) sugerează un potenţial demografic deosebit al
acestor judeţe. Evoluţia demografică reprezintă o premisă a luării în consideraţie a
vectorului de creştere pentru conturarea mărimii regiunilor presupuse în viitor.

3.3 Regiunile de dezvoltare (regiuni statistice)
Construirea regiunilor statistice (şi, pe baza lor, a conceptului de regiune de

dezvoltare) a fost un proces cunoscut, cu origini în contextul pregătirii aderării la
Uniunea Europeană (1998).



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

96

Tabelul 4. Regiunile statistice (regiuni de dezvoltare) în anul 2010

Regiune Suprafaţa
(km2)

Populaţia
(2010)

Judeţe Sediul ADR

Nord-Est 36.849 3.707.600 BT, SV, IS, NT, BC, VS Piatra Neamţ
Sud-Est 35.761 2.806.204 GL, VN, BZ, BR, TL, CT Brăila
Sud 34.453 3.258.775 AG, DB, PH, TN, GR, CL, IL Călăraşi
Sud-Vest 29.212 2.238.643 GJ, VL, MH, DJ, OT Craiova
Vest 32.034 1.916.907 AR, HD, TM, CS Timişoara
Nord-Vest 34.160 2.716.456 SM, BH, SJ, MM, CJ, BN Cluj - Napoca
Centru 34.101 2.523.452 AB, SB, MS, HR, CV, BV Alba Iulia
Bucureşti 1.821 2.263.261 B, IF Bucureşti

Această împărţire (care nu are un caracter administrativ, deoarece „regiunile
de dezvoltare” nu au pârghiile acţionale corespunzătoare) are o serie de caracteristici
favorabile, cum ar fi:

 dimensiunile comparabile ale regiunilor (chiar dacă există diferenţe
demografice semnificative, după cum se poate observa);

 forma teritorială corespunzătoare (mai puţin regiunea de sud-est, cu
două fragmente despărţite de Dunăre);

 posibilitatea grupării a câte două regiuni (NUTS 2) în unităţi mai
mari (NUTS 1), denumite macroregiuni (M1, cu Nord – Vest şi Centru, M2, cu Nord
– Est şi Sud – Est, M3, cu Sud – Muntenia şi Bucureşti – Ilfov, M4, cu Sud – Vest –
Oltenia şi Vest).

Există şi aprecieri critice faţă de aceste delimitări, care au în vedere, printre
altele, poziţionarea centrului coordonator al Agenţiei de Dezvoltare Regională (în
unele cazuri), diferenţele demografice, extensiunea foarte mare a regiunilor,
întinderea mică a regiunii Bucureşti – Ilfov.

Cu toate acestea, regiunile de dezvoltare actuală reprezintă un cadru care
oferă mai multe oportunităţi decât limitări în iniţiativele referitoare la regionalizare,
descentralizare şi reorganizare administrativă.

3.4 Repartiţia teritorială a resurselor naturale
În regionările politico – administrative, repartiţia geografică a resurselor

naturale nu este luată în mod explicit în consideraţie, deoarece predomină
dimensiunea socială, politică şi, uneori, economică a procesului de regionare.
Repartiţia resurselor naturale şi regionarea lor (pe unităţi naturale sau unităţi
administrative) reprezintă un factor care poate fi avut în vedere sub raportul
complementarităţii resurselor (între judeţe apropiate) sau a omogenităţii acestora.

Harta de mai jos (fig. 2) redă repartiţia geografică a resurselor, atât pe
unităţile naturale, cât şi pe judeţe, adică „regionarea” acestora în cadrul teritoriului
naţional.
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Fig. 2 - Repartiţia geografică a resurselor energetice şi minerale

Menţionăm că această ilustrare are predominant un caracter de poziţionare
şi localizare (fără aprecieri cantitative, forma de proprietate sau modul de utilizare în
acest moment). Se poate observa legătura strânsă dintre aceste resurse şi regiunile
naturale unde sunt situate.

Tabelul următor (tabelul 5) redă prezenţa unor anumite resurse în cadrul
judeţelor, realizând o „traducere” a hărţii anterioare.

Tabelul 5. Prezenţa resurselor energetice şi minerale semnificative pe judeţe

Nr. Judeţ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rang
1 AB     I
2 AR      II
3 AG      I
4 BC     II
5 BH       I
6 BN    III
7 BT  IV
8 BV   IV
9 BR   III
10 BZ  III
11 CS      II
12 CL IV
13 CJ      II
14 CT     II
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15 CV   IV
16 DB     II
17 DJ   III
18 GL   IV
19 GR   II
20 GJ     I
21 HR     III
22 HD      I
23 IL  III
24 IS  IV
25 IF  IV
26 MM    III
27 MH   III
28 MS    II
29 NT    III
30 OT    IV
31 PH      I
32 SM     II
33 SJ  IV
34 SB   II
35 SV     II
36 TL   III
37 TN   III
38 TM     II
39 VS  IV
40 VL      II
41 VN  IV
42 B IV

Cifrele coloanelor (1, …. 12) reprezintă:
1 – Gaz metan; 2 – Gaze asociate; 3 – Petrol; 4 – Huilă şi cărbune brun; 5 – Lignit;
6 – Hidroenergie; 7 – Energie geotermală; 8 – Minereuri feroase; 9 – Minereuri
neferoase; 10 – Sare; 11 – Marmură, granit, alte roci; 12 – Calcar;
Punctele indică:
 - Prezenţa resursei (în exploatare sau în conservare);
 - Prezenţa resursei în cantităţi mari;
Cifrele I – IV indică rangul judeţului, după importanţa şi varietatea resurselor.

Din harta şi tabelul prezentate mai sus rezultă o repartiţie foarte diferenţiată
a resurselor energetice şi minerale. Pe baza acesteia, pot fi identificate patru clase de
judeţe, de la cele cu resurse diversificate şi bogate (I), la cele lipsite de resurse
semnificative (IV); consemnarea raporturilor dintre judeţe şi resurse este utilă
construcţiilor regionale.

3.5 Ierarhia urbană
Reţeaua urbană a ţării poate fi clasificată în raport de diverse criterii

(mărimea demografică, producţia industrială, poziţia în sistemul administrativ,
localizarea geografică, evoluţia socio – economică etc.), dar şi prin poziţia relativă pe
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care o au în sistemul urban. Ierarhia urbană determină modul de organizare a
spaţiului geografic (Ianoş, 1987).

Harta de mai jos (figura 3) redă această ierarhizare.

Figura 3. Ierarhia urbană

Tipurile de oraşe identificate sugerează foarte clar influenţa lor în teritoriu şi
pot reprezenta indicii semnificative în construirea regiunilor, prin coagularea
teritorială în jurul celor mai importante centre regionale.

3.6 Regiuni istorico – geografice, ţări şi ţinuturi
3.6.1. Regiuni istorico - geografice
Pentru teritoriul ţării noastre există o opinie aproape generalizată conform

căreia regiunile istorico – geografice sunt: Transilvania (Ardeal), Ţara Românească
(Muntenia), Moldova, Maramureş, Crişana, Oltenia, Bucovina, Banat, Dobrogea;
acestea au înţelesuri a căror semnificaţie a fost conturată în timp şi par a fi realităţi
nu numai istorice, ci şi ale timpurilor prezente. La acestea, am adăuga Vrancea,
Haţeg, Zarand şi, eventual, Silvania, similare regiunilor istorice (Ardelean, Mândruţ,
2009). Zarandul este, ca nume şi organizare teritorială, mai vechi decât termenul livresc
(şi artificial) de Crişana (care însă „a prins” foarte mult). În acest caz, cei doi termeni pot
coexista sub forma Zarand – Crişana, înţelegând teritoriul părţii de vest a ţării dintre
Mureş şi Someş.
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3.6.2. Ţări
„Ţările” sunt unităţi teritoriale mai mici decât provinciile istorice „clasice”.

Redăm în continuare lista acestor „ţări” (după Cocean, 2011) asupra cărora există o
opinie aproape generalizată.

 Ţara Maramureşului, cuprinzând Depresiunea Maramureşului şi
munţii care o mărginesc; în nord, dincolo de Tisa se întâlneşte cealaltă parte a ceea
ce s-a numit împreună „Maramureşul istoric” (sau „Maramureşul Voievodal”).

 Ţara Chioarului (sau simplu, „Chioar”), cuprinzând zona deluroasă
situată între aliniamentul „montan” Prisnel – Preluca – râul Someş şi Depresiunea
Baia Mare.

 Ţara Lăpuşului, care se suprapune Depresiunii Lăpuşului.
 Ţara Năsăudului este situată în partea de sud a Munţilor Rodnei,

fiind străbătută de Someşul Mare.
 Ţara Dornelor, axată pe Depresiunea Dornelor, un teritoriu inclus

Bucovinei, dar situat la intersecţia mai multor regiuni istorice (Bucovina, Moldova,
Transilvania, Maramureş).

 Ţara Bârsei, suprapunându-se Depresiunii Braşovului.
 Vrancea este atât o „ţară” (denumită uneori „Ţara Vrancei”) cât şi,

mai mult decât atât, o adevărată regiune istorico – geografică (Conea, I:, 1984),
echivalentă taxonomic regiunilor „clasice”, chiar dacă este mai mică în ceea ce
priveşte întinderea şi chiar dacă aparent este considerată că aparţine Moldovei.

 Ţara Făgăraşului, suprapusă spaţiului geografic al Depresiunii
Făgăraş.

 Ţara Amlaşului, aparent mai puţin evidentă, are o anumită tradiţie
istorică; se suprapune Depresiunii Apold – Sălişte.

 Loviştea („Ţara” Loviştei) este una dintre cele mai bine conturate
„ţări” sub raport spaţial, cu o profundă identitate naturală, toponimică, istorică şi
umană (Conea, I., 1934).

 Ţara Almăjului („Almăj”) este bine delimitată şi se suprapune
Depresiunii Almăjului (Bozovici) ca unitate naturală.

 Haţeg (Ţara Haţegului), interesantă şi complexă sub raportul
geografiei umane (Popa, N., 2000) este, asemenea Vrancei, un teritoriu de triplă
contingenţă între Banat, Oltenia, Transilvania, deşi aparent ar aparţine Transilvaniei
şi o unitate teritorială similară ca vechime şi ordine taxonomică regiunilor istorice
„clasice”

 Zarand („Ţara Zarandului”) ocupă teritoriul care geografic se
defineşte prin Depresiunea Zarandului, la care se adaugă zona Hălmagiu – Brad
(David, 2010). Denumirea foarte veche (de radical pre-indouropean) sugerează o
entitate teritorială cu origini îndepărtate (Mândruţ, O., 1977).

 Ţara Beiuşului se suprapune Depresiunii Crişului Negru (sau a
Beiuşului).
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 Silvania („Ţara Silvaniei”) este un teritoriu cu o anumită
omogenitate umană dată de substratul ei (Dealurile Silvaniei) şi denumirea sugestivă,
integratoare (Silvania).

 Ţara Oaşului cuprinde depresiunea cu acelaşi nume dar şi spaţiul
montan conex (Munţii Oaş); are o puternică coeziune umană internă, dată de
caracteristicile locuitorilor.

 Ţara Moţilor pare a se identifica foarte bine noţiunii de „ţară” prin
caracterul „închis” şi omogenitatea umană.

Există şi alte „ţări” autointitulate în acest fel (Ţara Abrudului, Ţara Branului,
Ţara Călatei etc.), fără a avea legitimitatea ţărilor menţionate mai sus.

3.6.3. Ţinuturi
Ţinuturile reprezintă forme de organizare spaţială a comunităţilor umane

situate pe un anumit teritoriu, cu un nivel taxonomic aparent inferior ţărilor,
îndeosebi prin componenta de omogenitate şi coeziune teritorială. Unele dintre ele
au însă întinderi comparabile cu ale ţărilor (şi chiar mai mari), ceea ce le conferă o
anumită echivalenţă taxonomică spaţială acestora.

Ţinuturile, în această accepţie de teritoriu „care (se) ţine împreună”, nu au o
legătură directă cu formele de organizare administrativă din Moldova (numite tot
ţinuturi, dar cu alt sens) sau cu „ţinuturile” din perioada interbelică.

În prezent, în urma investigaţiilor preliminare realizate asupra legitimităţii
geografice şi istorice a „ţinuturilor” (Mândruţ, 2013), putem considera că există trei
categorii de astfel de entităţi:

a) Ţinuturi care au caracteristicile presupuse de acest termen; acestea sunt, în
opinia noastră: Ţinutul Gugulanilor, Ţinutul Momârlanilor, Ţinutul Pădurenilor,
Mocănimea, Ţinutul Hălmagiului, Ţinutul Codru, Fisculaş, Ocolul Câmpulung
Moldovenesc, Ţinutul Neamţului, Tutova, Trotuş, Ţinutul Dunărean al Dobrogei,
Vlăsia, Ţinutul Topliţei, Ţinutul Reghinului, Ţinutul Bârgăului (Bistriţa – Bârgău),
Mărginimea Sibiului, Ţinutul (Ţara) Călatei, Ţinuturile Secuieşti (Trei Scaune, Ciuc –
Odorhei, Turda – Arieş), Ţinutul Fălciului şi Ţinutul „Pădurenilor” (de Dolj);

b) Ţinuturi care au o structură spaţială similară exigenţelor acestei noţiuni
dar care, în prezent, au un caracter relativ difuz şi nu se remarcă printr-o coerenţă a
comunităţilor umane foarte bine exprimată; acestea sunt Ţinutul Mureş – Olt (ţinut
săsesc) şi „Câmpia” Transilvaniei;

c) Ţinuturi menţionate în acest fel (şi presupuse), dar care nu se regăsesc în
fizionomia actuală a spaţiului geografic iniţial. Dintre acestea, menţionăm Muscel,
Argeş, Gorj, Delta Dunării, Bărăganul, Deliorman, Covurlui, Dorohoi, Banatul
Montan, Banatul de Câmpie, Măcin, Cotnari etc.

Harta de mai jos (fig. 4) localizează aceste ţinuturi.
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Fig. 4 – Ţinuturile – entităţi spaţiale cu legitimitate geografică

Cifrele de pe hartă indică: 1. Ţinutul Gugulanilor; 2. Ţinutul Pădurenilor; 3.
Ţinutul Momârlanilor; 4. Ţinutul Hălmagiului; 5. Mocănime; 6. Ţinutul (Ţara)
Călatei; 7. Codru; 8. Fisculaş; 9. Ţinutul Bistriţa – Bârgău; 10. Ţinutul Topliţei; 11.
Ţinutul Reghinului; 12. Mărginimea Sibiului; 13. Ţinutul Pădurenilor (de Dolj); 14.
Vlăsia; 15. Ţinutul dunărean al Dobrogei; 16. Tutova; 17. Trotuş; 18. Fălciu; 19.
Neamţ; 20. Ocolul Câmpulungului; 21. Ţinutul Ciuc – Odorhei – Giurgeu; 22.
Ţinutul Trei Scaune; 23. „Câmpia” Transilvaniei; 24. Târnava – Olt.

Aceste forme de organizare teritorială (regiuni istorico – geografice, ţări şi
ţinuturi) au mai mult un caracter remanent şi au funcţionat ca spaţii de coeziune în
diferite perioade istorice. Ele nu pot fi utilizate decât indirect pentru regionări
politico – administrative, astfel: ca denumiri ale unor regiuni (pe baza regiunilor
istorice) sau ca areale interne în cadrul acestora (ţările şi ţinuturile).

4. Factori cu influenţă în regionare

Aceşti factori, pe care îi prezentăm în continuare, pot să fie luaţi în
consideraţie în diferite grade şi ca diferite criterii de regionalizare.

4.1. Poziţia geografică şi definirea României
Se apreciază frecvent că România este o ţară central europeană (fără a fi

integrală această caracteristică), sud-est europeană (cu o valoare de adevăr parţială)
sau chiar est europeană (mai mult ca reminiscenţă istorică recentă). În întregul ei, nu
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are nici una dintre aceste caracteristici deşi, ca poziţie strict geografică, România se
află situată în sud-estul Europei, iar ca „brand” mediatic, este plasată în Europa
Centrală.

România poate fi definită ca o ţară carpatică, dunăreană, pontică şi panonică (cu
deschidere spre Europa Centrală), situată în proximitatea istmului ponto-baltic, locuită  de o
populaţie neolatină, care reprezintă romanitatea orientală.

Definiţii anterioare, „capitalo - centriste”, limitau această definiţie la
sintagma „carpato – danubiano – pontic” (adevărată doar pentru o parte a ţării).
Podişul Moldovei (şi Moldova, ca entitate statală istorică) nu are aceste caracteristici,
fiind situată însă în zona istmului ponto-baltic. De asemenea, partea de vest a ţării
are o dimensiune panonică, central europeană, ceea ce excede caracterul limitat
(carpato – danubiano – pontic) al definiţiei „clasicizate”.

Din această perspectivă, pot exista relaţii privilegiate cu fiecare dintre spaţiile
de contact exterior (spre ţările înconjurătoare), prin intermediul formelor de
colaborare transfrontalieră şi al euroregiunilor.

4.2. Potenţialul natural şi geodemografic
Potenţialul geodemografic, deşi este în scădere, rămâne la un nivel semnificativ.

Diferenţierea interioară a indicilor de bază (densitatea populaţiei, sporul natural,
mişcarea migratorie, structura pe grupe de vârste etc.) sugerează următoarele
constatări:

 existenţa unei regiuni (nordul şi nord-estul ţării), cu un spor natural
pozitiv (deşi foarte mic), care este un areal – sursă de creştere demografică şi a
densităţii populaţiei, precum şi o sursă migratorie;

 existenţa unei regiuni extinse (sudul, su-vestul şi centrul ţării),
deficitară demografic (spor natural negativ, tendinţă de depopulare, îmbătrânire
demografică);

 depopularea semnificativă a unor regiuni extinse;
 scăderea numerică a celei mai mari părţi a oraşelor şi localităţilor

rurale;
Scăderea numerică a populaţiei României în următoarele decenii (Muntele,

2010) expune ţara noastră unor riscuri demografice majore: modificarea structurii pe
grupe de vârste şi sexe, a structurii etnice şi profesionale etc.

Resursele naturale pot fi privite şi dintr-o perspectivă care are în vedere o
evoluţie socio-economică ulterioară, reprezentând astfel un criteriu al unei regionări
şi dezvoltări durabile.

Repartiţia resurselor naturale pe diferite regiuni şi areale (fig. 5) sugerează un
potenţial diferenţiat, care se va răsfrânge şi asupra bazei de susţinere economică a
regiunilor.
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Figura 3. Resursele naturale ca element potenţial al regionării

Harta de mai sus (fig. 5) redă, într-un mod intuitiv şi taxonomizat, structura
potenţialului natural actual al ţării, care cuprinde, într-o ordine descrescătoare a
importanţei: terenurile arabile (reprezentând principala resursă a ţării), resursele
energetice (îndeosebi lignit şi gaz metan), resursele forestiere, hidroenergia, arealele
turistice şi ariile metalogenetice.

Pornind de la aceste resurse, pot fi identificate câteva repere pentru
regionare, prin conturarea următoarelor areale:

 partea de vest a ţării (cu terenuri arabile, petrol, resurse geotermale);
 centrul ţării (cu resurse de gaz metan şi sare);
 partea central-sudică (Podişul Getic), cu resurse energetice (lignit,

petrol, gaze asociate);
 arealul de câmpie al Munteniei (de la Olt la Siret şi Dunăre), cu

potenţial agricol şi resurse de petrol şi gaze asociate;
 nord-estul ţării, cu un important potenţial agricol;
 arcul carpatic, cu resurse forestiere, turistice, arii metalogenetice şi

hidroenergie.

4.3. Repere ale integrării în Uniunea Europeană
Această problemă, consemnată în diferite lucrări (Mândruţ, 2012 etc.),

evidenţiază pentru ţara noastră anumite oportunităţi şi limite atât în procesul de
integrare, cât şi în procesul de regionare.

Dintre oportunităţi, menţionăm:
 potenţialul demografic actual şi calificarea profesională a acestuia;
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 conservarea şi dezvoltarea unei identităţi industriale semnificative
(autoturisme, prelucrarea petrolului, industria aluminiului etc.);

 creşterea producţiei de energie electrică şi stabilitatea atomocentralei
de la Cernavodă;

 situarea ţării noastre pe cursul Dunării şi la Marea Neagră;
 existenţa canalului Dunăre – Marea Neagră;
 excedentul de forţă de muncă şi rata mai redusă a şomajului;
 relativa independenţă energetică (prin comparaţie cu alte ţări din

U.E.), prin utilizarea lignitului şi a gazului metan (ca principale resurse energetice).

Dintre limitări, menţionăm:
 îmbătrânirea demografică a populaţiei;
 limitări cantitative voluntare sau impuse pentru anumite produse;
 exploatarea neraţională a fondului forestier;
 declinul unor activităţi tradiţionale (metalurgia neferoasă, prelucrarea

lemnului, construcţiile de maşini etc.);
 deplasarea forţei de muncă excedentare în ţări europene (Dimitriu,

coord., 2013).

Aceste elemente influenţează potenţialul socio-economic general al ţării prin
crearea unor decalaje teritoriale, apariţia unor areale defavorizate şi
dezindustrializare, decăderea oraşelor monoindustriale etc., toate cu efect negativ
asupra posibilităţii realizării convergenţei economice a diferitelor regiuni şi judeţe.

4.4. Taxonomia comunităţilor umane
Un element care nu a fost luat în consideraţie în mod explicit în diferite

modele şi variante este ierarhizarea şi taxonomizarea aşezărilor umane, de la capitală,
la cel mai mic grup de locuinţe.

Acest lucru este foarte important pentru toate nivelurile (de la regiuni –
NUTS 2, la judeţe – NUTS 3 şi etajele inferioare judeţelor – NUTS 4 şi 5).

Ordonarea reţelei de comunităţi umane (urbane şi rurale, luate împreună)
este bazată pe situaţia recentă (demografică, economică şi funcţională a acestora).
Analiza evoluţiei comunităţilor umane un interval semnificativ de timp (1992 –
2010) arată că au avut loc transformări semnificative în ierarhia acestora.

Analiza realizată asupra celor 320 de oraşe actuale, pentru intervalul de timp
de aproape două decenii, arată o scădere demografică a celei mai mari părţi dintre
aceste oraşe (92%) şi o cădere a rangului demografic al acestora.

Totodată, decretarea unor oraşe noi, cu un număr de locuitori mai mare
decât a cel puţin 100 de oraşe arată că şi creşterea social - economică a unor
comune, au făcut ca diferenţele din zona localităţilor cu o populaţie mai mică de
20.000 locuitori (atât oraşe, cât şi comune) să fie estompate sau chiar să fie în
favoarea localităţilor rurale (prin dotări, funcţii, obiective economice, aspect edilitar).
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Având în vedere modificările produse în reţeaua de localităţi rurale şi
urbane, a fost construită o schemă cu zece niveluri, pe care o redăm mai jos (tabelul
6).

Tabelul 6. Taxonomia şi ierarhizarea comunităţilor umane

Tabelul de mai sus are un caracter sintetic, orientativ şi exemplificator. O
listă a comunităţilor umane pentru fiecare nivel se regăseşte în lucrarea detaliată a
universităţii noastre (Mândruţ, Ardelean, 2013).

Poate fi discutabilă fixarea unor repere demografice (3.500 sau 3.300
locuitori, 1.000 sau 1.500 locuitori, pentru aşezări mici). Lectura acestui tabel
sugerează convingător posibilitatea existenţei unor niveluri inferioare de organizare
a spaţiului geografic (NUTS 4, NUTS 5) în cadrul judeţelor actuale (NUTS 3).

4.5. Regiuni geografice integrate
Într-o lucrare anterioară (Mândruţ, 2011) am identificat un număr de regiuni

cu caracter integrat (de geografie fizică şi umană), din care redăm, cu anumite
modificări minore, diviziunile principale.

Niveluri Denumire Interval demografic
(aproximativ)

Exemple

N1 capitală peste 1,5 mil. loc. Bucureşti
N2 metropole regionale 200 – 350 mil. loc.

(10 oraşe)
Timişoara, Craiova,
Constanţa, Cluj- Napoca

N3 oraşe regionale 90 – 200.000 loc. (16) Arad, Sibiu, Baia Mare
N4 oraşe de echilibru 40 – 90.000 loc. (30) Slatina, Roman, Lugoj
N5 oraşe cu influenţă

interjudeţeană
20 – 40.000 loc. (29) Dej, Sebeş

Câmpulung, Dorohoi
N6 localităţi cu

influenţă judeţeană
oraşe (10-20.000 loc.)
şi localităţi rurale
(> 10.000 loc.)

Beclean, Târgu Ocna
Râşnov, Beiuş, Salonta
Cudalbi, Bragadiru

N7 localităţi cu
influenţă locală

localităţi rurale şi
urbane cu 3.500-
10.000 loc.

Sebiş, Huedin, Panciu,
Recaş, Teiuş, Abrud
Ştei, Săveni

N8 localităţi cu
influenţă
intercomunală

oraşe şi sate cu 1.500 -
3.500 loc.

Bereşti, Borsec, Solca,
Căzăneşti, Băile Govora
Vaşcău, Nucet

N9 localităţi  foarte mici
(fără influenţă
semnificativă)

Sate, comune foarte
mici (sub 1.500 loc.)

Lunca Cernei, Bătrâna,
Igneşti

N10 aşezări individuale şi
grupuri foarte mici

5 – 30 locuitori crânguri, cătune,
locuinţe individuale
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Tabelul 7. Regiunile geografice integrate

Regiuni geografice
integrate

Centre de
convergenţă

Areale funcţionale
(1990 – 2010)

3 Silvania – Someş Baia Mare
Satu Mare
Zalău

Baia Mare – Baia Sprie
Zalău – Jibou
Satu Mare - Carei

4 Zarand – Crişana Arad
Oradea

Barcău, Oradea - Beiuş
Arad - Zarand

5 Banat Timişoara
Reşiţa
Lugoj
Caransebeş

Timişoara
Reşiţa - Bocşa
Lugoj – Caransebeş
Defileul Dunării

14 Oltenia de Nord Târgu Jiu
Râmnicu Vâlcea
Dr. Turnu Severin

Târgu Jiu, Motru – Rovinari
Porţile de Fier
Râmnicu Vâlcea
Govora – Ocnele Mari

16 Oltenia de Sud Craiova
Calafat

Craiova – Işalniţa - Filiaşi

15 Muntenia de Nord
(„Muntenia” stricto
senso)

Piteşti
Târgovişte
Ploieşti
Buzău

Piteşti – Mioveni
Târgovişte – Moreni
Ploieşti – Brazi
Buzău

17 Muntenia Central
Sudică
(„Valahia” stricto senso)

Bucureşti
Alexandria
Giurgiu, Slatina
Turnu Măgurele

Dunărea
Giurgiu
Alexandria – Roşiorii de
Vede

18 Bărăgan
(şi Bălţile Dunării)

Călăraşi
Slobozia
Brăila

Brăila
Slobozia – Călăraşi
Dunărea

19 Dobrogea
(şi Delta Dunării)

Constanţa
Medgidia
Tulcea
Mangalia

Canalul Dunăre – Marea
Neagră
Constanţa – Năvodari
Litoralul, Delta Dunării

12 Vrancea Focşani Focşani – Adjud
13 Siretul Inferior

(Covurlui)
Galaţi
Bârlad

Galaţi
Bârlad – Tecuci

1 Bucovina Suceava Câmpulung, Rădăuţi
Suceava

11 Bistriţa – Trotuş –
Siret

Piatra Neamţ
Roman
Bacău

Trotuş (Oneşti – Comăneşti)
Bistriţa (Bicaz – Piatra
Neamţ)
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Oneşti
Paşcani

Siret (Bacău – Roman –
Paşcani)

10 Siret – Prut
(Moldova de Est)

Iaşi
Botoşani
Vaslui

Iaşi
Vaslui
Botoşani

2 Maramureş Sighetul Marmaţiei
Vişeul de Sus
Baia Mare

Vişeu – Sighet
Baia Mare – Baia Sprie
Borşa

6 Transilvania de Nord
– Vest (Someş)

Cluj – Napoca
Dej
Bistriţa

Cluj – Napoca
Someş (Gherla – Dej)
Bistriţa - Bârgău

7 Transilvania Centrală
(Mureşul Superior)

Târgu Mureş
Alba Iulia
Turda
Mediaş
Sighişoara

Turda – Câmpia Turzii
Mureş (Reghin – Târgu
Mureş – Luduş)
Blaj, Mediaş, Sighişoara
Alba Iulia - Sebeş

9 Transilvania de Sud
(Oltul Superior)

Sibiu
Făgăraş
Braşov
Sfântu Gheorghe
Miercurea Ciuc

Braşov (Ţara Bârsei)
Ţara Făgăraşului
Sibiu
Mărginimea Sibiului
Ciuc – Trei Scaune

8 Hunedoara – Haţeg Deva
Hunedoara
Petroşani

Bazinul Petroşani
Deva – Hunedoara
Simeria

Simpla lectură a tabelului de mai sus arată decupajul regiunilor integrate
(care au un caracter obiectiv); acestea pot constitui o sursă de inspiraţie pentru
construirea unor delimitări regionale politico – administrative (care au şi elemente
de subiectivitate).

Prezentăm în harta următoare (fig. 6) imaginea spaţială, redată cartografic, a
regiunilor integrate menţionate mai sus (tabelul 7).
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Figura 6. Regiuni integrate (naturale şi economice)

Cifrele localizează următoarele regiuni: 1 – Bucovina; 2 – Maramureş; 3 -
Silvania – Someş; 4 – Zarand – Crişana; 5 – Banat; 6 – Someş; 7 – Mureşul
Superior; 8 – Haţeg – Hunedoara; 9 – Oltul Superior; 10 – Siret – Prut („Moldova
de Est”); 11 – Bistriţa – Trotuş – Siret („Moldova de Vest”); 12 - Vrancea; 13 –
Siretul Inferior (Covurlui); 14 – Oltenia de Nord; 15 – Muntenia de Nord; 16 –
Oltenia de Sud; 17 – Muntenia Central – Sudică; 18 – Bărăgan; 19 – Dobrogea.

Urmărind această hartă, se poate observa că regiunile integrate pot fi luate în
consideraţie în cazul încercării de identificare a unor areale funcţionale, peste care ar
urma să se suprapună (sau nu) regiuni politico – administrative. Utilitatea ei este
subliniată şi de caracterul „gravitaţional” al spaţiului, centrat pe un anumit sistem
urban sau centre de convergenţă.

4.6. Funcţia regională a industriei
Organizarea administrativă din anul 1968 a pornit de la un anumit nivel de

dezvoltare a industriei şi de repartizare a acesteia în teritoriu (Herbs – Rădoi, 1969).
În momentul de faţă, există o situaţie calitativă şi cantitativă diferită care ar putea să
fie avută în vedere pentru imaginarea unor structuri teritoriale.

Deoarece caracteristicile industriei în perioada anterioară organizării
administrative pe judeţe (1965) sau imediat după aceasta (1970) au evoluat până în
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momentul actualei iniţiative de organizare administrativă (2012), am considerat că
este interesantă şi menţionarea unor alte momente din acest interval de timp (anii
1974, 1982, 1994, 2006), pentru a avea o viziune evolutivă mai nuanţată (tabelul 8).

Tabelul 8. Evoluţia extracţiei principalelor resurse şi evoluţia cantitativă a unor
produse industriale (după Anuarele Statistice din anii anteriori şi alte surse)

Resurse / Produse 1965 1970 1974 1982 1994 2006 2012
Petrol (mil. t) 12,6 13,4 14,5 11,7 6,7 5,6 4,2
Lignit (mil. t) 5,6 14,1 19,8 30,1 32,8 31,6 35,3
Huilă (mil. t) 4,7 6,4 7,1 7,4 7,4 5,2 3,9
Gaze naturale (mld. m3) 17,7 25,3 30,4 37,4 24,5 15,2 10,6
Minereu de fier (mil. t) 2,5 3,2 3,3 2,1 0,9 0,7 0,01
Energie electrică (mld. kwh) 17,2 35,1 49,1 68,9 55,1 54,5 57,7
Oţel (mil. t) 3,4 6,5 8,9 13,0 5,8 6,2 3,8
Aluminiu (mii t) 8 101 187 228 122 224 283
Autoturisme (mii buc.) 3,7 23,6 67,5 104 38 99 326
Ciment (mil. t) 5,4 8,1 11,2 13,9 5,9 6,2 7,0

Din lectura acestui tabel se observă scăderile semnificative ale unor materii
prime şi produse industriale (petrol, huilă, gaze naturale, minereu de fier, oţel),
precum şi creşterile înregistrate în ultimii ani la unele produse (lignit, energie
electrică, aluminiu, autoturisme). Alte produse au un caracter relativ stagnant.
Repartiţia geografică a producţiilor respective s-a modificat, de asemenea. Influenţa
industriei (şi îndeosebi modificarea concentrărilor acesteia) este deosebit de
importantă pentru regionare, deoarece „industria organizează spaţiul” pe baza unui
sistem complex de interacţiuni „spaţiu – industrie” (Popescu, Claudia, 2000).

Un element important îl reprezintă concentrarea activităţilor economice
(extractive şi industriale) în anumite areale (Fig. 7).

Există o regionare a industriei, care reflectă situaţia din prima parte a
intervalului 1990 – 2010, prezentată în diverse surse. Hărţile consemnează anumite
concentrări care nu mai au în prezent aceeaşi substanţă a funcţiei teritoriale (arealul
Baia Mare, bazinul Petroşani, concentrarea industrială Trotuş etc.).

Harta următoare (figura 7) ilustrează situaţia actualizată (2010 – 2013) a
concentrărilor economice teritoriale (predominant industriale), care pot fi avute în
vedere în cazul luării în consideraţie a acestei componente în procesul de
regionalizare.
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Figura 7. Concentrări economice actuale

Cifrele menţionate pe hartă reprezintă: 1 – Oradea; 2 – Arad – Timişoara; 3
– Reşiţa – Caransebeş; 4 – Deva – Hunedoara; 5 – bazinul Petroşani; 6 – Târgu Jiu
– Motru – Rovinari; 7 – Porţile de Fier – Drobeta – Turnu Severin; 8 – Craiova –
Filiaşi; 9 – Slatina – Balş; 10 – Râmnicu Vâlcea – Govora; 11 – Piteşti – Mioveni; 12
– Târgovişte – Moreni; 13 – Ploieşti; 14 – Bucureşti; 15 – Cernavodă – Midia –
Constanţa – Mangalia; 16 – Brăila – Galaţi; 17 – Sibiu; 18 – Braşov; 19 – Trotuş; 20
– Bistriţa (Piatra Neamţ – Bacău); 21 – Iaşi; 22 – Luduş – Târgu Mureş – Reghin; 23
– Cluj – Napoca – Turda; 24 – Baia Mare.

Arealele menţionate mai sus reprezintă, totodată, regiuni funcţionale şi
polarizate în jurul unor centre urbane. Analiza acestora sugerează, în fiecare caz în
parte, profilul economic predominant.

4.7. Rolul sistemelor de transport
Este ştiut că sistemele de transporturi modifică şi creează spaţiul geografic.

Transporturile aeriene, trenurile de mare viteză şi autostrăzile apropie foarte mult
între ele oraşe, regiuni, areale. Transporturile reprezintă reţeaua spaţiului, iar
nodurile sunt centrele urban – economice.

În cazul unor regiuni foarte extinse, avantajele existenţei regiunii pot fi
diminuate de existenţa unor distanţe mari între extremităţi. Sistemul de transporturi
şi poziţia unor oraşe în această reţea şi faţă de ansamblul regiunii conferă unor
anumite oraşe o poziţie privilegiată în eventualele construcţii regionale, care să
diminueze talia mijlocie sau mică pe care o au în prezent. Este cazul oraşelor
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Roman, Slobozia, Lugoj, Sighişoara, Târgovişte, Târgu Jiu, Deva, Zalău, Dej, care în
diferite variante de regionare, pot avea funcţia de reşedinţă a regiunii.

Calitatea infrastructurii transporturilor feroviare şi rutiere, precum şi
dimensiunea modestă a traficului, pot „îndepărta” areale şi oraşe situate la distanţe
relativ mici. Nodurile rutiere, feroviare, porturile şi aeroporturile reprezintă puncte
de interconectare a reţelelor de transporturi. Această calitate de „nod” într-o reţea,
oferă unor oraşe mici (Teiuş, Simeria, Filiaşi etc.) o identitatea suplimentară.
Construirea canalului Dunăre – Marea Neagră a dus la apariţia unei axe economice
în lungul acestuia. Diminuarea funcţiei portuare pentru mai multe oraşe porturi (şi a
industriei constructoare de nave) a diminuat sensibil importanţa acestora,
conferindu-le uneori un rol enclavizat sau „de capăt de linie” (Olteniţa, Turnu
Măgurele, Zimnicea). Numărul şi poziţia actuală a celor mai importante poduri nu
satisfac cerinţele unor trasee în perspectiva creşterii traficului internaţional.

4.8. Un proiect de dezvoltare social – economică a ţării
În multe construcţii şi modele de regionare nu se porneşte de la un proiect

de dezvoltare social economică a ţării, aşa cum ar fi de presupus. De aceea,
considerăm că anticiparea unui proiect global de dezvoltare a ţării în profil teritorial
oferă o bază reală de construire a variantelor de regionare.

Un proiect de ameliorare şi dezvoltare funcţională a teritoriului naţional
poate să aibă în vedere următoarele componente:

 dezvoltarea calitativă a potenţialului demografic şi stoparea
fenomenelor geodemografice negative;

 utilizarea intensivă a potenţialului de terenuri arabile (reprezentând
principala resursă a României), astfel încât producţia agroalimentară să satisfacă de
trei – patru ori necesarul actual;

 valorificarea potenţialului turistic;
 diminuarea dependenţei energetice, prin utilizarea energiilor

alternative şi a centralelor atomice (cu alte 1-2 amplasamente noi);
 stoparea exploatării iraţionale a pădurilor;
 utilizarea unor resurse energetice complementare;
 realizarea unei linii de TGV care să facă legătura între Europa Centrală şi

portul Constanţa (ca ipoteză, ar putea urma traseul Curtici – Arad – Timişoara – Lugoj –
Deva – Sibiu – Braşov – Bucureşti – Constanţa);

 construirea unor poduri noi peste Dunăre (în zona Bechet şi Călăraşi
– Silistra);

 realizarea unei autostrăzi pe traseul Suceava – Valea Siretului –
arealul Brăila – Galaţi – Slobozia – Călăraşi (cu legătură spre Silistra);

 dezvoltarea ariilor metropolitane funcţionale (în jurul a 8 – 10 oraşe);
 eficientizarea modalităţilor de combatere a fenomenelor naturale negative

(inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteorologice extreme etc.).
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5. Exemple recente de regionări politico - administrative

Regionările politico – administrative reprezintă o preocupare care a fost
prezentă în diferite momente ale cercetărilor asupra geografiei României ca întreg şi
a subdiviziunilor sale.

Contribuţii ale geografilor pe problematica regionalizării au fost realizate (şi
consemnate) cu ocazia editării monografiei geografice a României, 1960, vol. I – II,
dar îndeosebi în anexele care dezvoltau regiunile conturate în acel moment, apoi a
Tratatului de geografie (început în anul 1980, dar concretizat abia în vol. V din
2008).

Există şi contribuţii individuale ale unor geografi cu preocupări în domeniu
(Cucu, 1977; Şandru, 1969, 1978; Ianoş, 1981, 1987, 2010, 2013; Mândruţ, 1993,
2000, 2002, 2011; Iordan, 2003; Săgeată, 2000, 2004, 2006, 2011; Săgeată – coord.,
2004; Cocean, 2000, 2013). Menţionăm, de asemenea, o construcţie teoretică asupra
problematicii regionalizării dezvoltată de Centrul de Cercetări Regionale al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (Mândruţ, Ardelean, 2013).

Menţionăm, de asemenea, opinii semnificative substanţiale în lucrări ale
unor specialişti din alte domenii - sociologie, economice, ştiinţe politice (Antonescu,
2003, 2011; Barna, 2008; Gorun, A, Ghizdeanu, Gorun, T.H, Radu, 2013; Pascaru,
2005; Sandu, 1999, coord., 2013).

Fiecare abordare aduce elemente deosebit de interesante sub raport ştiinţific,
contribuind la adâncirea procesului de regionalizare. Nu analizăm aici aceste lucrări,
deoarece ele există ca atare şi nu ne propunem prin lucrarea de faţă.

6. Criterii şi principii de regionalizare şi regionare

6.1. Constatări preliminare
Diferenţa semantică dintre regionare şi regionalizare, în contextul unei

percepţii minimale, este următoarea:
a) regionalizarea constituie procesul ştiinţific şi politic de realizare a unui

demers investigativ care să ducă la constituirea unor entităţi teritoriale ameliorate (în
funcţie de obiectivele urmărite) şi punerea în aplicare, printr-un demers legislativ,
instituţional şi acţional, a unei regionări considerate, la un moment dat, optimă;

b) regionarea reprezintă imaginea pe care o are, la un moment dat, decupajul
teritorial (în regiuni) al unei entităţi mai mari (similare „genului proxim”), în
structuri subordonate spaţial, ordonate funcţional şi taxonomizate.

În privinţa procesului de regionalizare, trebuie să observăm că, în cazul ţării
noastre, există câteva elemente care îl influenţează sensibil; acestea sunt:

 dimensiunea deosebită a capitalei şi a arealului înconjurător (judeţul
Ilfov), sub raport demografic, economic, al veniturilor şi PIB, în condiţiile
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extensiunii teritoriale foarte mici; aceste dimensiuni mari ale capitalei nu favorizează
identificarea unor regiuni echivalente sub raport demografic;

 evocarea regiunilor istorico – geografice în procesul de regionalizare
creează impedimente suplimentare, prin diferenţele foarte mari (ca populaţie şi
întindere) între acestea;

 diferenţele demografice considerabile între partea de nord-est a ţării
(în curs de suprapopulare) şi partea de sud-vest (în curs de depopulare) vor crea un
dezechilibru numeric permanent între regiuni şi judeţe situate în cele două părţi;

 existenţa unor modele emanate de la structuri şi instituţii centrale,
care evidenţiază poziţii „capitalo – centriste”;

 existenţa împărţirii actuale pe judeţe, care generează o presiune din
partea actorilor sociali de păstrare (în orice context regional) a atribuţiilor
semnificative actuale.

Procesul de regionalizare (care să ducă la construirea unor regiuni acceptate)
îşi propune să satisfacă anumite obiective, asumabile ştiinţific şi politic. Acestea sunt
(după Gorun, coord., 2013):

 - construirea unui răspuns la dezechilibrele actuale;
 - creşterea competitivităţii (regională şi intraregională);
 - stimularea inovării şi a iniţiativelor;
 - reducerea decalajelor (între regiuni şi între componentele acestora);
 - redistribuirea veniturilor naţionale şi regionale;
 - relocarea capacităţilor tehnologice;
 - reducerea dezechilibrelor regionale (de tip centru – periferie);
 - dezvoltarea infrastructurii specifice;
 - încurajarea schimbărilor şi promovarea diversităţii;
 - ajustarea politicilor regionale.

6.2. Principii
În procesul ştiinţific de construire a unor entităţi politico – administrative

obiective, pot fi avute în vedere următoarele principii:
a) orice regionare trebuie să ducă, în final, la dezvoltarea social – economică

a comunităţilor (a indivizilor) şi a ţării, în contextul paradigmei de dezvoltare
durabilă;

b) procesul de regionalizare trebuie să fie realizat în paralel cu cel de
descentralizare administrativă;

c) regionarea trebuie să ducă la creşterea rolului administrativ al regiunilor şi
la eficientizarea procesului de guvernare;

d) compatibilizarea dimensiunilor unităţilor regionale construite cu celelalte
unităţi similare din Uniunea Europeană;

e) crearea premiselor abordării procesului de dezvoltare pe baza conceptului
de multiguvernanţă, în condiţiile păstrării caracterului unitar al statului;
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f) subsidiaritatea (apropierea deciziei de structurile sociale de bază), ca
finalitate a procesului de regionare;

g) asumarea unor competenţe precise pentru fiecare nivel regional;
h) stimularea proceselor care duc la întărirea coeziunii teritoriale şi la

realizarea convergenţei între regiuni.

6.3. Criterii ale regionării
Există mai multe posibilităţi de imaginare a unor decupaje teritoriale

ameliorate. În acest context, există o serie de dileme, cum ar fi:
 păstrarea sau nu a judeţelor actuale;
 poziţionarea oraşelor – reşedinţă (în oraşele cele mai mari sau în

oraşele cel mai bine poziţionate);
 dimensiunea demografică şi teritorială a regiunilor (NUTS 2), fixă

(preformată) sau variabilă;
 relaţia dintre regiunile presupuse şi actualele regiuni statistice;
 dezvoltarea structurilor instituţionale ale regiunilor (comasarea lor în

oraşe mari sau dispersia în mai multe oraşe);
 realizarea unei administraţii „regiocentriste” sau predominant

informatice (ceea ce ar putea duce la amplasarea centrelor regionale în oraşe mai
mici, care nu necesită un aparat instituţional mare).

Evocarea posibilităţilor de mai sus duce, în mod clar, la demersuri foarte
diferite. Ar putea să existe, practic, un număr foarte mare de variante, cu diferite
decupaje, influenţate de opţiunea pentru un anumit criteriu.

6.4. Criterii asumate
În raport cu varietatea mare de posibilităţi, asumarea unor opţiuni faţă de

criteriile de mai sus, ar putea să ducă la evitarea opiniilor şi discuţiilor rezultate din
numărul mare de variante.

În acest context, există câteva criterii care pot fi asumate:
 păstrarea decupajelor actualelor judeţe şi construirea unor regiuni

prin asocierea teritorială proximală a acestora;
 identificarea unor dimensiuni demografice (eventual şi ca întindere),

comparabile între ele, între anumite valori considerate optime pentru contextul
actual al ţării;

 organizarea regională pe mai multe niveluri (regiune – judeţ – entităţi
inferioare judeţului – centre supracomunale – localităţi) care să aibă un anumit
paralelism cu nivelurile statistice europene (NUTS 2 – NUTS 5).
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7. Modele de regionare

Pe baza elementelor analitice şi a criteriilor anterioare au fost elaborate mai
multe variante de grupare a judeţelor în structuri supraordonate, denumite regiuni
(echivalentul NUTS 2 din nomenclatorul european).

Variantele care urmează sunt însoţite de date minimale referitoare la
suprafaţa şi populaţia regiunilor. Aceste variante nu pornesc de la o idee
preconcepută (de exemplu numărul de regiuni) şi nici de la similitudinea posibilă cu
regiunile statistice actuale. În cazul fiecărei variante, există un criteriu care are în
vedere comparabilitatea dimensiunilor regionale.

Ipoteza conform căreia gestionarea administrativă devine mai bună în cazul
unor regiuni de mare întindere nu este verificată; ea nu a fost luată în consideraţie,
deoarece întinderea „regiunilor” din perioada anterioară anului 1968 a fost evocată
ca motiv al coeziunii limitate pentru acestea. Există posibilitatea ca regiunile de
dimensiuni mai mici să fie mai bine gestionate în raport cu cele foarte extinse.

Din acest motiv, nu am pornit de la o soluţie preformată privind numărul şi
întinderea regiunilor, ci am construit mai multe variante din care, pe baza unei analize în
raport de alte criterii, decidenţii pot să aleagă o variantă corespunzătoare. Menţionăm că aceste
modele vor trebui să fie aprofundate analitic cu ajutorul altor indicatori, cu opinii
din diverse domenii (economic, sociologic etc.) şi, eventual, supuse unor simulări
corespunzătoare.

Într-o lucrare anterioară (Mândruţ, 2002) au fost prezentate 12 modele de
grupare teritorială a judeţelor, fără a fi însoţite însă de date complementare statistice.

Trebuie să subliniem că există precedente de colaborare între geografi şi
sociologi (Sociologie geografică, 1972), precum şi o colaborare mai largă, în cadrul
oferit de Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG).

Prezentăm, în continuare, cele şapte variante de decupaje regionale, cu datele
statistice minimale. Pot exista şi alte variante asociate acestora, în care pot fi
realocate 1 – 3 judeţe la regiuni diferite.
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Varianta 1

Figura 8 – Varianta 1, cu 16 regiuni

Tabelul 9 – Varianta 1, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Maramureş SM, MM 10.722 874.586
2 Someş SJ, CJ, BN 15.893 1.249.309
3 Zarand – Crişana AR, BH 15.298 1.047.483
4 Banat – Hunedoara TS, CS, HD 15.760 1.141.085
5 Jiu DJ, MH, GJ 17.948 1.369.353
6 Olt AG, VL, OT 17.181 1.506.446
7 Dunărea TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991
8 Dobrogea CT, TL 15.570 969.695
9 Prahova – Buzău DB, PH, BZ 14.873 1.822.843
10 Siretul Inferior VN, GL, BR 14.089 1.356.287
11 Bacău BC, VS 11.939 1.164.165
12 Iaşi IS, NT 11.372 1.387.895
13 Suceava SV, BT 13.539 1.155.540
14 Mureş HR, MS, AB 19.595 1.277.389
15 BV SB, BV, CV 14.505 1.246.069
16 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261
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Varianta 2

Figura 9 – Varianta 2, cu 11 regiuni

Tabelul 10 – Varianta 2, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Vest AB, HD, CS, TS 32.034 1.916.847
2 Nord – Vest BH, SJ, SM, MM 22.130 1.708.161
3 Centru – Nord AB, CJ, MS, BN 24.985 1.960.788
4 Centru SB, BV, CV, HR 21.144 1.570.959
5 Centru – Est SV, BC, NT 21.070 1.985.196
6 Nord – Est BT, IS, VS 15.780 1.722.404
7 Est VN, GL, BR, TL, CT 29.659 2.325.972
8 Sud TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991
9 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261
10 Centru – Sud AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000
11 Sud - Vest MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642



Regionalizare şi politici regionale

119

Varianta 3

Figura 10 – Varianta 3, cu 18 regiuni

Tabelul 11 – Varianta 3, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Zarand - Crişana AR, BH 15.298 1.047.483
2 Maramureş SM, MM 10.722 874.586
3 Someş CJ, SJ 10.538 932.062
4 Mureş Superior BN, MS, HR 18.708 1.222.365
5 Oltul Superior SB, BV, CV 14.505 1.503.431
6 Mureşul Mijlociu AB, HD 13.305 833.715
7 Banat (Timiş) TM, CS 17.217 1.000.475
8 Oltenia de Nord MH, GJ, VL 16.300 1.073.785
9 Jiu - Olt DJ, OT, TN 18.702 1.562.847
10 Ilfov B, IF, GR 5.347 2.543.386
11 Bărăgan CL, IL, BR 14.307 956.490
12 Argeş AG, DB 10.880 1.168.938
13 Prahova - Buzău PH, BZ 10.819 1.293.062
14 Dobrogea CT, TL 15.570 969.695
15 Tutova - Covurlui GL, VS 9.784 1.058.428
16 Bacău – Vrancea BC, VN 11.478 1.104.410
17 Suceava - Neamţ SV, NT 14.449 1.270.555
18 Jijia IS, BT 10.462 1.272.880
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Varianta 4

Figura 11 – Varianta 4, cu 8 regiuni

Tabelul 12 – Varianta 4, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Nord – Vest SM, MM, SJ, CJ, BN 26.615 2.123.895
2 Vest BH, AR, HD, TM, CS 39.580 2.589.500
3 Sud – Vest MH, DJ, GJ, VL, OT 29.211 2.238.642
4 Centru AB, MS, HR, SB, BV, CV 34.100 2.523.458
5 Centru – Sud AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000
6 Sud B, IF, TN, GR, IL, CL 20.678 3.540.252
7 Sud – Est VN, GL, BR, TL, CT 29.659 2.325.972
8 Nord – Est SV, BT, NT, IS, BC, VS 36.849 3.707.600
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Varianta 5

Figura 12 – Varianta 5, cu 15 regiuni

Tabelul 13 – Varianta 5, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Crişana - Maramureş BH, SM, MM 18266 1467147
2 Someş SJ, CJ, BN 15893 1.249.309
3 Mureşul Inferior AR, HD, AB 21059 1288637
4 Banat (Timiş) TM, CS 17217 1000475
5 Oltenia de Nord MH, GJ, VL 16300 1073785
6 Jiu – Olt DJ, OT, TN 18702 1562847
7 Argeş – Prahova AG, DB, PH 15596 1981786
8 Ilfov B, IF 1821 2.263.261
9 Dunărea GR, IL, CL 13067 879001
10 Dobrogea TL, CT 15.570 969.695
11 Siretul Inferior BZ, BR, VN, GL 20192 1836509
12 Siret – Bistriţa SV, NT, BC 21070 1985196
13 Siret – Prut BT, IS, VS 15780 1722404
14 Târnava SB, MS 12146 1005550
15 Oltul Superior BV, HR, CV 15712 1145637
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Varianta 6

Figura 13 – Varianta 6, cu 13 regiuni

Tabelul 14 – Varianta 6, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Crişana - Maramureş BH, SM, MM 18.266 1.467.147
2 Someş SJ, CJ, BN, MS 22.607 1.829.537
3 Mureşul Inferior AR, AB, HD 21.059 1.288.637
4 Banat (Timiş) TM, CS 17.217 1.000.475
5 Oltenia (Jiu) MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642
6 Muntenia de Nord AG, DB, PH, BZ 21.699 2.462.000
7 Muntenia de Sud TN, GR, IL, CL 18.857 1.276.991
8 Dobrogea CT, TL 15.570 969.695
9 Siretul Inferior GL, BR, VN 14.089 1.356.287
10 Siret – Prut BT, IS, VS 15.780 1.722.404
11 Siret – Bistriţa SV, NT, BC 21.070 1.985.196
12 Oltul Inferior HR, CV, BV, SB 21.144 1.570.959
13 Ilfov B, IF 1.821 2.263.261
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Varianta 7

Figura 14 – Varianta 7, cu 9 regiuni

Tabelul 15 – Varianta 7, date de bază

Nr. Denumire Judeţe Suprafaţa Populaţia
1 Nord – Vest BH, SM, MM, CJ, SJ, BN 34.159 2.716.456
2 Vest AR, HD, CS, TM 32.034 1.916.847
3 Sud – Vest MH, GJ, VL, DJ, OT 29.212 2.238.642
4 Sud AG, DB, PH, BZ, TN, GR 31.015 3140115
5 Bucureşti B, IF 1.821 2.263.261
6 Sud – Est BR, IL, CL, TL, CT 29.659 2325982
7 Est BC, VN, VS, GL 21.262 2.162.838
8 Nord – Est SV, BT, NT, IS 24.911 2.543.435
9 Centru AB, SB, MS, HR, CV, BV 34.100 2.523.452

Pe baza variantelor de mai sus (1 – 7) pot fi realizate:
 comparaţii generale între aceste variante (luate împreună);
 descrieri succinte ale caracteristicilor fiecărei variante;
 avantaje şi limite ale acestora;
 identificarea reşedinţei regionale cu cea mai mare favorabilitate;
 identificarea denumirilor regionale corespunzătoare;

Menţionăm că denumirile sugerate în fiecare caz în parte sunt provizorii, au
un caracter strict orientativ şi pot fi uniformizate. Au fost menţionate ca denumiri
provizorii ale regiunilor, pentru a fixa mai mult poziţia şi localizarea lor geografică.
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8. Analiza comparativă

Din tabelele anterioare (variantele 1 – 7) am sintetizat câteva date referitoare
la mărime (suprafaţă şi populaţie), pentru a avea o viziune comparativă a acestora.
Aceste date sunt redate mai jos (tabelul 16).

Tabelul 16. Modelele de regionare: date comparative

Varianta Nr. regiuni Suprafaţa (km2) Populaţia
medie max. min. medie max. min.

1 16 14.899 19.595 1.821 1.334.741 2.263.261 874.586
2 11 21.671 32.034 1.821 1.941.441 2.462.000 1.276.991
3 18 13.244 18.708 5.347 1.186.436 2.543.386 833.715
4 8 29.799 36.849 20.678 2.669.481 3.707.600 2.123.895
5 15 15.893 21.070 1.821 1.423.723 2.263.261 879.001
6 13 18.338 29.212 1.821 1.642.758 2.462.000 969.695
7 9 26.488 34.159 1.821 2.372.872 3.140.115 1.916.847

Variantele de mai sus pot să fie analizate din perspectiva suprafeţelor medii
(cu opţiune pentru valori mai mari sau mai mici ale acestora) sau opţiunea pentru
populaţia medie, cu opţiuni între valorile mici ale populaţiei medii a unor regiuni
(variantele 1, 3, 5, 6) şi valorile mari ale populaţiilor (variantele 2, 4, 7); Varianta 4
combină cele două criterii (întindere mare şi populaţie numeroasă).

Pentru a completa imaginea de mai sus, prezentăm pe scurt, principalele
caracteristici ale fiecărei variante.

Varianta 1 este construită pe ideea unor entităţi teritoriale (regiuni) cu o
populaţie situată în jurul valorii de 1 milion locuitori (două regiuni având o populaţie
mai mică). Se evidenţiază dimensiunea deosebită a arealului Bucureşti – Ilfov sub
raport demografic (pe o suprafaţă foarte mică) şi numărul mare de locuitori al
regiunii Prahova – Buzău (suprapusă fostei regiuni Ploieşti înainte de 1968).

Avantajul acestei regionări îl reprezintă proximitatea spaţială certă a judeţelor
componente şi o anumită omogenitate teritorială (regiunile 7, 8, 3, 4, 13, 5).

Varianta 2 (cu 11 regiuni) are mărimi demografice mai mari ale acestora
(între 1,2 şi 2,5 milioane locuitori). Există diferenţe semnificative în privinţa
suprafeţelor (între 16.000 şi 32.000 km2). O regiune relativ mică (Nord – Est) este
însă foarte populată.

Varianta 3 (cu 18 regiuni) are o populaţie a fiecărei regiuni situată în jurul
valorii de 1 milion de locuitori (exceptând regiunea Ilfov, cu 2,5 mil. loc.).
Considerăm că este o variantă echilibrată, grupând 2 - 3 judeţe situate în
proximitate. Diferenţa faţă de varianta 1 este perceptibilă prin cele câteva nuanţe.

Varianta 4 (cu 8 regiuni) se bazează pe ipoteza unor suprafeţe mai extinse
(între 20.000 şi 40.000 km2) şi populaţii cuprinse între 2,1 şi 3,7 mil. loc. (regiunea 8,
de Nord – Est). Această variantă pare a fi similară cu regiunile statistice actuale,
având faţă de acestea câteva diferenţieri, cum ar fi includerea arealului Bucureşti –
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Ilfov la regiunea Sud, includerea judeţului Bihor la regiunea Vest, individualizarea
regiunii 5 (Centru – Sud).

Varianta 5 are ecarturi mai mari de suprafaţă (între 12 – 21.000 km2,
exceptând judeţul Ilfov, mai mic) şi de populaţie (între 0,9 şi 2,3 mil. loc.).

Varianta 6 are, de asemenea, diferenţe mari de întindere (între 14.000 şi
30.000 km2, exceptând Ilfov) şi diferenţe semnificative de populaţie (0,9 – 2,5 mil.
loc.). Diferenţa faţă de varianta 5 o reprezintă anumite decupaje interioare diferite
ale regiunilor, prin gruparea diferită a judeţelor, după cum se poate observa din cele
două hărţi (fig. 5, fig. 6).

Varianta 7 pare să aibă anumite similitudini cu regiunile actuale de
dezvoltare (ca număr şi ca întindere). Suprafeţele regiunilor sunt sensibil mai mari
decât în alte variante (între 24 – 34.000 km2) şi populaţiile, în general, mai mari de 2
mil. loc. (exceptând regiunea Vest, cu 1,9 mil. loc.). Regiunea Sud, în actuala
configuraţie (chiar dacă nu include oraşul Bucureşti), are o dimensiune demografică
mai mare (3,1 mil. loc.), dar o formă şi o extindere aparent greu de gestionat. Un
element de noutate îl reprezintă ataşarea judeţelor suprapuse parţial pe regiunea
geografică denumită Bărăgan, la Dobrogea.

În raport cu variantele de mai sus, ar exista teoretic şi o altă variantă, care nu
este alternativă la cele de mai sus: păstrarea împărţirii administrative actuale.
Avantajul acesteia îl constituie existenţa unor structuri stabilizate (care însă vor
trebui optimizate funcţional). Dezavantajul îl reprezintă posibilitatea limitată de
corelare cu regiunile corespunzătoare europene (NUTS 2) care, în această formă, nu
ar putea fi echivalente judeţelor.

Menţionăm că nu ar fi o noutate, având în vedere precedentul existent în
cazul decupajelor administrative din alte ţări (Germania, Regatul Unit, Austria etc.).

9. Ameliorarea funcţiilor judeţelor în limitele actuale

Această ipoteză presupune păstrarea judeţelor actuale (fără grupări
regionale) şi ameliorarea funcţiilor acestora. Elementul spaţial de noutate îl
reprezintă nivelul departamental (ca diviziune interioară a judeţului), care poate fi
coordonat de cea mai mare parte a oraşelor actuale (cu anumite excepţii, din rândul
oraşelor foarte mici) şi de anumite comune cu funcţie locală („supracomunală”).

Modificările social – economice ale ţării şi ale judeţelor, care au avut loc în
ultimele două decenii, au schimbat însă structura de ansamblu, precum şi a fiecărui
judeţ. Evoluţiile demografice sunt mult mai mult resimţite la nivelul comunelor şi al
satelor.

A fost necesară o analiză aprofundată a judeţelor actuale (realizată în
lucrarea noastră Mândruţ, Ardelean, 2013), pe care însă nu o reluăm aici decât sub
forma unor date şi caracteristici minimale.

Această analiză priveşte îndeosebi populaţia rurală, diferitele categorii de
comune, numărul şi populaţia localităţilor elementare (sate), pentru a identifica
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anumite localităţi cu funcţie de centru departamental (supracomunal). Aceste date
sunt sintetizate în tabelul următor.

Tabelul 17. Populaţia rurală şi organizarea administrativă pe comune (2010)

Nr. Judeţ Populaţia
(nr. loc.)

%
pop.

rurală

Nr.
total

comune

Nr.
comune

mari

Nr.
sate

Pop.
medie/

sat

Departa-
mente

(propuneri)
1 AB 372.265 41,7 67 5 656 234 8
2 AR 454.922 44,6 68 6 270 757 10
3 AG 639.157 52,1 95 15 576 581 12
4 BC 714.641 54,3 85 29 491 797 16
5 BH 592.561 49,7 90 9 429 688 12
6 BN 317.247 63,3 58 9 235 846 6
7 BT 447.107 58,3 71 10 333 782 10
8 BV 598.313 25,8 48 7 149 1.065 12
9 BR 357.614 34,9 40 3 140 894 8
10 BZ 480.222 58,7 82 8 475 595 10
11 CS 320.840 43,6 69 0 287 491 8
12 CL 311.896 61,5 48 10 160 1.197 7
13 CJ 691.048 32,9 75 8 420 553 14
14 CT 723.796 29,6 58 14 188 1.167 16
15 CV 222.434 49,9 40 1 122 915 5
16 DB 529.781 68,8 82 29 353 1.039 12
17 DJ 702.123 46,3 104 11 378 854 15
18 GL 608.904 43,5 60 17 180 1.473 13
19 GR 280.125 68,8 51 10 167 1.154 8
20 GJ 376.179 53,0 61 9 411 481 8
21 HR 324.890 55,9 58 9 235 778 8
22 HD 461.450 23,2 55 0 457 235 10
23 IL 286.980 54,2 59 3 127 1.218 6
24 IS 825.773 52,3 93 27 418 1.048 16
25 IF 321.007 57,8 32 20 91 2.015 6
26 MM 510.482 41,2 63 8 213 987 12
27 MH 291.051 51,4 61 2 41 3.639 8
28 MS 580.228 47,5 91 14 460 607 12
29 NT 562.122 61,8 78 26 344 1.017 12
30 OT 462.734 59,5 104 1 377 728 10
31 PH 812.840 49,5 90 38 405 998 14
32 SM 364.104 52,3 58 7 224 856 8
33 SJ 241.014 59,1 57 2 241 587 6
34 SB 425.322 32,7 53 2 162 871 10
35 SV 708.433 57,1 97 25 379 1.068 16
36 TN 397.990 66,4 92 6 231 1.142 8
37 TM 679.635 37,2 85 11 313 823 16
38 TL 245.899 50,7 46 3 133 935 6
39 VS 449.524 58,8 81 6 449 587 10
40 VL 406.555 54,6 78 3 556 398 9
41 VN 389.769 62,2 68 10 331 734 8
42 B 1.942.254 0 0 0 - - -
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Din acest tabel sintetic şi din datele tabelelor analitice (Mândruţ, Ardelean,
2013) rezultă următoarele constatări:

 diferenţele dintre judeţe, în ceea ce priveşte caracteristicile
comunelor, sunt proporţionale cu mărimea lor demografică, dar sunt dependente şi
de poziţia geografică a judeţelor (cu un număr mare de comune cu o populaţie
semnificativă pentru nord-estul ţării);

 populaţie medie pe comună este cuprinsă între următoarele valori:
valori maxime de peste 4.000 loc. (Suceava, Prahova, Ilfov, Iaşi, Galaţi, Dâmboviţa,
Bacău) şi valori minime de aproximativ 2.000 loc. (Caraş Severin, Hunedoara);
cauzele sunt identificabile uşor;

 numărul mare de comune cu o populaţie superioară mediei pe ţară
(care este de 3.300 loc.) se înregistrează în judeţele Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova,
Suceava;

 este introdus un nivel departamental în interiorul judeţelor actuale.
 aceleaşi judeţe au numărul cel mai mare de comune cu peste media

judeţului;
 numărul de comune mari (cu peste 5.000 loc.) are valori ridicate în

aceleaşi judeţe (Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova şi Suceava);
 numărul de sate depinde însă de configuraţia terenului, ceea ce

explică valorile mari în cazul unor judeţe (Alba, Cluj, Buzău, Gorj, Bacău);
 populaţia medie pe sat arată diferenţe sensibile între judeţe, care

reflectă în principal gradul de individualizare teritorială a acestor comunităţi umane;
peste 1.000 pe sat se înregistrează în judeţele Braşov, Călăraşi, Constanţa,
Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Neamţ, Suceava şi Timiş (cu cea mai mare valoare, de
peste 2.000 loc., în judeţul Ilfov);

 o situaţie specială o are judeţul Ilfov, cu valori ridicate pentru toate
caracteristicile.

Din aceste date rezultă, printre altele, constatarea că există câteva judeţe cu
un puternic potenţial demografic la nivel de comună (Bacău, Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov,
Prahova, Suceava) şi judeţe cu un potenţial redus (Caraş Severin, Covasna,
Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea, Sibiu, Ialomiţa, Alba).

Constatările de mai sus sunt utile pentru aprecierea numărului de unităţi
regionale inferioare judeţelor, denumite în mod provizoriu departamente.

În principiu, în judeţele cu un potenţial demografic – rural ridicat, ar trebui
să existe centre cu un număr mai mare de locuitori, iar în alte judeţe, cu un număr
progresiv mai redus de locuitori. Numărul centrelor supracomunale, pentru a fi
proporţional cu teritoriul în care se află situate, ar trebui să aibă valori demografice
diferite. Din acest motiv, identificarea acestor centre apelează şi la alte caracteristici
(poziţie, localizare, suprafaţa ipotetică de gravitaţie, caracteristici economice).

Pe baza acestor elemente, a fost realizat tabelul următor (tabelul 18), care
introduce nivelul departamental.
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Tabelul 18. Organizarea internă a judeţelor

Nr. Judeţ Suprafaţa
(km2)

Suprafaţă
medie
depart.

Pop.
medie
depart.

Exemple
centre supracom.

1 AB 6.242 1.040 46.540 Ighiu, Jidvei, Unirea
2 AR 7.754 970 45.490 Gurahonţ, Săvârşin
3 AG 6.826 850 53.260 Lereşti, Domneşti
4 BC 6.621 662 44.665 Dofteana, Sascut, Dărmăneşti
5 BH 7.544 943 49.380 Diosig, Tileagd, Popeşti
6 BN 5.355 1.071 52.880 Lechinţa, Prundu Bârgăului
7 BT 4.986 623 44.710 Corni, Vorona
8 BV 5.363 894 49.860 Bran, Hoghiz
9 BR 4.766 596 46.700 Viziru, Traian
10 BZ 6.103 763 48.022 Mărăcineni, Berca
11 CS 8.520 1.420 40.105 Bozovici, Teregova
12 CL 5.088 636 44.557 Borcea, Dor Mărunt
13 CJ 6.674 667 49.360 Gilău, Viişoara
14 CT 7.071 506 45.237 Cobadin, Cumpăna
15 CV 3.710 928 44.486 Brăduţ, Ghelinţa
16 DB 4.054 507 44.143 Băleni, Corbii Mari
17 DJ 7.414 741 46.808 Poiana Mare, Podari
18 GL 4.466 558 46.839 Corod, Lieşti
19 GR 3.526 441 35.016 Bolintin Deal, Călugăreni
20 GJ 5.602 700 47.022 Băleşti, Plopşoru
21 HR 6.639 1.107 40.613 Corund, Remetea
22 HD 7.063 1.177 46.145 Ilia, Pui
23 IL 4.453 742 47.830 Făcăieni, Dridu
24 IS 5.476 547 51.610 Vlădeni, Răducăneni
25 IF 1.583 264 53.500 Gruiu, Snagov, Periş
26 MM 6.304 1.051 42.542 Copalnic Mănăştur, Moisei
27 MH 4.933 705 41.571 Corcova, Gogoşu, Simian
28 MS 6.714 1.119 48.350 Band, Sângeorgiu de Mureş
29 NT 5.896 739 46.842 Săbăoani, Zăneşti
30 OT 5.498 916 46.270 Osica de Sus, Iancu Jianu
31 PH 4.716 786 58.600 Bărcăneşti, Bucov
32 SM 4.418 884 45.513 Bixad, Tiream
33 SJ 3.864 773 40.167 Crasna, Sărmăşag
34 SB 5.432 905 42.532 Bazna, Slimnic
35 SV 8.553 1.426 44.275 Dumbrăveni, Vereşti
36 TN 5.790 945 49.748 Islaz, Peretu
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37 TM 8.697 1.088 42.477 Variaş, Periam
38 TL 8.499 2.125 40.983 Greci, Sarichioi
39 VS 5.318 665 44.950 Fălciu, Zorleni
40 VL 5.765 961 45.172 Mihăieşti, Alunu
41 VN 4.857 810. 48.721 Gugeşti, Vulturu
42 B 238 - -

Menţionăm că departamentele pot fi organizate în jurul unor oraşe sau al
unor centre supracomunale. Din acest motiv, valorile medii ale departamentelor
(suprafaţă şi populaţie) au fost calculate luând în consideraţie judeţul ca întreg.
Numărul de centre supracomunale a fost raportat la populaţia rurală. Identificarea
extensiunii cartografice a departamentelor, a centrelor de coordonare locală a
acestora (oraşe şi îndeosebi centre comunale mari) trebuie să fie realizată printr-o
abordare analitică a fiecărui judeţ şi prin cunoaşterea exactă a posibilităţilor de
organizare a spaţiului geografic centrat pe aceste entităţi.

10. Concluzii

(a) Regionarea este un proces complex, care necesită o optică multiplă
(geografică, economică, socială şi administrativă) şi colaborarea specialiştilor
disciplinari, cu iniţiative şi interes în acest sens.

(b) Diversitatea punctelor de vedere permite conturarea unei mase de
informaţii şi idei care poate fi luată în consideraţie în ansamblul ei.

(c) Decupajul regional ar trebui să cuprindă variante bazate pe criterii
centrale asumate şi să nu ilustreze doar soluţii preformate.

(d) Specialiştii pot propune variante, dintre care factorii politici pot alege una
dintre ele, în conformitate cu anumite obiective asumate.

(e) Regionarea trebuie să evite atât voluntarismul politic, cât şi voluntarismul
ştiinţific.

(f) Criteriile principale ale regionării (optimizarea teritorială funcţională,
teritorială şi compatibilitatea regiunilor cu niveluri de raportare europene) nu pot
avea un caracter exclusivist.

(g) Variantele prezentate mai sus încearcă să răspundă cerinţelor europene
(presupuse de NUTS 2), dar păstrează şi ipoteza legitimării suplimentare a
structurilor actuale (echivalente cu NUTS 3).

(h) Orice regionare (variantele 1 – 7) deschide o discuţie suplimentară asupra
reşedinţelor regionale şi a niveluri inferioare (NUTS 4, NUTS 5). În cazul păstrării
judeţelor, pe lângă întărirea puterii administrative a acestora, poate să fie util un
nivel „departamental”, organizat pe structuri funcţionale subordonate.

(i) Analizele şi aprofundările suplimentare trebuie să aibă în vedere un
număr mai mare de indicatori şi trebuie să fie supuse unor eventuale simulări.
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(j) Regionarea ar trebui să se realizeze în paralele cu procesul de
descentralizare, dar în contextul proiectelor legislative naţionale supraordonate.

k) Procesul de regionare ar trebui să pornească de la un model de dezvoltare
socio-economică a ţării pentru următoarele decenii.
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The process of unification of the Romanian Principalities and the
first challenges. 1866-1871

[Procesul de unificare a Principatelor Române şi primele sale
provocări. 1866-1871]

Liviu BRĂTESCU1

Abstract

The political unification of the two Romanian Principalities achieved on d January 1859,
followed by the administrative union which was to be achieved in the next three years, cause
different reactions in Romanian society. The reproaches against the central government led indirectly
by the Alexandru Ioan Cuza took, during the year 1866, the form of political movements that
had as stated aim the separation of the two principalities. Thus, unification performed was
presented as a bankrupt political process and deeply unfair against Iaşi and Moldova as a whole.
How deeper was the form of protest which breaks out in Iasi in the spring of 1866 against the
centralization process and wich will be the duration in time represents a primary objective of the
present study. Our analysis covers the period 1866-1871, to see how the leaders involved in the
process of unification succeed to relate at the requests of political leaders for who affiliation to a
historical region imposes certain obligations. Another objective of our research is to find out how did
the romanian political class to handle complaints and requests from the eastern part of the Milcov.
Keywords: separatism, Iasi, Moldova, union, political class,
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Procesul de unificare politică a celor două Principate Româneşti realizat la 5
şi 24 ianuarie 1859 urmat de cel administrativ ce avea să fie realizat în următorii trei
ani provoca reacţii diferite în societatea românească. Nivelul ridicat al aşteptărilor
faţă de noul regim politic era o stare generală ce putea fi lesne sesizabilă la nivelul
întregii societăţi româneşti doar că treptat pentru o parte a ţării respectiv aceea care
comisese un act politic prezentat ulterior ca un sacricificiu făcut pe altarul unirii,
Moldova, sentimentele de nemulţumire ba chiar de frustrare deveneau în curând
foarte prezente. Prea curând apărute ar putea spune unii, reproşurile la adresa
guvernului central condus indirect de Alexandru Ioan Cuza, luau în cursul anului
1866 forma unor mişcări politice ce aveau ca obiectiv declarat separarea Moldovei
de Ţara Românească iar unirea abia înfăptuită era prezentată ca un proces politic
falimentar şi profund nedrept la adresa Iaşului şi a Moldovei în ansamblul ei. Cât de
profundă era forma de protest ce izbucneşte la Iaşi în primăvara anului 1866 la
adresa procesului de centralizare până la urmă şi care va fi durata în timp reprezintă
un prim obiectiv al rândurilor de mai jos.

Anul 1866 avea să fie urmat de o perioadă în care dincolo de căutările
politice fireşti unei perioade de tranziţie, Moldova rămâne în continuare în atenţia
clasei politice de la Bucureşti nu doar prin lideri vocali care reamintesc guvernului
central promisiunile făcute la 1859 şi neonorate dar şi prin câteva probleme precum
cea evreiască care se resimte din motive generate în primul rând de situaţia
economică mai critică în Moldova. Spaţiul de la est de Carpaţi mai are o
particularitate pentru perioada ce a ce a urmat anului 1866. El devine mai ales locul
de manifestare politică a conservatorilor şi în general a mişcărilor politice de
opoziţie aceasta şi datorită unei incapacităţi greu de explicat a liberalilor din jurul lui
I.C. Brătianu de a avea un număr suficient de aderenţi la Iaşi şi nu doar aici astfel
încât formaţiunea lor politică să fie la fel de puternică pe întregul cuprins al ţării.
Aceasta situaţie avea să se simtă în timp şi să inducă anumite crize politice pe care în
cele din urmă omul politic liberal reuşea să le gestioneze convenabil lui şi
formaţiunii politice pe care o conducea. Motivul pentru care analiza noastră
cuprinde perioada 1866-1871 este determinat în primul rând de neceseitatea pe care
am resimtit-o de a vedea modul în care lideri implicati in procesul de unificare
realizat la 24 ianuarie 1859, înţeleg şi reuşesc să se raporteze la solicitările unor lideri
politici pentru care apartenenţa la o regiune istorică impunea anumite obligaţii. Una
dintre aceasta era obţinerea unor compensaţii pentru renunţarea de către Iaşi la
statutul de capitală a unei provincii istorice. Acest fapt era considerat de catre unii
mult mai important decât apartenenţa la o anumită familie politică. În ce măsură
clasa politică românească a reuşit să gestioneze corespunzător nemulţumirile şi
solicitările venite din partea de est a Milcovului va reprezenta un alt obiectiv dar nu
cel din urmă a studiului de faţă.

Ceea ce se poate spune privind viaţa politică românească de după 11
februarie 1866 este faptul că abdicarea lui Al. I. Cuza descătuşa o serie întreagă de
energii politice. Unele dintre ele se vor canaliza în direcţia realizării unei analize a
întregului proces centralizator realizat de fostul domnitor dar şi a posibilităţii de
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separare a Moldovei de Ţara Românească. Această acţiune avea loc în acelaşi timp
cu efortul pe care aparatul guvernamental îl depunea, după efectuarea jurământului
de credinţă,  pentru a-i convinge pe moldoveni că nu unirea contribuise la sărăcirea
lor ci proasta guvernare a lui Al. I. Cuza. Tonul declaraţiilor publice ale celor care
puneau sub semnul întrebării însuşi actul de la 24 ianuarie era dat de Th. Boldur
Lăţescu cel pentru care sfârşitul domniei lui Cuza echivala cu  finalul unei domnii
care din punctul lui vedere fusese o adevarată catastrofă pentru Moldova.  Temerea
lui era una foarte mare şi datorită posibilităţii deloc de neglijat care exista în mod
real în acel moment şi anume ca noul domnitor să vina din Muntenia, acţiune
politică echivalată cu “ruina definitivă a nenorocitei noastre Moldove” (DJANI,
fond Primăria Iaşi, foi volante, 1866, fila 1). Doar aparent astfel de declaraţii
surprindeau, dar dacă ţinem cont de faptul că ele veneau dintr-un spaţiu cultural în
care se formulaseră şi înainte de 1859 destule semne de întrebare cu privire la
procesul de unificare politică şi adminsitrativă (DJANI, fond personal D.R. Şutu,
dosar 64, fila 45.), tot ce se întâmpla dupa 11 februarie 1866 nu mai are cum să ne
surprindă.

Scepticismul manifestat înainte de 1859 de moldoveni nu-i determinau pe
aceştia să stea deoparte în cei şapte ani de domnie ai lui Cuza. Ei nu doar că nu
privesc cu indiferenţă acţiunile politice desfăşurate de “domnul unirii” ci se implică
şi în procesul modernizator iniţiat de acesta. Dacă unii dintre ei devin în timp
adversari ai lui Alexandru Ioan Cuza aceasta se datora nu unei abordări
discriminatorii a şefului statului faţă de lideri veniţi din Moldova ci deosebirilor tot
mai pregnante între modul în care unii sau alţii vedeau administrarea ţării2. Cât de
mult se tensionase viaţa politică în România în ultimii ani ai domniei lui Cuza era
ilustrat şi prin apariţia unor mesaje precum cele aparute în Memorial Diplomatique, la
începutul lui ianuarie 1865, prin care moldovenii deveneau responsabili în viziunea
autorului anonim pentru abuzurile şi modul autoritar de conducere al lui Alexandru
Ioan Cuza (A.D. Xenopol, 1903, p. 15). Explicaţia pentru o situaţie de acest tip
trebuie căutată în tendinţa unora din forţele politice din Moldova şi Muntenia
deopotrivă de a plasa responsabilitatea a ceea ce ei numeau eşecul guvernării lui
Alexandru Ioan Cuza în sarcina liderilor politici din cealaltă zonă a ţării. Într-o
perioadă dominată de zvonuri unele dintre ele de-a dreptul halucinante interesant
era şi acela din primăvara anului 1866, larg răspândit, potrivit căruia moldovenii îl
aşteptau la graniţă pe fostul şef al statului pentru a-l alege din nou domnitor dar de
această dată doar al lor (DJANI, Fond Primaria Iaşi, fond personal D.R. Şuţu, dosar
62, fila 2).

Realitatea era însă următoarea. În ciuda mobilizării făcute de autorităţi care
avea ca obiectiv ca şi Iaşul, asemeni întregii ţări de altfel, să-şi manifeste entuziasmul

2 Aceasta este și explicația pentru care în cadrul a ceea ce avea să fie numită din vara lui 1863
Societatea Progresului vom regăsi pe lângă politicieni precum I.C.Bratianu, C. Brăiloiu sau Carosetti
și lideri moldoveni precum Anastasie Panu, George Mârzescu, Lascăr Catargiu, ca să citam doar pe
câțiva dintre ei, vezi Longinescu, 1904, p. 22; Paul E. Michelson, 1987, p.76.
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faţă de domnia lui Filip de Flandra mai întâi (DJANI, fond Primăria Iaşi, 1866,
dosar nr. 6, fila 1), existau destui lideri moldoveni precum prinţul Grigore Sturdza
care nu ezitau să se manifeste în favoarea separatismului (DJANI, fond personal
D.R. Şuţu, dosar 62, fila 48). Lui i se alăturau alţi câţiva precum Costache Moruzzi,
Eugen Aslan, Boldur Lăţescu, Calinic Miclesc, N.R. Rosnovanu care activau într-o
grupare denumită efectiv ”Partida separatistă ieşeană” (DJANI, fond personal D.R.
Şuţu, dosar 62, fila 90.). Scena politică ieşeană cuprindea în acel moment lideri şi
formaţiuni politice cu opţiuni ideologice diferite nu doar pe cei mentionaţi. Viziunile
celor care activizează acum sunt numeroase şi ele merg de la susţinerea continuării
unirii cu un prinţ străin3 până la alegerea din nou tot a unui domn pământean în
fruntea Principatelor4. Lupta politică capată în perioada ce a urmat forme dramatice
am putea spune şi în acest context trebuie văzute şi încercarea celor din arcul
guvernamental de a-i prezenta pe cei care vorbeau răspicat despre  nedreptăţile
suferite de Moldova ca fiind adversari ai naţiunii române (“Românul”,7, 8 martie,
1866, p. 74; „Reforma”, 21 martie, 1866, p. 1.).  Oricât de mult ar fi fost înfieraţi cei
care susţineau separarea Moldovei de Ţara Românească fenomene economice şi
sociale precum criza alimentară din Moldova (Monitorul Oficial”, 1866, p. 247),
reprezentau o situaţie concretă ce nu putea fi ignorată. De loc de neglijat era în acest
context mişcarea ce izbucnea la Iaşi pe 3 aprilie 1866. Chiar dacă unul din liderii
mişcării protestatare Nicolae Rosetti Rosnovanu (DJANI, fond personal D.R. Şuţu,
dosar 73, fila 3,4.) se făcuse cunoscut pentru veleităţile sale de domnitor, acţiunea
izbuncită în capitala Moldovei devenea în bună măsură expresia unei stări de
nemulţumire reală acumulată în timp pe care deja am amintit-o.  Încărcătura
emoţională a acţiunii izbuncite în fosta capitală a Moldovei sporea în primul rând
datorită prezentei mitropolitului alături de protestatari (DJANI, fond personal D.R.
Şuţu, dosar 73, fila 9,11,12) care nu se mărginise la o simplă prezenţă ci-i sfinţise pe
membrii comiteteului separatist nemailăsând asfel loc la nici un fel de comentariu
privind ataşamentul lui la cauza separatist (“M.O.”, 1866, p. 335). Interesant
devenea din acest moment faptul că deşi tendinţa de a explica protestul de la Iaşi ca
o expresie exclusivă a implicării unor supuşi ruşi precum Constantin Moruzzi
(“M.O.”, 1866, p. 357)5 era una la îndemână sau aceea de a vorbi doar de o mişcare
a unor elemente marginale ale societăţii (Chiriţă, 1985, p. 1080.), destui sunt cei care
precum ziarul “Românul”(“Românul”, 1866, p. 240) încep să recunoască sacrificiile

3 În grupul ieşenilor care susţineau aducerea unui prinţ străin se numărau Titu Maiorescu, P.P.Carp,
Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Nicu Gane, Gh. Mârzescu, Al.Gr. Suţu, Petre Mavrogheni, C.
Hurmuzachi, M.C. Epureanu, C. Negri şi Vasile Gheorghian, în DJANI, fond personal D.R. Şuţu,
dosar 62, fila 88.
4 Din partida ieşeană favorabilă instalării pe tron a unui domn pământean făceau parte A.D. Holban,
Ion Creangă, Nicolae Ionescu, B.P. Haşdeu, Simion Bărnuţiu, I.H. Rădulescu - iar unii dintre ei,
precum Nicolae Culianu, Petre Suciu sau Gh Panu, în în DJANI, dosar personal D.R. Şuţu, dosar 62,
fila 87.
5 A se vedea și  Henri Charles Lavauzelle (ed), Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-1871, 1925,
p.84.
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Moldovei sau să vorbească despre unele compensaţii pentru aceasta6. Mai interesant
decât aceste recunoaşteri publice devin în opinia noastră formulele destul de
articulate politic ale liderilor din Moldova care reuşesc să aibă treptat o reprezentare
în Parlamentul de la Bucureşti şi să fie cunoscuţi treptat sub denumirea de
“Fracţiunea liberă şi independentă”7. Deşi apărută mai întâi ca o expresie a
nemulţumirilor politice din fosta capitală a Moldovei formaţiunea politică ce avea ca
lider pe Nicolae Ionescu devine treptat, din păcate, o formaţiune politică cu destulă
audienţă în rândul alegătorilor moldoveni şi care practică un discurs politic cu o
tentă clara naţionalistă şi antisemită. Faptul că în toată această agitaţie a unui nou
început există oameni politici care conştientizează importanţa unei descentralizări
administrative reale vorbind într-o perioadă ca aceasta fără patimă despre
contribuţia negativă pe care o putea avea o politică centralistă în dauna intereselor
locale era un câştig important al acestei perioade („Ordinea”, 1866, p.3.) la fel cum
includerea principiului descentralizării în noua Constituţie nu putea trece
neobservată („Ordinea”, 1866, p.3.). Dacă la nivelul anului 1866, ”liberalii
fracţionişti” nu sunt încă foarte vocali şi nici foarte prezenţi public, aceasta şi pentru
că fie un lider precum I.C. Brătianu dar şi Carol I vizitează Moldova, fac promisiuni8
stabilesc întâlniri şi contacte cu lideri de aici (DJANI, fond personal D.R. Suţu,
dosar 62, fila 24-25), începând cu anul 1867, adepţii şi susţinătorii lui Nicolae
Ionescu intră în arcul guvernamental. Guvernele de nuanţă liberal radicală din anii
1867-1868 conduse de Ştefan Golescu şi Nicolae Creţulescu aveau să declanşeze
câteva acţiuni importante în privinţa continuării procesului de modernziare internă
dar şi de afirmare în plan internaţional a României. Preţul plătit să spunem aşa în
primul rând de I.C. Brătianu ca lider informal al guvernului era permisiunea unei
libertăţi de mişcare politică foarte mare acordată fracţioniştilor în Moldova care
îmbrăca în cele din urmă forma unor iniţiative legislative dar şi măsuri ale unor
reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Iaşi, Bacău ca să cităm doar două
din oraşele în care aveau să aibă loc acţiuni cu un caracter clar antisemit. Rezultatul
slabei aderenţe pentru acel moment a liberalismului reprezentat de Brătianu în
Moldova9 şi compromisul făcut cu “Fracţiunea liberă şi independent” pentru
asigurarea unei majorităţi guvernamentale (“M.O”., 1867, p.1240) ducea în cele din
urmă la compromiterea politică în plan internaţional al lui I.C. Brătianu şi la o

6 Unul din angajamentele luate în această perioadă era  revenirea Curții de Casație în Iași.
7 Reprezentanții „Fracţiunii libere şi independente din Moldova”, se vor abține de la votarea apelului
nominal privind proclamarea prinţului Carol ca domn al României, vezi „Monitorul Oficial”, 1866, p.
438.
8 I.C. Brătianu încerca pe 13 noiembrie 1866, în timpul audienţei oferite de Carol I, să-l convingă pe
acesta de necesitatea mutării Curţii de Casaţie la Iaşi, vezi Răutu, 1940, p. 96.
9 Chiar dacă gruparea liberală din jurul lui I. C. Brătianu nu înregistra prea mulţi aderenţi în Moldova,
soseau în această perioadă un număr important de telegrame, unele publicate în „Românul”, în care
se exprima susţinerea pentru liderul liberal inclusiv din zona amintită. Pe 28 august 1867 acelaşi ziar
publica o depeşă specifică spiritului epocii, în cuprinsul căreia fostul ministru de interne era prezentat
ca un luptător sub drapelul naţional, înlăturat de la putere de „francmasoni şi separatişti”, vezi
“Românul”,1867, p.742.
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anumită izolare a acestuia în cadrul diplomaţiei europene (Michelson, 1987, p. 220-
221). Era cu siguranţă un preţ prea mare plătit de liderul liberal impus oarecum de
situaţia economică din fosta capitală a Moldovei şi care făcea din aceasta o zonă
mult mai predispusă la un discurs politic naţionalist şi antisemit în egală măsură.
Îngrijorător era pentru această perioadă şi faptul că unele din discursurile liderilor
politici ai momentului se remarcau prin distincţia făcută între munteni şi moldoveni,
dar şi faptul că ziare importante precum „Românul” vrând să dea oarecum o replică
unor ziare din Moldova, cereau publicarea veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare
regiune în parte, pentru a verifica dacă aserţiunea potrivit căreia muntenii
beneficiaseră mai tot timpul de sume mai mari de bani din bugetul comun
(„Românul”, 1867, p. 755.) era una adevărată sau falsă. Deşi din punct de vedere
politic era mai mult un câştig simbolic pentru Moldova, în economia acestei dispute
dintre regiuni alegerea lui Anastasie Fătu în calitatea sa de reprezentant al „Fracţiunii
libere şi independente” de la Iaşi, ca preşedinte al Adunării Deputaţilor nu credem
că  trecea complet neobservată („M.O.”, 1868, p. 112-116).

În ciuda unei asemenea mişcări vizita pe care I.C.Brătianu avea să o facă în
primăvara anului 1868 în judeţele Iaşi şi Bacău pentru a vedea care sunt cauzele
pentru care formaţiunea sa nu se bucura de o mare adeziune în această regiune avea
să se încheie cu un eşec important el fiind cu acest prilej admonestat în cadrul unor
serioase acţiuni de protest (Memoriile Principelui Nicolae Suţu, 1997, p. 383). La rândul
său domnitorul Carol nu ezita prea mult în a fi prezent la nunta lui N.R. Rosnovanu,
din primăvara anului 1868, nimeni altul decât unul din liderii mişcării sepratiste din
urmă cu doi ani (DJANI, fond personal D.R. Suţu, dosar 62, fila 5) fără ca aceasta
sa însemne o lipsă de supravghere pe mai departe a celor care nemulţumiţi fiind în
continuare de procesul centralizator, ar fi putut oricând să pornească o nouă mişcare
de protest (DJANI, fond personal D.R. Suţu, dosar 62, fila 6).

Gesturi precum cel făcut de suveranul român îşi avea raţiunea în persistenţa
şi în anii următori a unor situaţii considerate de oameni politici precum Cezar Boliac
drept anormale şi anume menţinerea la nivelul discursului public a unei distincţii
între oamenii politici în funcţie de apartenenţa la o regiune sau alta şi de perpetuarea
unor expresii precum „românii de dincolo sau de dincoace de Milcov” („Dezbaterile
Adunării Deputaţilor”, 1870, p. 128).  Remarcând slaba prezenţă a moldovenilor în
guvernul din care Mihail Kogălniceanu îşi dăduse demisia in primavara anului 1870,
deputatul moldovean, chiar dacă aprecia pozitiv activitatea desfăşurată de acesta în
timpul domniei lui Cuza, nu credea în impactul negativ al plecării sale din fruntea
ministerului de interne asupra vieţii politice româneşti („Dezbaterile Adunării
Deputaţilor”, 1870, p. 128).

În ciuda eforturilor pe care domnitorul le întreprinde în vederea instalării
unei atmosfere de normalitate şi în Moldova iar cele câteva acţiuni amintite mai sus
se circumscriu unei asemenea intenţii, zona de peste Milcov rămâne parcă una
predispusă instabilităţii politice. Astfel, chiar în primăvara anului 1870 apar şi se
răspândesc într-un mod incredibil de repede, zvonuri privind intenţia de părăsire a
tronului României de către Carol, motiv pentru care suveranul iniţiază unele discuţii
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cu lideri cunoscuţi pentru poziţiile lor antidinastice vrând probabil să vadă dacă nu
cumva astfel de infoirmaţii porneau chiar de la ei. Cei care aveau să-l liniştească
oarecum pe prinţul Carol erau G. Costaforu, Ch. Tell, N. Kretzulescu sau Ion
Emilian Florescu10 etc. Într-un moment în care numărul celor care exprimau critici
la adresa suveranului român era unul important,  faptul că tocmai dintr-o zonă care
contestase în urmă cu patru ani însuşi procesul unificator iniţiat de Cuza primea
scrisori de susţinere din partea unor mici comercianţi şi industriaşi era un fapt demn
de menţionat (A.N.I.C., fond Golescu, dosar 49, fila 1).

Aşa se explică şi faptul că în ciuda imaginii pozitive pe care fostul domnitor
Alexandru Ioan Cuza o avea încă  în Moldova, ideea unei forme de guvernământ
republicane nu avea nici un ecou nici măcar în momentul izbuncirii mişcării de la
Ploieşti,  acţiunea fiind văzută ca una sprijinită de Rusia (A.N.I.C., Microfilme,
colecţia Franţa, Turquie-Iassy, vol. 14, rola 45, cadru 78-79.). Nici ideea unei
schimbări a lui Carol cu un alt prinţ străin sau român nu găsea prea mulţi susţinători
în Moldova

Primirea deosebită făcută domnitorului în timpul călătoriei sale în Moldova,
în aprilie 1871, însemna o intrare treptată într-o stare de normalitate (Memoriile
Principelui Nicolae Suţu, 1997, p. 177) a societăţii româneşti, lăsând în urmă incidente
de tipul celor petrecute la Ploieşti sau Bucureşti. Înainte chiar de a pleca în capitala
Moldovei şi în alte oraşe din apropierea sa, sosise din Iaşi pe adresa suveranului o
noua telegramă în care mai multe personalităţi locale îşi exprimau devotamentul
pentru şeful statului lor (Bogdan, 1916, p. 154-155).

După cinci ani de la îndepărtarea lui Alexandru Ioan Cuza de la tronul
Principatelor Unite Moldova continua să fie dominată de o puternică stare de
nemulţumire provocată de pierderea de către Iaşi a statutului de capitală şi amânarea
rezolvării unor probleme stringente pentru întreaga populaţie. Faptul că toate aceste
lucruri alimentează multă vreme de acum încolo numeroase nemulţumiri contribuie
ca o bună parte a luptelor politice să nu aibă decât prea puţin o încărcătura
ideologică ci mai mult una a unor conflicte pe criterii regionale. În acelaşi timp cu
perpetuarea unor asemenea stări de spirit suveranul beneficia împreună cu soţia sa
de o primire excelentă în Iaşi în primăvara anului 1871, dar şi în alte câteva oraşe din
Moldova, fără ca acesta sa fie semnalul dispariţiei tuturor manifestărilor de
separatism (DJANI, fond personal D.R. Suţu, dosar 64, fila 14). Într-o perioadă în
care i se ceruse în mod clar abdicarea şeful statului român declara, la 1 mai 1871, în
capitala ţării faptul că datorită primirii pe care i-o făcuseră moldovenii renunţase la
ideea abdicării (DJANI, fond personal D.R. Suţu, dosar 64, fila 1-15). O asemenea
declaraţie era un frumos compliment pe care suveranul îl aducea unei întregi zone
care începea să înţeleagă că dincolo de anumite nemulţumiri legitime poate pentru
modul în care fusese realizat procesul de centralizare a statului român, ideea unirii

10 Liderii politici amintiţi îi comunicau lui Carol că schimbarea lor de atitudine se datora dorinţei lui
de a cunoaşte cât mai bine ţara, scop în care îi organizaseră deja numeroase deplasări, în Memoriile
regelui Carol I, p. 184-185.
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era una care trebuia să anihileze orice orgolii şi veleităţi regionaliste. Noi provocări
aveau să apară în anii următori. Asupra lor ne vom opri însă în cadrul unui alt
studiu.
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2013 Regionalization – failed act of the Romanian government

[Regionalizarea 2013 – act ratat al guvernului României]
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Abstract
Under the conditions of globalization there is a stronger response at the European level

and in Romania towards regionalisation and local development, as a trend. Access to the structural
funds is accomplished through regional policy, so that the country needs a consistent regionalisation.
At the European Union level there are several types of regionalisation, but Romania, a centralised
unitary State could not adopt than an administrative regionalization, the hardest and most lacking
autonomy type. Because the political authorities have not been able to prepare in advance this
process, the new financial programming period of the European Union finds Romania's policies
without the regional administrative level established legally, following a further period of seven years,
when the implementation of regional policy structural funds will suffer.
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1. Într-o lume care se globalizează cea mai absurdă discuţie pare, la prima
vedere, a fi cea despre regionalizare şi autonomie. Cine mai doreşte regionalizare,
provincializare, acest nou medievalism când avantajele globalizării sunt atât de
evidente şi de rapide? Economia globalizată a câştigat demult războiul cu spaţiul şi
timpul, produsele ajung aproape instantaneu în orice colţ al lumii, mai ales dacă
avem în vedere că cel mai important produs este informaţia. Totuşi, în această lume
globalizată în care avuţia circulă tot aşa de rapid dintr-o parte în alta, oamenii simt
nevoia de pământ sigur, de avuţie a locului, regiunii sau naţiunii. De aici tendinţa
complementară spre regionalizare şi ne aşteptăm ca această tendinţă să fie cu atât
mai intensă, cu cât procesul globalizării este mai intens. Regionalizarea are astfel un
fundament psihologic, dar unul subtil, înrădăcinat în psihologia absconsă a
mulţimilor. Regionalizarea asigură dezvoltarea economică sănătoasă şi punerea la
adăpost de fluctuaţiile permanente ale economiilor. Valurile de crize distrug zonele
nedezvoltate regional şi le ocolesc pe celelalte aşa „cum zdrobeşte un puhoi podurile
de lemn puse de-a curmezişul, lăsînd intacte pe cele de piatră”(Vulcănescu, 2009.
p.325).

În mod obişnuit, se consideră că dezbaterea asupra globalizării cuprinde
sectoare precum: economia (comerţ, finanţe, producţie), migraţiile, domeniile
ecologic, militar, cultural şi politic (Held, 2004, 187-488), administraţia publică
având tangenţă cu acesta din urmă dar fiind departe de a se identifica.

Pe bună dreptate, Tiberiu Brăilean declară că globalizarea este evenimentul
evenimentelor contemporaneităţii deoarece presupune o schimbare de percepţie în
care administraţiile naţionale, statul naţional nu mai este cel mai bun furnizor de
bunuri şi servicii pentru regiunile sale (Brăilean 2005, 231), rolul său fiind înlocuit de
alte entităţi.  “Dar, cum orice acţiune naşte reacţiune, globalizarea este însoţită de un
proces contrar de regionalizare, de localizare, de organizare a vieţii economico-
sociale cât mai aproape de individ şi de nevoile sale, proces ce poate lua uneori chiar
forme extreme de tribalizare, degenerând în naţionalisme şi fundamentalisme de tot
soiul” (Brăilean 2005, 225). Fără să fie fenomene noi, globalizarea şi regionalizarea
cunosc astăzi forme accentuate de evoluţie. Din intersecţia lor derivă o serie de
implicaţii importante pe multiple planuri: economic, social, moral, politic, cultural-
filosofic, apariţia de noi mentalităţi, de unde necesitatea unor noi acţiuni, a unui
cadru instituţional reformat, a unor noi categorii de gândire, politici şi legiferări, care
să dea contur unei noi ordini internaţionale(Purec 2013-1, 162). Locomotiva
globalizării este economia care a reuşit mult mai profund decât politica sau
administraţia să devină globală, obligându-ne să ne actualizăm în egală măsură
conceptele şi comportamentele. „Globalizarea conduce la o polarizare accentuată a
bogăţiei, la apariţia bogăţiei fără naţiuni şi a naţiunilor fără bogăţie. Urmare a acestor
evoluţii, în special a dereglementării, liberalizarea pieţelor şi circulaţiei capitalurilor,
încet dar sigur, dispare legătura dintre stat, teritoriu, populaţie şi avuţie, de unde o
erodare semnificativă a suveranităţii naţionale, a fundamentelor fiscalităţii, a
politicilor economice şi sociale.” (Brăilean 2005, 226) Atributele proprietăţii, aşa
cum sunt definite ele în legislaţia civilă îşi pierd relevanţa clasicizată, dar exercitarea
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lor prin îmbinarea interesului individual, personal xu cel colectiv, comunitar şi global
“duc la unele limitări, îngrădiri ale dreptului de natură civilă sau administrativă”.
(Rujan 2005, 207) Graţie şi unui suport tehnic deosebit, tranzacţiile se desfăşoară la
mari distanţe cu viteze tot mai accelerate.

2. Există o interdeterminare între normele juridice şi realităţile sociale,
„dreptul având chiar o relativă autonomie care poate influenţa pozitiv sau negativ
evoluţia socialului sau se poate transpune în element frenatoriu (ex: legea
funcţionarului public induce depolitizarea funcţiei publice; legea finanţelor publice
deocamdată frânează dezvoltarea liberei iniţiative)” (Gorun 2006, 83) si acţiunile
administrative sunt creatoare de realităţi administrative noi. Totuşi, acţiunea
administrativă este mai complexă. Ea îşi are izvoarele în cultura şi cutumele
administrative locale, dar o acţiune administrativă nouă va produce noi elemente
culturale şi cutumiare. Regionalizarea devine, astfel, o decizie politico-administrativă
care încearcă să se origineze în cultura regională şi care va fi creatoare de cultură
regională. Niciodată regiunile administrative nu pot respecta, în mod perfect,
graniţele culturale, mai ales în condiţiile interferenţelor culturale; întotdeauna va
exista un rest. Dacă instituţiile administrative vor regiona teritoriul, noi tendinţe
culturale se vor forma în viitor, adică această acţiune administrativă este creatoare de
noi realităţi culturale, dacă ea este stabilă: oamenii se vor ataşa de noul teritoriu, de
noul spaţiu geografic, vor apărea noi relaţii interumane, va apărea fie fenomenele
aculturaţiei sau asimilaţiei, fie subculturile acceptate zonal etc. În final, raporturile
dintre oameni au tendinţe negentropice mediate de cultură. Aceste lucruri se petrec
în timp, fiind nevoie cel puţin de decenii pentru apariţia unei conştiinţe regionale, a
sentimentelor de apartenenţă la regiune. De aceea, este profund greşit ceea ce auzim
frecvent: dacă regionarea nu îşi dovedeşte beneficiile economice, avem pârghia
administrativă şi putem retrasa graniţele regiunilor.  Dacă acţiunea de regionare este
iresponsabil de frecventă, efectul produs va fi o dezintegrare culturală a regiunilor,
ruperea de rădăcinile culturale, dezorientare, uniformizare etc. deoarece valorile
culturale locale şi regionale estompează şi se relativizează.  Acest lucru s-a întâmplat
în perioada regimului comunist când permanentele reorganizări administrative i-au
făcut pe locuitori să piardă legăturile culturale atât cu ceea ce reprezenta cultura
regională, cât şi cu cea locală (excepţii fiind zonele izolate unde schimbările erau mai
greoaie). De exemplu, asistăm la redesenări ale hărţii administrative a României în
1944 când România pierde Basarabia, în 1950 când dispar judeţele, înlocuite cu
unităţi administrative mai mari numite regiuni, în 1952 când regiunile sunt comasate,
numărul lor scăzând aproape la jumătate, în 1956 când asistăm la o nouă schimbare
a graniţelor regiunilor, în 1968 când regiunile dispar, revenindu-se la  împărţirea
administrativă în judeţe şi în 1981 când se stabileşte actuala hartă administrativă.
Acţiunea regimurilor comuniste a fost premeditată deoarece doreau crearea unui
„om nou”, o mentalitate comunistă; acţiunile haotice la care asistăm azi nu mai au
nici acest suport ideologic, fiind doar iresponsabile.
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3. Un studiu al Parlamentului European realizat de profesorul Gerald
Marcou (Marcou 1999 ) de la Universitatea Sorbona, consideră că, în prezent, în
Europa, pot să fie identificate cinci tipuri de regionalizare: Regionalizarea
administrativă, Regionalizarea prin intermediul autorităţilor locale, Descentralizarea
regională, Regionalizarea politică sau autonomie regională (regionalism instituţional),
Regionalizarea de tip federal. „Regionalizare administrative care se caracterizează prin
faptul că statul creează autorităţi subordonate Guvernului sau instituţii ce activează
sub controlul său, sau în numele său. Astfel de exemple sunt oferite de ţări precum
Grecia, Portugalia, Anglia, Suedia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Slovacia,
Slovenia. Regionalizarea prin intermediul autorităţilor locale - în acest caz autorităţile locale
existente îndeplinesc şi funcţii specifice regionale, fie prin extensia
responsabilităţilor iniţiale sau prin cooperarea într-un context mai larg. Ţări precum
Germania, Danemarca, Finlanda şi Irlanda oferind acest exemplu. Descentralizarea
regională - acest sistem presupune crearea sau substituirea unei noi autorităţi
teritoriale la un nivel situat peste nivelul autorităţilor teritoriale existent, considerat
ca fiind regiunea. Exemplu tipic în acest caz este Franţa iar în estul Europei avem ca
exemplu al acestui sistem ţări precum Polonia şi Cehia, Slovacia, Bulgaria şi Slovenia
au introdus mai nou un sistem de descentralizare regională. Regionalizarea politică sau
autonomie regională este un model care trimite spre autonomia regională. Din
punct de vedere juridic, acest tip de regionalizare se deosebeşte de cel al
descentralizării regionale prin faptul că o structură regională este înzestrată cu putere
legislativă, având competenţe mai vaste, care sunt prevăzute şi garantate de
Constituţie (sau text de natura constituţională); astfel, la nivel regional exista un
executiv sub forma unui guvern regional. Acest model are efecte asupra structurii
statale şi a asupra Constituţiei (Sienerth, 2014, 40). Acest tip de regionalizare
este considerat un model care tinde spre autonomia regională şi se regăseşte numai
în anumite arii din Portugalia şi Marea Britanie mai exact în Scoţia şi Ţara Galilor.
Deosebirea esenţială constă în puterile legislative acordate prin constituţie acestui tip
de regiuni. Regionalizarea de tip federal - regionalismul, prin el însuşi nu este o formă de
regionalizarea, deşi instituţiile sale sunt influenţate de tendinţa de regionalizare. De
asemenea, regionalizarea nu este uniformă. În unele state pot exista mai multe tipuri
de regiuni (Oltean 2004, 27). În România procesul dezvoltării regionale presupune
îmbinarea a două componente şi anume: componenta economică care cuprinde
totalitatea politicilor economice care vor fi întreprinse de către Uniunea Europeană
precum şi de către statele membre pentru a veni în sprijinul dezvoltării economice şi
componentă administrativă.

Componenta administrativă se referă la toate modificările pe care statele
care vor să pună în aplicare politica de dezvoltare regională şi care nu au sistemul
administrativ perfect compatibil cu cerinţele Uniunii Europene vor trebui să le facă
pentru a obţinute rezultatele scontate (Dincă 2013).

Cele cinci modele pot fi puse pe o scală a descentralizării de la 1 la 5, primul
model fiind cel mai puţin descentralizat, iar  ultimul modelul reprezintă maximul
posibil de descentralizare. România modernă nu are o tradiţie administrativă
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descentralizată şi toate proiectele de până acum au vizat o regionalizare a unui stat
unitar centralizat administrativ în care, maximum, poate funcţiona autonomia locală.

4. Walter Isard, părintele ştiinţei regionale, considera că o regiune sau un
sistem de regiuni reprezintă un organism viu ce conţine numeroase şi diverse unităţi -
politice, economice, sociale şi culturale - al căror comportament este condiţionat de
factori psihologici, instituţionali, de interdependenţă etc. Astfel, există numeroase
considerente de la care se poate porni pentru a regionaliza o ţară, dar România a
invocat mereu ca ultim argument pe cel mai neserios: absorbţia fondurilor
structurale. Experienţa perioadei de programare 2007-2013 a arătat că Uniunea
Europeană nu are pretenţia regionalizării în forma dură a împărţirii în unităţi
administrative. Este suficient să se identifice regiunile de dezvoltare ale ţării, care au
o structură economică şi socială asemănătoare astfel încât sprijinul acordat acestora
din fondurile structurale să fie bine ţintit pe realităţi economice deficitare pentru că,
prin această să se elimine discrepanţele economice dintre regiuni. Perioada 2007-
2013 a arătat că regionalizarea, aşa cum fusese gândită de România a avut
numeroase defecte: discrepanţe mari de dezvoltare economică în interiorul
regiunilor (judeţe slab dezvoltate economic laolaltă cu unele foarte slab dezvoltate,
judeţe industrializate şi judeţe agricole în aceeaşi regiune etc.) care a făcut ca sprijinul
venit din fondurile structurale să pară incoerent şi insuficient. Prin urmare, pentru
perioada de programare 2014-2020 ar fi trebuit gândită o nouă regionare a ţării, însă
doar pentru acest scop Comisia Europeană nu avea pretenţia ca regiunile să aibă şi
relevanţă administrativă, fiind suficientă doar trasarea unor graniţe corecte care să
delimiteze zonele de dezvoltare economică mai omogenă. Executivul de la Bucureşti
a venit în întâmpinarea acestei recomandări într-un mod exagerat: în anul 2012,
preşedintele României a lansat ideea regionalizării în forma reîmpărţirii
administrative, regiunile păstrând denumirea de judeţe, dar rezultând din comasarea
judeţelor existente. Aşa cum era de aşteptat reacţiile din toate direcţiile au fost foarte
dure, atât nivelul civic cât şi cel politic fiind în puternic dezacord cu această variantă.
Legăturile culturale ale cetăţenilor cu nivelul departamental (judeţean) s-au dovedit
atât de puternice, încât pe fondul nemulţumirii de guvernare şi a unor astfel de gafe,
sancţiunea electorală a fost pe măsură. Noul guvern instalat a preluat acest cartof
fierbinte, trecându-şi în agendă problema regionalizării. Variantele de lucru au fost
numeroase, o parte fiind inserate pe parcursul acestui volum, dar din noianul
dezbaterilor niciuna nu a reuşit să învingă. Era de aşteptat acest lucru deoarece
experienţa altor state a arătat că nu poţi regiona contra cronometru, că acest lucru
nu se poate face în pripă şi că poate dura decenii (Purec 2013-2) până când forţele
politice, dar mai ales societatea civilă asupra căreia se răsfrânge fenomenul
administrativ cad de acord.

Acţiunea este cu atât mai dificilă pentru că României nu i se potriveşte nici
aplicarea Nomenclatorului unităţilor teritorial statistice (NUTS) propusă de
Eurostat, deoarece are o structură regională aparte care nu are legătură directă cu
împărţirea administrativă: zone tradiţionale cu o cultură puternică, ocupaţii
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moştenite bazate pe resurse locale, cum ar fi Ţara Moţilor, Ţara Făgăraşului etc.
(Man & Mateoc-Sîrb, 2007). Cei mai mulţi specialişti în domeniul cred că România
ar trebui să facă o opţiune pentru alte forme de organizaţii regionale, adică pe baza
descentralizate, eficienţă, subsidiaritate.  În ceea ce priveşte România, Legea 151 din
1998 privind regionalizarea a eliminat total elementele de istorie naţională, cultură,
tradiţie şi geografie şi principii economice, iar acest lucru e o eroare adevărată şi o
sfidare a istoriei prin care s-a consolidat statul român. (Otiman & Mateoc-Sîrb,
Mănescu, Mateoc, Goşa, Băneş, 2013, 81-82).

În prezent, România a ratat şansa regionalizării în orice formă ar fi fost ea
făcută dar având în vedere scopul absorbţiei fondurilor structurale. Pentru că
autorităţile politice nu au reuşit să pregătească din timp acest proces, noua perioadă
de programare financiară a politicilor Uniunii Europene găseşte România fără acest
nivel administrativ regional consacrat legal, urmând încă o perioadă de şapte ani în
care implementarea politicilor regionale din fondurile structurale vor avea de suferit.
Regionalizarea este un proces îndelungat care, început în prezent sub forma
dezbaterilor, ar trebui sa continue la nivel politic şi academic pentru ca în următorii
ani să se convină asupra tipului de regionalizare pe care îl dorim şi asupra
elementelor de geografie regională.
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One of the main motivations of this approach starts from the assumption that the world

after the Cold War presents different levels: higher in terms of regionalization and lower regarding
globalization. Our goal is to adapt the theory of national security, bringing regions in the
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analyse it in our scientific approach.
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Regionalizarea constituie una dintre caracteristicile principale ale lumii
contemporane, ce nu are doar o dimensiune geografică, aşa cum ar părea la nivelul
cunoaşterii comune, ci şi alte dimensiuni – economică, politică şi de securitate – ce
sunt interconectate.

Provocările problemei regionale primesc răspunsuri diferite din partea
statelor naţionale, funcţie de tradiţia lor istorică, mai ales că ideea de regiune conţine
şi ambiguităţi.

Regiunea este, deopotrivă, o realitate (fizico-geografică), dar şi o stare de
spirit (spaţiu comunitar), un spaţiu (pre) constituit, dar şi un spaţiu în continuă
reconstrucţie, identitatea (specificitatea) reprezentând ferventul şi scopul
reconstrucţiei. Absenţa stării de spirit (ca spaţiu comunitar în care conştiinţa
apartenenţei are un rol determinant) ar conduce la transformarea spaţiului într-un
teritoriu geografico-administrativ amorf, nesemnificativ (Gorun, et all, 2013, 12-13).

Starea de securitate sau de insecuritate are determinări de ordin politic,
economic, social, militar şi de altă natură provenite din mediul intern al statelor
naţionale sau din sistemul relaţiilor internaţionale (Irimia, et all, 2004, 5). Riscurile,
ameninţările şi pericolele la adresa securităţii s-au regionalizat, au devenit
transfrontaliere şi transnaţionale impunând pentru contracararea lor norme,
principii, instituţii şi instrumente regionale şi globale.

Pentru a putea continua cercetarea de faţă, se impune o explicare a
securităţii, aşa cum a fost ea înţeleasă de-alungul timpului, astfel că: Ian Bellany
consideră că „securitatea este absenţa relativă a războiului” (V. Buzan, 2000); Penelope
Harland-Thunberg spunea în 1982 că „securitatea reprezintă capacitatea unei naţiuni de a
promova cu succes interesele sale naţionale”; Martin Laurence consideră că „securitatea
asigură bunăstarea viitoare” (1983), iar ca ultimă definiţie voi folosi descrierea dată în
1989 de către Colegiul Naţional de Apărare al Canadei: „prezervarea unui stil de viaţă
acceptabil de către cetăţeni, dar care este compatibil cu necesităţile şi aspiraţiile legitime ale altora”
(Flavius-Cristian, Mihaela Andreea, 1/2013).

Fiecare din definiţiile de mai sus îşi poate avea originea în contexte istorice
diferite – problemele de securitate nu sunt fixe, ba chiar au suferit diferite schimbări
de-a lungul timpului: ca exemplu, la începutul secolului XX cea mai bună modalitate
de întărire a securităţii a fost considerată politica pronatalista; după terminarea celui
de-al Doilea Război Mondial, politicile de control asupra populaţiei au căpătat o
nouă conotaţie, astfel că nu mai reprezentau sursa securităţii ci a bunăstării sociale;
în timpul Războiului Rece, securitatea s-a limitat strict la termenii militar şi a fost
văzută din prisma celor doi poli de putere: SUA şi URSS; după încheierea
Războiului Rece conceptul a asimilat noi domenii în sfera de cuprindere (Flavius-
Cristian, Mihaela Andreea, 1/2013). Având în vedere cele spuse anterior şi luând în
considerare faptul că statele sunt interconectate la nivel global, securitatea joacă un
rol foarte important la nivel naţional luându-se în considerare, ca factor
determinant, regiunea în care acestea se afla, aspect pe care-l vom detalia în
continuare demersului nostru ştiinţific..
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Securitatea lumii, a continentelor, a unor zone sau regiuni, a fiecărei ţări în
parte constituie o problemă de viaţă internă şi internaţională, un proces continuu în care se
îmbină permanent, printr-un act integrator, toate evenimentele trecute, prezente şi
viitoare, fiecare participând, mai mult sau mai puţin, la întărirea securităţii sau,
dimpotrivă, la destabilizare (Tomescu, 2014, 97).

Începutul secolului al XXI-lea deschide o nouă eră în politica internaţională,
în care securitatea şi, implicit, competiţia pentru afirmarea şi consolidarea noilor
actori în jocul puterii mondiale ocupă locul central în determinarea evoluţiei lumii şi
stabilirii noii ordini internaţionale (Paul, Coscodaru, 2003, 13-30).

Globalizarea şi mondializarea problemelor cu care se confruntă omenirea
accentuează corelaţia ce se stabileşte între diferite paliere (sfere) de realizare a
securităţii: pe de o parte între securitatea individului (cetăţeanului) şi securitatea
naţiunii, iar pe de altă parte între securitatea naţională şi sistemele de securitate
regională, continentală şi globală.

Politica de securitate naţională se referă atât la prezent, cât şi la viitor, pentru
că defineşte interesele vitale ale naţiunii şi stabileşte liniile de acţiune pentru a face
faţă ameninţărilor prezente şi viitoare şi a gestiona evoluţiile favorabile. În ultimă
instanţă, politica de securitate naţională caută să reunească şi să coordoneze
contribuţiile tuturor celor responsabili în materie de securitate naţională, în funcţie
de interesele şi ameninţările considerate ca cele mai importante (Vornic, 12/2010,
1).

Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de
globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a securităţii
internaţionale şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a
acestui proces constituie o condiţie esenţială a progresului şi prosperităţii.

Necesitatea ca un stat să-şi elaboreze o politică de securitate naţională
coerentă şi detaliată rezultă, în principal, din următoarele motive (Miroiu, et all,
2006, 11):

 - Să dea guvernului statului respectiv posibilitatea de a aborda toate
ameninţările într-o manieră coerentă;

 - Să crească eficienţa sectorului de securitate prin optimizarea
contribuţiilor tuturor structurilor responsabile din acest domeniu;

 - Să vegheze la aplicarea politicii;
 - Să construiască consensul pe plan intern;
 - Să întărească încrederea şi cooperarea la nivel regional şi

internaţional.
Ultimii ani au adus în discuţie noi scenarii pentru regionalizarea României.

Necesitatea reorganizării teritorial administrative constituie un subiect de maxim
interes pentru factorii politici decizionali cu atât mai mult cu cât trebuie să se ţină
seama de o serie complexă de factori: implicaţiile unei posibile federalizări, păstrarea
tradiţiilor, manifestarea unor intenţii naţionaliste, conservarea identităţii locale,
menţinerea unui nivel optim de reprezentativitate la nivel politic, identificarea
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acurată a costurilor etc. De asemenea, regionalizarea trebuie să răspundă
problemelor majore cu care se confruntă ţara noastră în prezent, precum sărăcia la
nivel Naţional, inegalităţile de dezvoltare şi numărul redus de centre teritoriale de
promovare a competitivităţii (Sandu, 2012).

Pe de o parte, se poate vorbi despre o influenţă pozitivă, regionalizarea fiind
văzută ca un factor integrator şi catalizator pentru coeziunea socială şi economică a
României în UE. Pe de altă parte, acelaşi proces este văzut ca având influenţă
negativă asupra securităţii naţionale prin aceea că reprezintă un factor de
dezagregare socială şi economică şi un risc la adresa integrării în UE.

Pe ce ne bazăm când facem afirmaţia că acest lucru (risc la adresa integrării
în UE) reprezintă un risc? În ceea ce priveşte securitate naţională a României trebuie
avute în vedere două aspecte importante: 1) se află la graniţa Uniunii Europene, 2)
este membră a Alinatei Nord-Atlantice. Referindu-ne la primul punct, Teodor
Frunzeti consideră că România are interesul major de a se învecina cu state stabile,
democratice şi prospere deoarece numai acestea sunt capabile să menţină pacea şi
bună înţelegere în relaţiile dintre ele, să creeze comunicaţi regionale pluraliste şiş a
aibă un comportament predictibil în domeniul securităţii. (Frunzeti, 2009, 16).
Atunci când vorbim despre construirea unui climat de securitate în ceea ce priveşte
stabilitate şi prosperitate în această zonă, trebuie să avem în vedere că România, atât
ca stat suveran cât şi ca membră a Uniunii Europene şi a NATO, se doreşte a fi un
vector dinamic al securităţii democratice. Subsumat acestui interes, obiectivul
strategi este determinat de importanţă deosebită a vecinătăţii Europa – Orientul
Mijlociu – Asia Centrală, regiunea geopolitică în care este dispusă ţara noastră fiind
o arie de tranzit semnificativă a resurselor energetice şi, totodată, un spaţiu
important de manifestare a unor riscuri asimetrice şi focare de conflict, cu un impact
substanţial asupra securităţii euroatlantice (Frunzeti, 2009, 16). Astfel că în cazul în
care securitatea naţională are de suferit în urma regionalizării – fie din punct
economic, social, politic sau militar (doar în anumite cazuri) – se vă resimţii la
nivelul Uniunii Europene. Un exemplu de insecuritate regional, pentru Uniunea
Europeană, este Crimeea. Invadarea acesteia de către trupele militare Ruseşti a fost
posibilă pe baza tensiunile existente din Ucraina. Cea din urmă reprezintă exemplul
clar de trece, într-o perioadă foarte scurtă de timp, de la insecuritate socială şi
politică la cea militară care poate fi devastatoare, din punct de vedere economic,
pentru Europa Centrală şi de Est şi nu numai. Având în vedere cele spuse anterior,
înţelegem că un instabilitate naţională, fie ea de natură politică sau militară,
contribuie la insecuritate internaţional.

Ca o consecinţă a globalizării, numeroase evoluţii şi procese transnaţionale
au un impact semnificativ asupra securităţii naţionale. Pe lângă stimularea creşterii
economice şi deschiderea societăţilor, aspecte recente subliniate de specialişti pun în
evidenţă unele inconveniente ale procesului de globalizare, ce pot conduce la
destabilizarea unor state, înstrăinarea unor cutume ancestrale, vulnerabilizarea unor
regiuni întregi faţă de fluctuaţiile spontane ale economiei mondiale (Pilsoiu, 2008,
97).
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Pe baza principiilor noi ale organizării securităţii regionale şi globale:
democraţia, guvernarea eficienta şi respectarea legilor, entităţile statale componente
ale organizaţiilor internaţionale îşi unesc eforturile pentru asigurarea unui cadru de
coexistenţă paşnică şi evitarea conflictelor majore. Printr-o politică de securitate
naţională activă, dinamică, securitatea statală reuşeşte o implicare complexă în
securitatea internaţională (Pilsoiu, 2008, 97). Spunem acest lucru plecând de la
exemplul Crimeei, că nu poate exista o securitate internaţională decât prin
intermediul unei securităţi naţionale stabile.

Formarea de regiuni presupune o serie de discuţii asupra implicaţiilor pe
care le are asupra securităţii la toate nivelurile şi în toate domeniile de manifestare a
sa, deoarece lumea contemporană se confruntă deja cu o serie de probleme generate
de fenomenele şi procesele specifice secolului al XXI-lea ce nu pot fi separate unele
de altele. În primul rând, există simultan câteva tendinţe definitorii ce sunt, la o
primă vedere, complet opuse: fragmentare - integrare, localizare – internaţionalizare,
protecţionism - liberalizare şi centralizare - descentralizare. În al doilea rând, în
mediul de securitate internaţional se manifestă o serie fenomene şi procese ce
coexistă şi sunt interrelaţionate: globalizarea, modificările demografice, schimbările
climatice, asigurarea securităţii energetice, criză economică şi financiară şi
polarizarea socială (Băhnăreanu, Sarcinschi, 2012, 90).
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The regionalization or the end of the tutelary state.
Regionalization or federalization?

[Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau
Federalizare ?]

Nicolaie MĂNESCU1

Abstract

This paper aims to launch a debate on the theme of regionalization in comparison to
federalization. At the same time it brings into question the concept of guardianship state and
launches the hypothesis that the regionalization hastens the end of the welfare state and consolidates
the position of liberal minimal state. Also, it justifies, in a few words, the inopportunity of starting
the process of regionalization in Romania and presents the risks and consequences of this political
approach. The federal and regional state is presented on the terms of constitutional and
international law. Analyzing the process of regionalization in Western Europe, the author suggests
the reader to discern between the benefits and risks of regionalization in states with low economic
potential, as it is Romania. There are signaled the dangers that may occur in the absence of
political control of the central power, such as self-determination and enclavisation. The conclusion
drawn is that where the decentralization is becoming increasingly intense, it approaches the unitary
state from the federal, the process ending with the dissolution of the former and the regionalization,
pushed to the extremes, it is a sure way to federalization.

Keywords: regionalization, regionalism, region, decentralization, deconcentration, federalization,
tutelary state, minimal state, local public administration, crisis.
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Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau Federalizare ?

Problema regionalismului şi a regionalizării se pune cu acuitate mai ales după
aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Adepţii regionalismului invocă
incapacitatea structurilor politico-administrative centrale de a oferi soluţii viabile şi
eficiente forţelor sociale şi politice participante la guvernare. Se pretinde, de
asemenea, lipsa voinţei politice a autorităţilor centrale de a răspunde necesităţii de
redistribuire a puterii în favoarea unităţilor administrative locale.

În prezent, regionalizarea României reprezintă un obiectiv de primă
importanţă în politica de coeziune teritorială a Uniunii Europene, care se răsfrânge
în mod direct asupra politicii administrative şi teritoriale a ţării noastre ca membră
cu drepturi depline, dar şi cu obligaţii.

Drept urmare, demararea efectivă a procesului de regionalizare şi
continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul
de Guvernare 2013-2016 (capitolul „Dezvoltare şi Administraţie”), ca obiective
importante pentru etapa actuală şi imediat următoare.

Guvernul acţionează în acest sens pe două direcţii susţinute de o serie de
măsuri astfel:

 reorganizarea administrativ-teritorială, prin crearea cadrului
instituţional regional pentru o mai bună funcţionare a administraţiei publice şi

 reforma administraţiei publice, prin descentralizare şi simplificarea
legislaţiei, precum şi a procedurilor administrative pentru servicii publice mai
eficiente.

Motivul principal invocat îl reprezintă necesitatea, sub imperativul
momentului, ca ţara noastră să depăşească decalajul care se menţine şi o separă de
Europa prin aducerea serviciile publice mai aproape de cetăţeni, conform
principiului european al subsidiarităţii şi folosirea mai eficientă a resurselor locale
existente, a fondurilor guvernamentale şi fondurilor alocate prin  programele
europene de dezvoltare. O parte dintre politologi, sociologi şi cei ocupaţi direct în
administraţie sunt de părere că regionalizarea este actualmente un proces inoportun
şi un pretext politic, perioada pe care o traversăm fiind marcată de cu totul alte
probleme deosebite de ordin social şi politic, inclusiv de permanente mişcări de
revoltă împotriva puterii politice, în special a guvernului care se dezice de programul
prin care a venit la guvernare prin sufragiu popular şi acţionează împotriva
intereselor electoratului. Regionalizarea preocupă în prezent societatea, inclusiv
mediul academic şi de cercetare, iar rezultatele nu sunt întru totul favorabile. Aşa de
pildă, un grup de cercetători de la Centrul de Studii Europene al Universităţii „ Al.I.
Cuza “ din Iaşi, au realizat un incitant şi laborios proiect de cercetare, din care reiese
că nu există niciun temei pentru realizarea procesului de regionalizare a României.
În raportul de cercetare se arată că regionalizarea incumbă următoarele riscuri:
„apariţia fenomenului de corupţie la nivel regional şi a unor feude regionale, înfiinţarea unor noi
instituţii numai pentru a face loc clientelei de partid.” (www.
http://adevarul.ro/locale/iasi/regionalizare-studiu-coruptie-feude)
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Regionalismul şi regionalizarea, în ciuda unei puternice mediatizări în sensul
influenţării unei atitudini favorabile, rămân învăluite în mister pentru românul de
rând. Iată de ce găsim necesar să aducem unele lămuriri privind procesul
regionalizării prin comparaţie cu cel al federalizării. Cei care operează cu aceste două
concepte de primă actualitate sunt tributari instituţiilor şi reglementărilor specifice
ale Uniunii Europene care lasă loc echivocului, evitând întâmplător sau intenţionat
să lămurească unele aspecte mai puţin cunoscute care apar în mod firesc pe această
temă. Acţiunea politică ce ţine de regionalizare se desfăşoară într-un context mult
mai larg urmărindu-se scopuri şi mai importante, iar societăţile şi statele europene
componente ale UE fac obiectul unor schimbări de structură ce vizează nu numai
aspectul administrativ ci şi teritorial. Regionalizarea este prezentată într-o aură
mirifică, prevalând cu necesitate caracterul benefic al acestei întreprinderi de o
importanţă majoră pentru structurile organizatorice şi politice europene. Avantajele
ne sunt cunoscute, dar care sunt riscurile şi efectele negative pe termen lung ?
Acestea ar trebui cunoscute şi analizate iar factorii de decizie nu sunt dispuşi să
acţioneze în cunoştinţă de cauză. Dezbaterile au fost înlocuite după 1989 cu o
politică a subteranelor şi a paşilor mărunţi, cetăţenii, despre care se spune că
participă plenar la actul de conducere democrată, nu sunt nici măcar informaţi
corect şi sunt puşi în faţa faptului împlinit. Teama care însoţeşte măsurile
pompieristice ale procesului de regionalizare se resimte sub mai multe aspecte atunci
când se pune în discuţie o nouă împărţire administrativ - teritorială a României.
Românii nu sunt dispuşi să renunţe în primul rând la sintagma „stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil.”consfinţită la art.1 din Constituţia României în vigoare,
ori procesul de regionalizare nu poate fi demarat decât după o prealabilă schimbare
prin referendum a Constituţiei, act legislativ fundamental, pe care îl consider,
personal, cea mai mare cucerire democrată ce a urmat Revoluţiei Române din
decembrie 1989. Schimbarea Constituţiei poate fi interpretată drept un act
antirevoluţionar, chiar dacă se va face sub auspiciile unui instrument democratic
cum este cel al referendumului. Alte temeri sunt alimentate de posibilitatea unei
eventuale federalizări sau enclavizări după modelul dezmembrării Iugoslaviei (vezi
enclava-stat, creată artificial, Kosovo). Statul unitar român este rezultat al luptei şi
jertfei poporului român, a unor întregi generaţii succesive în istoria modernă şi
contemporană a României iar dezmembrarea lui nu poate face obiectul unui dictat
european şi nici a unui alt tratat decât cel care a consfinţit unirea pe vecie a
românilor din cele trei provincii, întrucât încalcă normele de drept internaţional de
„jus cogens”. Autonomia aşa-zisului Ţinut Secuiesc cerută insistent în ultima vreme de
către etnicii maghiari sporeşte neîncrederea atunci când se pune problema
consultării electoratului şi validării prin referendum a noului proiect de constituţie.
Iată de ce căutăm şi în acest articol să găsim explicaţii valide despre intenţiile politice
ce se ascund în spatele demersului administrativ şi politic al regionalizării. Dat fiind
spaţiul restrâns, vom căuta pe scurt să operăm cu termenii consacraţi în dreptul
constituţional şi internaţional precum şi cu unele noţiuni legate de domeniul
relaţiilor internaţionale şi al politicii de integrare europeană. Intenţia este să punem
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în evidenţă interdependenţele dintre sfârşitul statului tutelar, integrare, regionalizare
şi federalizare. Vom căuta în prima parte să lămurim care este legătura dintre statul
tutelar şi regionalizare şi de ce regionalizarea aduce în politica europeană sfârşitul
statului tutelar. Pentru a răspunde la întrebarea ce presupune statul tutelar, voi apela
la o scurtă definiţie, pe înţelesul tuturor, a sociologului Simon Langlois de la
Universitatea Laval din Québec, Canada, care personifică statul tutelar ca fiind  „statul
care susţine cetăţeanul de la naştere până la moartea sa”. Fără a greşi, statul tutelar este în
bună parte asemănător cu statul centralizat, keinesian sau intervenţionist, cel care
supervizează şi coordonează întreaga activitate din economie şi societate. Acest tip
de stat rămâne de domeniul trecutului. El dispare definitiv odată cu transferul
competenţelor şi capacităţilor de decizie către administraţiile regionale. Locul lui
este luat de către statul de tip liberal, care astfel îşi intră definitiv în drepturi, un stat
simbolic, considerat de unii exegeţi, al abandonului social, numit şi stat minimal, un
fel de „lanternă roşie” sau „paznic de noapte” întreţinut artificial pentru a depune
mărturie despre vremurile din urmă ale existenţei şi istoriei statale. Dispariţia statului
tutelar nu este un fapt inerent sensului dezvoltării sau cursului firesc al istoriei. Ea
este o pierdere şi un eşec. Statul tutelar dispare în urma unei incapacităţi funcţionale
determinată de secătuirea resurselor consumate în procesul de susţinere a societăţii
bunăstării sau de consum occidentale. Acest tip de stat devine inoperant, fapt ce
determină  transferul puterii către unităţile administrativ-teritoriale regionale care
sunt somate să se autoadministreze şi autofinanţeze pentru a asigura colectivităţilor
existenţa şi perpetuarea în timp. Statul minimal se prezintă ca fiind singura
alternativă care răspunde condiţiei imperative de salvgardare a drepturilor
individuale dar societatea în ansamblul ei nu reprezintă obiectul său de preocupare.
Momentul pentru statul tutelar este cel al cântecului de lebădă. Statul liberal minimal
este favorizat de simplificarea procedurilor organismului de decizie politică şi de
transfer al competenţelor în procesul administrativ şi politic al regionalizării. Această
schimbare de macaz nu face decât să complice şi mai mult o situaţie social-
economică ajunsă deja într-un punct critic şi să agraveze criza. Sociologul Anthony
Giddens observă că în prezent statul nu mai este responsabil pentru cele mai multe
aspecte privind viaţa cetăţenilor, realizând că statul minimal nu reprezintă o soluţie
pentru revizuirea sau înlocuirea statului bunăstării din Europa care dispare, făcând
în acest sens un apel lipsit de speranţă la „responsabilitate".

Regionalizarea reprezintă o nouă etapă istorică dintr-un întreg lanţ de acţiuni
politice ale unei puteri globale care vizează schimbarea în scopul realizării unei noi
configuraţii a lumii şi implicit a înlocuirii structurilor actuale de putere, de la cele
statale până la cele ale unităţilor administrative şi teritoriale. Regionalizarea devine o
verigă dintr-un lanţ al reformelor, al reformatării şi restructurării ierarhiilor prezente.
În această ecuaţie de putere rolul statului unitar sau chiar federativ scade progresiv
în timp până la dispariţie. Etapa prezentă reprezintă momentul în care statul de tip
keynesian lăsat fără apărare şi susţinere se predă fără condiţii. El are de ales între a
rămâne pentru totdeauna gripat sau a capitula.
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Poziţia statului anacronic din societatea democrată modernă occidentală, în
privinţa suveranităţii sale, a alimentat în ultimii 40 de ani o aprinsă dezbatere şi
controversă între federalişti şi separatişti, între adepţii federalizării şi susţinătorii
regionalizării.

Pentru a înţelege mai bine ambele tendinţe am găsit de cuviinţă să inserăm în
cuprinsul articolului câteva repere şi trăsături ale federalismului şi statului federativ.

Statul federativ

Acest tip de stat este constituit din două sau mai multe state denumite state
federate care, în limitele şi în condiţiile precizate de constituţia federaţiei,
transferându-şi o parte dintre atributele lor suverane în favoarea statului compus,
dau naştere unui stat distinct de statele care îl alcătuiesc.

Statele componente îşi păstrează identitatea şi restul atributelor suverane.
Statul federativ combină trei principii:

 Superpoziţia statului federativ în raport cu statele federale;
 Autonomia statelor federate rezultă şi din alte clauze, atribuite de

competenţe sau din clauzele de execepţie prevăzute în favoarea lor;
 Participarea statelor federate la realizarea atribuţiilor statului federal.

Relaţiile care se stabilesc între statul federativ şi statele federate
(componente) sunt marcate de următoarele elemente definitorii:

1. În termenii dreptului constituţional, statul federativ reprezintă o
uniune statală în care:

a. există o ordine constituţională comună statelor federate, astfel cum
aceasta a fost consacrată prin legea fundamentală a federaţiei;

b. există o legislaţie comună statelor federate, emanând de la organele cu
competenţă normativă constituite la nivelul federaţiei;

c. există organe legiuitoare, administrative şi de jurisdicţie la nivelul
federaţiei;

d. populaţia reprezintă un corp unitar, deşi persoanele ce o alcătuiesc deţin
două cetăţenii – cetăţenia statului federal şi cetăţenia statului federat;

2. În termenii dreptului internaţional, statul federativ este subiect de
drept distinct şi acţionează ca atare în relaţiile internaţionale.

3. Statele federate îşi păstrează personalitatea juridică şi relativa lor
autonomie. Se află în relaţii de complementaritate cu statul federativ, astfel că:

a) sub rezerva respectării constituţiei statului federativ, fiecare stat federat are
o ordine constituţională proprie, consacrată în constituţia sa;

b) sub rezerva aceleiaşi condiţii, el are o legislaţie proprie, emanând de la
organele sale cu competenţă normativă;

c) are organe proprii legiuitoare, parlament, guvern, organe judecătoreşti;
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d) populaţia are şi cetăţenia statului federat, integrată în colectivitatea
unificată a statului federativ;

e) statul federat este subiect de drept constituţional, nu şi de drept
internaţional;

f) teritoriul statului federat constituie o entitate în cadrul teritoriului statului
federativ;

g) statul federat participă la stabilirea ordinii constituţionale şi a legislaţiei
federative, precum şi la constituirea organelor federative (forul legiuitor
federativ este bicameral, cea de-a doua cameră fiind destinată reprezentării
statelor federate).

Se înregistrează tensiuni la intersecţia legii de asociere cu cea de autonomie.
De obicei, statului federativ îi premerge confederaţia de state. Federaţia manifestă
tendinţa de a se îndrepta spre o confederaţie de state sau chiar către forma statului
unitar.. ( Deleanu, 1996, 133-135 )

Ceea ce este caracteristic raportului dintre cetăţean şi statul federal / statul
federat, este că acesta are o dublă cetăţenie. Tot ceea ce ţine de dreptul
constituţional, inclusiv garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, sunt norme
constituţionale aplicabile atât la nivelul statului federal, cât şi la nivelul statului
federat. Statul federal supervizează prin organele sale federative activitatea de
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti pentru fiecare stat federat în parte şi
în ansamblu la nivel de stat federal. În plan internaţional, cetăţenii statelor federale
sunt protejaţi în relaţiile internaţionale de reprezentanţele diplomatice ale statului
federativ, singurul care are calitatea de subiect de drept recunoscut şi distinct.
Federalismul veritabil se bazează pe două principii complementare: principiul
autonomiei şi principiul participării.

Asociaţiile de state
Asociaţiile de state sunt forme agregative asemănătoare statelor federale, dar

care se deosebesc de acestea printr-un element esenţial şi anume statele componente
nu formează un stat nou.

Sunt cunoscute trei categorii de asociaţii de state:
 confederaţia de state,
 uniunea personală de state,
 uniunea reală de state.

Confederaţia de state nu este un stat compus, ci o compunere de state. Se
poate vorbi de o asociere relativ durabilă dintre două sau mai multe state care,
păstrându-şi suveranitatea şi calitatea de subiecte ale dreptului internaţional, convin
să-şi creeze unele organe comune (dietă, congres, adunare confederală, parlament
etc.) şi să-şi unifice legislaţia în anumite domenii de interes comun.

Identificăm următoarele elemente caracteristice:
a. este o uniune de drept internaţional;
b. este o asociaţie a cărei acţiune se limitează la câteva probleme generale,

esenţiale şi comune statelor confederale;
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c. este o asociere de state care presupune dreptul de succesiune al acestora, sub
rezerva respectării clauzelor pactului de confederare;

d. este o asociaţie de state în care puterea confederală este limitată şi mediată în
sensul că deciziile la nivel confederal trebuie ulterior confirmate (ratificate)
de către organul competent al statului confederat.

Confederaţia funcţionează similar federaţiilor şi tinde spre constituirea unui
stat federativ; alteori însă, ea se transformă în stat unitar.

În cele ce urmează vom analiza prin comparaţie conceptele de regionalizare
şi regionalism şi vom face o paralelă între regionalizare şi federalizare pentru a putea
discerne asupra eventualelor urmări.

Prin regionalizare se înţelege, în general, crearea unui nou nivel în
organizarea teritorială a statului prin crearea instituţiilor regionale şi transferul de
competenţe administrative la nivel regional. Regionalizarea presupune un proces
aferent, rezultat al unei decizii politice privind reorganizarea administrativ-teritorială
a unei ţări.

Din punct de vedere al organizării teritoriale, regionalizarea este o formă
de descentralizare prin care un stat acordă regiunilor o anumită autonomie
administrativă şi le transferă acestora unele din  prerogativele sale de putere.
Regionalizarea este o problemă ce ţine de organizarea internă a unui stat şi, de
regulă, se realizează prin metode juridice şi administrative, având la bază o decizie
prin care se înfiinţează noile unităţi administrativ-teritoriale de nivel regional, pentru
care se deleagă competenţe în acest sens. (Kolumban, 1998, 91)

Regionalismul, din contră, răspunde ideii că regiunea se defineşte ca fiind
un ansamblu de caracteristici care implică prezenţa unui corp politic Termenul de
regionalism este folosit pentru a desemna un curent politic sau ideologic.
Regionalismul se bazează pe  ideea că regiunea este definită drept un ansamblu de
caracteristici umane, culturale, lingvistice care justifică crearea unui organism politic
căruia să-i fie recunoscută o autonomie mai mult sau mai puţin extinsă. Acesta
reprezintă conştientizarea unor interese comune şi aspiraţia colectivităţilor locale de
a gestiona aceste interese. De asemenea, regionalismul este o atitudine de
valorificare şi apărare a caracteristicilor umane ale unei regiuni, mai ales într-un
context politic (structuri sociale, mişcări culturale, organizaţii politice, etc.).

Regionalismul poate lua forma unui discurs politic a cărui finalitate poate
conduce la federalizare iar regionalizarea ia aspectul unei acţiuni administrative, ce
vizează crearea de noi spaţii de cooperare şi  delimitarea unor noi unităţi
administrativ-teritoriale.

Putem defini regiunea ca un teritoriu care este o unitate/ diviziune
administrativă şi /sau politică, în statul regiunilor ?

Regiunea este o realitate socială complexă. Din punct de vedere lingvistic,
conceptul de regiune este  o construcţie polisemantică care are în vedere o
interpretare geografică, umană, culturală sau instituţională. Regiunea este un produs
al relaţiilor sociale care nu rămân neschimbate de-a lungul timpului. Regiunile există
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ca atare în spaţiul geografic şi social cu mult înainte de a devenii unităţii
administrativ-teritoriale.

Regionalizarea, foarte aproape ca înţeles de neologismul „regionalism”,
poate fi definită ca evenimentul prin care o ţară deţinătoare a unui sistem
administrativ centralizat transferă regiunilor componente o parte însemnată  a
puterii administrative, economice şi politice.

Prin regionalizare şi regionalism instituţional se acordă regiunilor prin
descentralizare şi delegare anumite competenţe şi atribuţiuni ale puterii.
Regionalismul este o atitudine care îşi propune să promoveze şi să apere
caracteristicile şi interesele unei regiuni. Acest aspect trebuie văzut în sensul apărării
identităţii regiunilor şi nu altfel. Regionalizarea are ca principal obiectiv de a crea şi a
da putere administrativă şi politică regiunilor.

Prin regionalizare sunt pregătite mijloacele generale şi necesare în vederea
creării unui nou eşantion în organizarea teritorială a statului.

Descentralizarea este versiunea conservatoare britanică a regionalizării şi se
caracterizează prin transferul unor competenţe largi dintr-un ansamblu de
atribuţiuni politice privind gestionarea afacerilor interne. Acesta este caracterizat
prin natura sa ca fiind asimetric.

Federalizarea este o acţiune politică prin care se creează o federaţie. Spre
deosebire de statul unitar, statul federal se caracterizează prin existenţa a două tipuri
de organizări statale, ordini constituţionale, sisteme de organe, cetăţenii. Trăsăturile
principale ale statului federal sunt: unitatea statului federal, pluralitatea de state
federate, autonomia constituţională a statelor federate şi suprapunerea parţială a
celor două ordini constituţionale.

Federalismul presupune coexistenţa unor colectivităţi politice apropiate
prin respectarea reciprocă a particularităţilor fiecăreia. Se apreciază că el combină în
mod armonios unitatea şi diversitatea ordinilor politice şi juridice. Un stat federal
înglobează unităţi federate, dar nu le absoarbe, realizând o sinteză între solidaritate
şi autonomie. (Popescu, 1999, 22.)

Deosebirea dintre un stat federat şi o regiune  nu rezidă în volumul de
competenţe atribuite de către centru regiunilor, aşa cum s-ar putea crede. Se poate
întâmpla ca sfera de competenţe atribuite regiunilor de către un stat unitar să fie mai
largă decât cea atribuită statelor federate în cadrul unei federaţii de state.
Federalismul presupune că relaţiile patronate de un tratat de asociere dintre statul
federal şi părţile sale componente nu pot fi schimbate decât cu acordul părţilor. O
administrare federală presupune, în primul rând, că delimitarea funcţiilor între
guvernul federal şi guvernele statelor federate nu poate fi schimbată nici de guvernul
federal, care să acţioneze unilateral, nici de guvernele statelor federaţiei care, de
asemenea, nu pot să acţioneze unilateral şi, în al doilea rând, că activitatea
guvernului nu poate fi controlată de guvernele statelor federate şi viceversa.(
Wheare, 1963, 83.)

Dacă delimitarea are loc prin decizia unică a centrului, aceasta se numeşte
devoluţie, adică delegarea de către stat a unor competenţe către regiuni, a unei
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autonomii în anumite domenii, această prerogativă putând fi în anumite condiţii
retrasă. Evident că acest lucru nu se poate face discreţionar, ci în baza unor
reglementări juridice şi a unei decizii politice. Devoluţia diferă de federalism prin
aceea că, organismele devolute nu posedă suveranitate, responsabilităţile şi puterea
lor fiind conferite de puterea centrală.

Modelul federal şi cel regional au la bază şi unele elemente comune
definitorii precum: descentralizarea administrativă şi fiscală, autonomia decizională
şi financiară, dezvoltarea regională şi reducerea discrepanţelor dintre regiuni etc.

Pentru a putea face diferenţa între federalizare şi regionalizare, între riscuri
şi avantaje, trebuie să avem în vedere toate implicaţiile politice şi administrative care
pot duce la disoluţia statului unitar şi în primul rând corelaţia dintre descentralizarea
administrativă, care nu trebuie să fie şi una politică, şi unitatea statală.

Procesul regionalizării reprezintă un element de noutate doar pentru
România şi celelalte state care au aderat după 1989 la Tratatul Uniunii Europene.
Procesul în Europa Occidentală începe cu mult în urmă, din perioada anilor 1970-
1980 şi se datorează inevitabil unor factori determinanţi politico-sociali precum:

 Criza financiară cauzată de costurile exorbitante pentru susţinerea
politicii liberale a Vestului privind societatea de consum, a Welfare, a statului
bunăstării în contrast cu Estul consumului raţionalizat şi impus de regimurile
totalitare în ţările comuniste;

 Criză ideologică generată de neo-liberalism, care impune statului un rol
din ce în ce mai redus în politica administrativă şi de conducere economică şi socială
a naţiunilor.

 Criza economică declanşată prin internaţionalizarea schimburilor şi
desfiinţarea regimurilor vamale privând astfel statele de fondurile necesare
dezvoltării şi de instrumentele de reglementare specifice politicilor financiare şi
bancare de stat, precum politica monetară şi de schimb şi alte pârghii ale puterii
pentru prevenirea devalorizării monedelor naţionale, moneda naţională
reprezentând, alături de armată, cei doi piloni care susţin independenţa unui stat.

 Criza de identitate apare pe fondul alterării relaţiilor interumane şi al
stimulării unei antagonism întreţinut artificial între populaţiile majoritare şi
minorităţile conlocuitoare, fapt ce determină

 acutizarea orgoliilor naţionaliste, a tendinţelor segregaţioniste, a
manifestărilor şovine şi iredentiste

 revanşarde, renaşterea şi dezvoltarea sentimentului identităţii
regionale în contra spiritului unionist .

 Criza  modelelor tradiţionale de acţiune, a idealului unităţii naţionale, a
cadrelor şi politicilor rigide de conducere, a regulilor birocratice şi bancar-fiscale
generate de prezenţa neo-corporatismului în spaţiul european şi în lume.
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Europa sfârşitului de secol XX a cunoscut două valuri mari ale regionalizării:
cel amintit (1970-1980) şi cel al anilor 1990-2000. Dacă politica de regionalizare va
continua, România va intra în cea de-a treia tendinţă sau val de regionalizare a
Europei, care poate fi şi ultimul.

Regionalizarea şi descentralizarea comportă o triplă dinamică care răspunde
nevoii şi cererii de reglementări privind identitatea culturală, nevoia de eficienţă în
acţiunea politică şi administrativă, şi, de asemenea, eficientizarea controlului
democratic direct exercitat de către cetăţeni.

Uniunea Europeană are o reprezentare teritorială prin Tratatul de la Maastricht
(1992) care stabileşte Comitetul Regiunilor şi un nou obiectiv privind coeziunea
teritorială. Acest fapt vine să ilustreze diversitatea regională în Uniunea Europeană.
De asemenea, Proiectul de Tratat Constituţional (2003) vine să consolideze principiul
subsidiarităţii, remarcându-se în mod evident că niciodată un tratat nu a rezervat mai
mult spaţiu dimensiunii locale şi regionale. Articolul I-11 din tratat instituie obligaţia
de consultare cu autorităţile regionale şi locale. Comitetul Regiunilor poate, de
asemenea, să sesizeze direct Curtea Europeană de Justiţie.

Teoria neo-regionalizării prevede că regiunile câştigătoare în cursa
regionalizării sunt cele care combină autonomia politică cu identitatea culturală şi
dezvoltarea economică. Între globalizare şi regionalizare există o legătură strânsă şi o
interdependenţă reciprocă. Globalizarea presupune, în acelaşi timp, atât procese de
teritorializare cât şi procese de deteritorializare. Anticipând apariţia unor idei care se
vor opune curentului regionalizării pe motivul fragmentării sau atomizării statelor
naţionale unitare, instituţiile Uniunii Europene prin documentele lansate de acestea,
s-au pronunţat fără dubiu că regionalizarea este mai mult decât un nivel intermediar
în organizarea teritoriului unui stat care trebuie să-şi păstreze suveranitatea şi
integritatea teritorială. Această teză, susţin euro-scepticii, nu se justifică, atâta timp
cât regionalizarea implică în mod direct o autonomie administrativă şi politică care
poate include şi autonomia teritorială, teritoriul reprezentând alături de populaţie
unul dintre atributele esenţiale ale existenţei unui stat. Modelul francez al
regionalizării, pornit de la aceleaşi temeri privind dezmembrarea statului unitar,
conservă în mare măsură centralismul administrativ, regiunile franceze având largi
competenţe funcţionale şi materiale, dar fără competenţe legislative sau normative.
Regiunile franceze sunt considerate subiecte de drept însă actorii politici autonomi,
se supun arbitrajului guvernamental.

Un aspect controversat, legat de cele prezentate mai sus, este cel privind
tendinţa de a pune semn de identitate între regionalizare şi federalizare. Diferenţa
are în vedere sursa de putere dintr-un stat descentralizat. Aceasta este delegată de
către stat regiunilor (descentralizare) prin lege, în timp ce într-un stat federal, aceasta
este furnizată de constituţie şi nu poate fi schimbată fără modificarea legii
fundamentale.

Regionalizarea este un proces invers federalismului constituţional, unde
regiunile sau statele se declară că au o delegare de puteri la un nivel mult mai ridicat,
de „uniune”, incluzând dreptul de a deţine un for legislativ propriu. Cu toate
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acestea, cele două sisteme îndeplinesc aceleaşi atribuţiuni şi au aceleaşi preocupări
iar rezultatele lor pot fi destul de asemănătoare.

Uniunea Europeană îşi îndeplineşte politica teritorială prin intermediul
programelor privind fondurile structurale care ocupă ca importanţă poziţia a doua în
cadrul uniunii.

Subliniind rolul regiunilor în dezvoltarea economică, metodologia politică
europeană prevede parteneriatul, adiţionalitatea, descentralizarea, deconcentrarea
etc. Un rol important în cadrul negocierilor de aderate îl constituie respectarea şi
îndeplinirea întocmai a „acquis-lui comunitar”.

Un alt instrument puternic al politicii UE privind inter-regionalizarea
transfrontalieră îl constituie programele de cooperare. Alte instituţii europene
precum Consiliul Europei pledează consecvent pentru accelerarea procesului de
regionalizare şi au în vedere aplicarea programatică a unor documente importante
precum Carta Europeană a Autonomiei Locale (1985) şi Carta Europeană privind
Respectarea Limbilor Regionale şi Minoritare (1992). Procesul început de regionalizare,
descentralizare şi deconcentrare europeană a produs deja mari schimbări care au
fost evaluate prin prisma tradiţiilor naţionale care s-au reflectat în politica
instituţională dând naştere la o varietate de modele, aşa după cum urmează:

 Modele federale: Germania, Austria, Belgia;
 Modele multinaţionale sau autonome: Spania, Italia, Marea Britanie;
 State descentralizate de nivel european: Franţa, Polonia, Cehia,

Slovacia, Suedia;
 State deconcentrate: Danemarca, Grecia, Finlanda, Portugalia.

Modelul federal
Statele federate sunt competente şi responsabile pentru punerea în aplicare a

legilor federale cu excepţia funcţiilor privind  suveranitatea. Competenţele specifice
ale statului federal în domeniile executivului şi legislativului sunt exercitate sub toate
aspectele care nu sunt atribuite statului. Camera Superioară reprezintă statele
federate şi participă la procesul legislativ. Sistemul, mai mult sau mai puţin complex,
funcţionează pe „încrederea” instituţională.

Modelele autonome şi multinaţionale
Modelul autonom şi continental (Italia şi Spania)
Puterea legislativă a regiunilor comportă autoritatea legislativă exclusivă în

toate problemele care nu sunt atribuite exclusiv statului sau din lista de competenţe
partajate. Legislativul regiunilor participă la luarea deciziilor care pregătesc edictarea
actelor normative europene. Se poate vorbi de o asimetrie a competenţelor,
Conferinţa statelor regionale deliberând asupra competenţelor partajate.

Modelul anglo-saxon de descentralizare
Acest model de stat este unul plurinaţional, actele uniunii nu se găsesc sub

autoritatea legii fundamentale, întrucât nu există o constituţie scrisă. Sistemul este
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asimetric, sistemele juridice fiind distincte. Parlamentul scoţian poate legifera cu
privire la toate aspectele care nu sunt rezervate legislativului londonez. Există
autoritate legislativă primară pentru toate materiile desemnate dar nu şi o putere
fiscală reală.

Legislativul din Ţara Galilor are o putere legislativă secundară în multe
privinţe şi domenii precum dezvoltarea economică, transportul, construcţii şi
locuinţe, mediu, cultură şi altele. Caracteristica principală o reprezintă centralizarea
fiscală foarte  puternică şi subvenţiile provenite de la stat în proporţie de 70%.

Modelul descentralizat
Descentralizarea administrativ-teritorială reprezintă un principiu clasic de

organizare si functionare a administratiei publice în care colectivităţilor locale li se
recunoaste dreptul de a se administra. Descentralizarea presupune o lărgire a
prerogativelor de putere acordate administraţiilor locale şi un anumit grad de
autonomie prevăzut prin lege. Adunările regionale sunt alese prin vot universal
direct. Nu există nicio ierarhie juridică între regiuni şi alte comunităţi. Capacitatea de
reglementare normativă este slabă iar puterea administrativă extrem de limitată. Sunt
recunoscute competenţe de coordonare şi realizare în domeniul dezvoltării
economice, transport, planificare, amenajarea teritoriului şi cultură. Administrarea
descentralizată a statului rămâne un partener-cheie.

Modelul deconcentrat
Regionalizarea are evident o caracteristică  funcţională. Regiunea este spaţiu

de coordonare a serviciilor de stat. Deconcentrarea administrativă presupune transferul
unor atribuţii care revin organelor centrale către organele din subordine ce
funcţionează în teritoriu, cu scopul de a rezolva direct, anumite activităţi
administrative specifice. Autorităţile deconcentrate din circumscripţiile teritoriale,
având o putere de decizie limitată, rămân strâns legate de autoritatea centrală, care
exercită asupra lor o putere superior ierarhică.

Pentru a înţelege mai bine ce presupune regionalizarea, trebuie să facem
diferenţa şi care există între regionalizarea administrativă şi regionalizarea politică.
Nu pot fi ignorate cauzele care duc la regionalizare, ce pot fi aceleaşi sau diferite, în
funcţie de dinamica schimbării şi evoluţia societăţilor. Factorii determinanţi pot fi de
ordin istoric, cultural, economic, lingvistic ce se pot combina sau disocia în funcţie
de o anumită orientare politică.

Potrivit unor studii în domeniu, statul regional poate fi considerat ca fiind o
entitate independentă sau o formă de manifestare a unui stat compus, atât de
apropiat statului federal. Statul regional se aseamănă statului federal având chiar
caracteristici comune precum acordarea de competenţe regiunilor sau statelor
federate care pot cuprinde sau nu şi capacitatea legislativă care constituie
fundamentul autonomiei. Un lucru este sigur: trecerea de la statul unitar la statul
compus se face fie prin federalism, fie prin regionalism. Aici se poate face distincţia
prin felul în care regiunile participă sau nu la sistemul funcţional şi ierarhic al puterii
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centrale. Regiunile pot fi asociate puterii centrale sau disociate. În cazul disocierii
putem vorbi de o autonomie nu numai administrativă dar şi politică. În acest caz
regiunile se rup de statul tutelar definitiv, care în absenţa controlului politic efectiv
asupra regiunilor încetează să mai existe. Această strategie politică impusă şi mascată
poate duce în timp, în mod inevitabil, la disoluţia statului. Statul funcţionează atâta
timp cât se poate alimenta cu resurse financiare şi materiale, cât există o proprietate
publică şi de stat pe care le gestionează, ori în această situaţie organismul statal este
lipsit de suportul care îi asigură forţa şi suveranitatea. Aceste elemente de o
importanţă primordială trebuie consemnate şi analizate cu discernământ înainte de a
se lua o decizie capitală, fără întoarcere, deoarece se repercutează direct asupra
întregii naţiuni şi implicit asupra situaţiei colectivităţilor în statul regional. În mod
particular, autonomia locală restrânsă într-un stat regional se realizează prin
stabilirea unei dependenţe bidimensionale faţă de statul central şi faţă de regiune.

Regionalizarea fără un control al puterii centrale poate degenera în situaţii
limită, în autodeterminare sau enclavizare.

Se poate guverna de departe, dar administrarea de aproape a unei structuri
administrative autonome duce inevitabil la consolidarea poziţiei administratorului în
detrimentul autorităţii centrale.

Acolo unde descentralizarea devine din ce în ce mai intensă, apropie statul
unitar de cel federativ, proces încheiat cu disoluţia celui dintâi.

Regionalizarea, împinsă la extreme, este o cale sigură spre federalizare.( ! )
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Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the
European Union and Romania

[Aspecte cantitative şi calitative privind locuirea în Uniunea
Europeană şi în România]
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Abstract
Housing is a fundamental aspect of modern society, an indicator of standard of living and

prosperity, which is influenced by a multitude of economic, social, environmental factors. Also,
housing is the core-element of many regional and urban policies, national, regional or
communitarian funded.

This article aims to analyze the factors that may contribute to a certain standard of living
and the situation in the European Union and Romania.
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1. Introducere

Una din problemele actuale ale societăţii moderne o reprezintă calitatea
locuirii. Aceasta, constituie punctul central al unor politici locale, urbane şi
regionale, un instrument de evaluare a nivelului de trai şi a sănătăţii economiei în
ansamblul său.

Un standard ridicat de calitate a locuirii este asociat, întotdeauna, cu
prosperitatea şi dezvoltarea, îndeplinirea sa fiind unul dintre obiectivele principale
ale politicii urbane şi de planificare teritorială.

Din punct de vedere economic, locuirea reprezintă un element de costuri şi
beneficii, grupate pe categorii şi resurse, cele mai multe fiind în sarcina proprietarilor
săi (publici sau privaţi).

În statele dezvoltate, calitatea locuirii este standardizată cu ajutorul unor
norme (standarde tehnice), fiind influenţată de mai mulţi factori economici, sociali,
de mediu etc.

Articolul prezent îşi propune să identifice factorii economici şi sociali care
influenţează calitatea locuirii şi să prezinte situaţia actuală a locuirii în Uniunea
Europeană şi în România.

2. Abordări teoretico-metodologice

Considerată o condiţie fundamentală a existenţei oamenilor, locuirea
reprezintă un proces complex de convieţuire a comunităţilor umane în aşezări, în
interrelaţie cu mediul natural şi construit (Alpopi C, 2008). În acelaşi timp, locuirea
este elementul cheie al evoluţiei şi dezvoltării aşezărilor umane, măsura de evaluare a
bunăstării unei naţiuni şi produsul unor relaţii complexe de natură economică,
socială, istorică etc.

Analizele realizate asupra calităţii locuirii iau în considerare atât cadrul social,
administrativ, instituţional etc., cât şi modelele culturale şi istorice care definesc la
un moment dat societatea. Calitatea locuirii este, în fapt, un complex de factori ce
privesc concepţia, imaginea, confortul si siguranţa acesteia la un loc.

Punctul central al locuirii este casa (locuinţa) şi gradul său de confort.
În multe studii de urbanism, locuirea este în directă legătură cu evoluţia

societăţii omeneşti, conceptul având o arie foarte largă de abordări şi definiri, în
funcţie de elementul la care se face referire: locuinţele individuale sau colective,
infrastructura tehnico-edilitară, serviciile publice, unităţile economice la care
populaţia are acces, facilităţile de recreere, starea mediului înconjurător etc.

Între calitatea locuirii şi economie există o legătură strânsă, cimentată de
următoarele aspecte: veniturile populaţiei, gradul de ocupare, economiile familiilor,
cheltuielile publice pentru locuire si infrastructuri etc. În acelaşi timp, locuinţa poate
fi o investiţie, o sursă de venit, sau un element generator de cheltuieli, fiind o
componentă esenţială a politicilor economice naţionale, regionale şi locale.
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Pentru analiza calităţii locuirii, există în literatura de specialitate multe tehnici
şi metode care utilizează indicatori specifici pentru redarea anumitor elemente de
interes. De exemplu, pentru o evaluare globală a calităţii se poate recurge la  indicele
de calitate a locuinţei (Arévalo - locuinţe în funcţie de caracteristicile sale fizice).
Acest indice corespunde necesităţii de a răspunde unor probleme şi întrebări privind
calitatea locuirii şi posibilitatea standardizării acesteia. Similar, există şi  indicele
calităţii locuirii (Zulaica, 2008, Celemín), care oferă informaţii cu privire la relaţia
între fondul de locuinţe şi utilizatorii acestuia, respectiv oferta de mediu
(infrastructura aferentă, servicii şi resurse umane) şi cererea societăţii în care se
desfăşoară procesul locativ. Aspectul calitativ al locuirii urbane este determinat prin
intermediul ofertei bunurilor, serviciilor şi condiţiilor specifice zonei respective.

Indicatorii utilizaţi pentru analiza calităţii locuirii sunt clasificaţi în funcţie de
importanţa şi impactul asupra determinării calităţii locuirii urbane. Fiecare indicator
este reprezentat de una sau mai multe variabile statistice, ponderate direct, cu un
punctaj total de 100 de puncte.

Cadrul metodologic de analiză a calităţii locuirii urbane este dezvoltat pe larg
de o serie de cercetători, respectiv de García şi Velázquez (1999), Marinelli et al.
(1999), Lucero et al. (2005), Riviere (2005), Celemín (2007) etc. În studiile
respective, indicatorii propuşi sunt selectaţi în funcţie de impactul pe care îl au
asupra aspectului calitativ. Rezultatele reflectă impactul pozitiv sau negativ al
variabilelor asupra aspectelor calitative, în funcţie de realitatea şi caracteristicile
fiecărei zone urbane  (Tabelul 1).

Tabelul 1:  Indicatori posibili de evaluare a calităţii locuirii

Variabila

Stocul de locuinţe

Locuinţe existente la sfârşitul anului pe forme de proprietate
Camere de locuit existente la sfârşitul anului pe forme de proprietate
Suprafaţa construită a locuinţelor terminate pe surse de finanţare
Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului pe forme de proprietate
Suprafaţa utilă a locuinţelor terminate pe surse de finanţare
Vechimea locuinţelor
Materialul de construcţie din care sunt realizate locuinţele

Accesul locuinţelor
la utilităţile publice

Accesul locuinţelor la reţeaua publică de alimentare cu apă
Accesul locuinţelor la reţeaua publică de gaze
Accesul locuinţelor la reţeaua publică de canalizare
Accesul locuinţelor la reţeaua publică de electricitate
Accesul locuinţelor la reţeaua publică de distribuţie cu energie termică

Nivelul de trai
Numărul mediu de persoane pe o cameră
Suprafaţa medie locuibilă pe o persoană
Suprafaţa medie utilă pe o persoană

Componente
adiacente locuirii

Ponderea spaţiilor verzi pe cap de locuitor
Ponderea populaţiei şcolare pe niveluri de educaţie
Ponderea unităţilor sanitare pe categorii de unităţi
Ponderea instituţiilor de spectacole şi concerte

Forţa de muncă Ponderea populaţiei civile ocupate pe activităţi ale economiei naţionale
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Rata şomajului
Populaţia activă pe grupe de vârstă şi medii

Sursa: Daniel-Gabriel VÂLCEANU, Laura Zulaica, Indicele calităţii locuirii – instrument
de evaluare a calităţii urbane, Urbanism. Arhitectură. Construcţii • Vol. 4 • Nr. 3 • 2012

3. Calitatea locuirii – factori de influenţă

Calitatea locuirii este determinată de o serie de factori economici, sociali,
culturali, climatici, ecologici etc., care contribuie la încadrarea acesteia în anumite
limite (standarde). Unele aspecte legate de locuire pot fi contabilizate (suprafaţa,
amplasare etc.), în timp ce alte nu (de ex. dreptul la intimitate, o securitate
satisfăcătoare, suficient de mare, luminoasă, călduroasă, aerisită şi accesibilă etc.).

Din punct de vedere tehnic, o locuinţă trebuie să prezinte o structură stabilă
şi durabilă, să deţină acces la infrastructura tehnico-edilitară (apă, colectarea
deşeurilor, canalizare), să fie plasată într-un mediu decent din punct de vedere
ecologic şi sanitar şi să fie amplasată la o distanţă rezonabilă de locul de muncă şi
serviciile de bază. În continuare, vor fi prezentaţi, în ordinea frecvenţei lor,
principalii factori care contribuie la afectarea calităţii locuirii.

3.1. Veniturile populaţiei
În literatura de specialitate, principalul factor aflat în strânsă legătură cu

calitatea locuirii este nivelul veniturilor (Calderón Cockburn 2001, Ward 2001: 2, 5).
Cu cât veniturile sunt mai mici, calitatea locuirii (şi nu numai aceasta) scade. Astfel,
veniturile reduse ale populaţiei determină reducerea cererii de locuinţe, în special, în
zonele urbane, şi creşterea cererii de locuinţe sociale. În acelaşi timp se vor reduce
cheltuielile cu îmbunătăţirile din locuinţe, acestea fiind îndreptate spre activităţile  de
bază (hrană, educaţie, sănătate etc.). Acelaşi lucru se petrece şi la nivelul autorităţilor
centrale sau locale, care nu se mai preocupă de starea clădirilor. Familiile se
angajează în mai multe joburi sau lucrează mai mult pentru a compensa scăderea
veniturilor. Cheltuielile pentru îmbunătăţirea condiţiilor din locuinţe se reduc,
ocupând ultimul loc în bugetul familiei.

În localităţile care îşi finanţează o parte din servicii, cheltuielile destinate
locuirii scad. La fel procedează şi guvernele care îşi alocă resursele financiare, în
special, pentru plata serviciilor de bază şi a datoriilor străine, reducându-şi
cheltuielile de investiţii în locuire şi taxând/impozitând suplimentar tarifele
comerciale pentru lucrările în locuinţe.

Multe guverne locale încearcă să crească veniturile prin sporirea taxelor pe
teren, fapt ce conduce la creşterea nivelului de sărăcie. În oraşele în care guvernul a
împiedicat extinderile urbane, unităţile de locuinţele se supraaglomerează, fiind
obligate să subînchirieze în alte zone.

Creşterea gradului de sărăcie este distribuită inegal între state, regiuni zone
(Raportul Dezvoltării Umane, anul 2011, pag. 14). Potrivit Băncii Mondiale,
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problema cea mai mare la nivel global nu este sărăcia în sine, ci modul în care sunt
distribuite veniturile.

Caseta 1
În România, calitatea locuirii este influenţată, în principal, de nivelul veniturilor
(gradul de sărăcie). Potrivit Eurostat, circa 41,4% din populaţia României se
află la limita sărăcie sau excluderii sociale.
În UE-27, populaţia care riscă sărăcia se găseşte în Bulgaria (42%), Letonia
(38%), Lituania (33%) şi Ungaria (30%). La polul opus, cu cel mai scăzut grad
de sărăcie sunt: Cehia (14%), Suedia şi Olanda (15%), Austria, Finlanda şi
Luxembourg (17%). Statistica se refera la persoane care trăiesc în gospodarii cu
un venit discreţionar echivalat sub limita riscului de sărăcie (60% din venitul
discreţionar median echivalat naţional  calculat după încasarea transferurilor
sociale).
În acelaşi timp, circa 31% din populaţia României se confruntă de lipsuri
materiale severe (6,65 milioane de persoane).  Persoanele care trăiesc cu lipsuri
materiale severe întrunesc cel puţin una din problemele următoare:
• nu pot plăti la timp chiria, ipoteca sau facturile la utilităţi,
• nu-şi permit să-şi încălzească în mod adecvat locuinţa,
• nu pot face faţă cheltuielilor neaşteptate,
• nu îşi permit o masă cu carne, peşte sau alt tip de hrană bogată în
proteine cel puţin odată la doua zile,
• nu îşi permit o vacanţă de o săptămâna în fiecare an,
• nu pot deţine şi întreţine un automobil, o maşină de spălat, un televizor
color sau un telefon, fix sau mobil.
Statistica UE privind persoanele care suferă de lipsuri materiale grave
subliniază diferenţele de nivel de trai dintre statele membre. Astfel, daca în
România şi Bulgaria circa 31% (2,6 milioane de persoane), respectiv 35% din
populaţie se încadrează în aceasta categorie, Luxembourg figurează cu 0,5%,
Suedia cu 1,3%, iar Austria cu 2,2%.  La nivelul UE, 23,4% dintre persoane
risca sărăcia sau excluderea sociala, iar 8,1% suferă de lipsuri materiale severe.
In statele central şi est europene, situaţia este următoarea: în Letonia - 27,4%
din populaţie trăieşte cu lipsuri materiale grave, în Ungaria - 21,6% (2,1
milioane), în Lituania -19,5%, circa 14,2% (aproximativ 5 milioane) în Polonia,
11,4% în Slovacia, 9% în Estonia. În Grecia, epicentrul crizei datoriilor de stat
din zona euro, 11,6% din populaţie se încadrează în aceasta categorie. Spania,
cu un şomaj care persistă în apropierea cotei de 20%, figurează cu o cotă de
numai 4% la nivelul anului 2010, mai mică decât cea a Franţei (5,8% – 3,5
milioane de persoane), a Marii Britanii (4,8%) sau a Germaniei (4,5% – 3,6
milioane). În Italia, ponderea persoanelor afectate grav de sărăcie se ridica la
6,9%, iar în Portugalia la 9%.

Sursa. Date şi informaţii Eurostat
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Organizaţia Naţiunilor Unite evidenţiază faptul că politicile şi practicile
guvernamentale legate în mod specific de teren pot reprezenta o cauză a sărăciei în
formă continuă într-o societate dezvoltată. Potrivit UN-HABITAT, "eşecul de a
adopta politici urbane şi rurale adecvate cu privire la terenuri şi practicile de
gestionare a lor rămâne o cauză primară a inechităţii şi sărăciei sociale" (U.N. Best
Practices Handbook 2003: 1).

3.2 Accesul la terenuri
Atunci când este vorba de o locuire adecvată, în literatura de specialitate se

articulează importanţa accesului la teren, astfel: “prima condiţie esenţială pentru un
sector vibrant şi funcţional o reprezintă disponibilitatea terenurilor rezidenţiale, sub
forma unei oferte suple la preţuri accesibile” (Shlomo Angel, 2000:192).

Un acces dificil la teren cauzat de sărăcie este cea de-a doua cauză a locuirii
neadecvate.

În zonele rurale, proprietatea funciară este înclinată spre deţinerea ei de către
moşierii bogaţi. În zonele urbane, modelul de proprietatea funciară şi creşterea
preţurilor terenurilor exclud, în unele situaţii, sărăcia (Gilbert 1996, “The Price of
Land”). Ca efect al inabilităţii persoanelor sărace de a avea acces la o locuire
adecvată, în zonele urbane au apărut locuinţele şi construcţiile ilegale.

Un studiu realizat de Centrul Harvard pentru Studiul Dezvoltării Urbane2

(2000) explică acest fenomen după cum urmează: “proprietatea de stat asupra
terenurilor în şi în jurul oraşelor este limitată. Pentru majoritatea populaţiei, accesul
la teren este limitat de două mari opţiuni: aşezările de pe margine şi invazia
proprietăţii publice sau private asupra terenului. Topografia şi condiţiile de sol
reprezintă constrângeri legate de construcţii, valoarea solului şi presiunea
segmentului de populaţie săracă spre margini, în timp ce presiunea asuprea zonelor
accesibile a condus la supraaglomerare sau congestie în aşezările existente“ (Center
for Urban Development Studies 2000: 91).  Un alt studiu (Gilbert 1996, “The Price
of Land”: 1-3) arată faptul că, pe lângă cauzele prezentate mai sus, sărăcia zonelor
rezidenţiale poate fi determinată şi de alţi factori (consideraţi adiţionali), astfel: (1)
reticenţa guvernelor de a se confrunta cu o proprietate funciară concentrată în
anumite zone; (2) reticenţa guvernelor centrale de a reglementa piaţa terenurilor, iar
a celor municipale de a furniza strategii urbane; (3) acţiunile speculative cu terenuri;
(4) unele impedimente legale.

Reducerile cheltuielilor bugetare de locuire, devalorizarea monedei şi
creşterea preţurilor terenurilor reprezintă adevăratele probleme pentru populaţia cu
venituri reduse. Acestea împiedică autorităţile locale să cumpere teren destinat
construcţiei de locuinţe sociale.

2 Joint Center for Housing Studies (Harvard), The State of Mexico’s Housing
(www.jchs.harvard.edu/publications/international/SOM_97.pdf).



Regionalizare şi politici regionale

177

3.3 Constrângeri legate de oferta de locuinţe
Alături de cerere, oferta reprezintă un important concept economic care

contribuie la echilibrarea pieţei. În ceea ce priveşte calitatea locuirii, cercetările şi
studiile realizate până acum au arătat că oferta de locuinţe determină atât calitatea
locuirii, cât şi constrângerile asupra sectorului de locuinţe (publice sau private).

Scăderea ofertei de locuinţe destinată persoanelor cu venituri scăzute este
influenţată de reducerea cheltuielilor guvernamentale destinate locuirii la care se mai
adaugă ineficienţa unor programe publice de locuire.

Cele mai importante constrângeri ale ofertei de locuinţe pentru persoanele
cu venituri mici sunt identificate în sectorul privat. Aceste constrângeri includ
condiţiile de monopol prezente în sectorul construcţii şi în industria imobiliară,
constrângeri legate de costurile relativ mari al materialelor de construcţii şi de
experienţa redusă în construcţia caselor realizate la preţuri mici sau în reabilitarea de
locuinţe sociale. Condiţiile restricţionează accesul familiilor cu venituri reduse la
obţinerea de locuinţe decente.

Accelerarea globalizării urbanizării a determinat şi concentrarea sărăciei în
zonele urbane, dezechilibrând reţele de aşezări, naţionale şi regionale. De asemenea,
există opinii potrivit cărora o rată ridicată de migraţiune rural-urban contribuie la
creşterea aşezărilor informale, care se confruntă cu probleme de sărăcie.

3.4 Nesiguranţa proprietăţii
Principala protecţie împotriva evacuării este dată de siguranţa proprietăţii. La

aceasta se mai adaugă imposibilitatea de a vinde sau transfera drepturile de
proprietate prin moştenire, posibilitatea de a avea acces la credit în condiţii de
siguranţa etc. (U. N. Best Practices Handbook 2003: 1).

Siguranţa locuirii pentru persoanele cu venituri mici se poate realiza în două
moduri:

 în primul rând, trebuie să existe un transfer legal al titlurilor de
proprietate, de la vechii proprietari la cei noi. Transferul legal se realizează în
momentul în care autorităţile decide să regularizeze, legalizeze sau formalizeze
drepturile dintr-o aşezare formală (transferul efectiv de la un proprietar la altul);

 al doilea mod, obţinerea securităţii poate însemna stabilirea titlului
formal legal numai pentru o parte de teren/locuinţă deja cumpărată de actualul
proprietar, dar pentru care drepturile formale nu au fost niciodată transferate din
diferite motive.

Securizarea drepturilor de locuire este privită drept o cale de îmbunătăţirea a
condiţiilor de locuit pentru cei cu venituri reduse. Există şi opinii contrare legat de
această idee: unii specialişti consideră că se poate constata o creştere a condiţiilor de
locuire, dar care nu contribuie efectiv la creşterea veniturilor proprietarilor sau
favorizarea accesului la finanţare (Kagawa 2001).
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De asemenea, există păreri potrivit cărora legalizarea drepturilor de locuire
conduce la creşterea preţurilor şi la încurajarea familiilor cu venituri medii să
cumpere teren în zone rezidenţiale, deci, duce în final, la perturbarea pieţei
locuinţelor în defavoarea celor săraci3.

Unii autori sunt de acord cu faptul că familiile sărace sunt mult mai afectate
de creşterea preţurilor terenurilor atunci când singura lor opţiune este de a cumpăra
un teren complet separat în sectorul formal. Acest lucru determină autorităţile să
investească mai mult în infrastructură decât în calitatea locuirii, ceea ce conduce
creşterea calităţii vieţii şi a condiţiilor generale de locuit.

Programele de împroprietărire la preţuri ridicate (costurile titlului, taxe de
proprietate etc.) nu favorizează populaţia cu venituri scăzute care, de cele mai multe
ori, nu mai reuşeşte să recupereze aceste costuri (Gilbert A., 2001).

3.5 Urbanizarea şi migraţia rural-urban
Accelerarea procesului de urbanizare în Uniunea Europeană şi la nivel

internaţional a determinat concentrarea sărăciei în centrele urbane. Acest lucru a
condus la apariţia unor dezechilibre în reţeaua aşezărilor umane, naţionale şi
regionale (Habitat II, 1996).

Potrivit lui Peter Ward (2001), "urbanizarea furnizează un cadru/context
oricărei analize a locuirii într-o regiune". Unii autori agreează că rate ridicate ale
migraţiei rural-urban contribuie la creşterea aşezărilor informale, dar atribuie efectele
nocive ce însoţesc adesea viaţa în aceste aşezări unor probleme mai profunde.

4. Structura şi calitatea locuirii în Uniunea Europeană şi în România

Calitatea locuirii constituie, în prezent, obiectul de analiză al unor organisme
internaţionale (Banca Mondială, ONU, OMS), comunitare (UE, Eurostat) şi
naţionale, care realizează periodic rapoarte şi studii ce urmăresc modul în care sunt
implicate autorităţile naţionale sau locale în menţinerea unui anumit standard de
viaţă locuitorilor săi, dar şi diferenţe între diferite state şi regiuni.

În Uniunea Europeană, aceste studii sunt realizate de către Eurostat, care
urmăreşte starea habitatului şi calitatea locuirii în statele membre, în încercarea
acesteia de a asigura pentru toţi cetăţenii săi coeziune economică şi socială,
incluziune şi reducerea disparităţilor teritoriale. Prezentăm în continuare, sintetic,
câteva aspecte legate de structura şi calitatea locuirii în Uniunea Europeană şi în
România.

În anul 2010, potrivit datelor furnizate de Eurostat, 41,8% din populaţia UE
trăieşte în apartamente, 34,4% stau în case şi 23% locuieşte în case separate sau

3 De Souza, F. A. M. (2001) Illegal Urban Housing Land in Brazil: Do We Know Enough About It?,
paper presented at the ESF N AERUS International Workshop on Coping with Informality and
Illegality in Human Settlements in Developing Cities.
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semi-separate. În vechile state membre predomină locuirea în case separate sau
semi-separate, în timp ce în statele din sud-estul Europei, dar şi în Spania, Italia,
locuirea se face în apartamente. Pe ansamblu UE-27 predomină locuirea în case, cea
mai mare cotă a persoanelor care trăiesc în apartamente este în Letonia (65,4%),
urmată de Estonia şi Spania (6 4,5%); în România, circa 61% din populaţie trăieşte
în case detaşate, alături de Danemarca (59,2%), Croaţia şi Norvegia (72,9% şi
62,7%), cele mai multe case se găsesc în Irlanda şi Norvegia (Figura 1).

Sursa: Eurostat

Figura 1 - Formele locuirii în EU-27, anul 2010

În ceea ce priveşte situaţia proprietăţii locuinţelor, cele mai multe sunt case
deţinute de proprietari (42,9%), urmate de casele cumpărate prin credit ipotecar
(27,9%). Astfel, locuinţele proprietate personală, la nivelul UE-27, reprezintă 70,8%,
în timp ce 17,8% erau închiriate şi 11,4% din populaţie stă în case cu chirii reduse
sau fără chirie (Figura 2) .

Sursa: Eurostat

Figura  2 - Dreptul de proprietate în UE-27, anul 2010
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Analiza pe statele membre arată că, mai mult din jumătatea populaţie trăieşte
în locuinţe deţinute de proprietar, astfel: de la un minim de 53,2% în Germania la
un maxim de 97,5% în România. Există ţări europene, în care proporţia populaţiei
care locuieşte cu chirie este mare comparativ cu media: Elveţia - proporţia
populaţiei care trăieşte în locuinţe închiriate este de 55,6%, Suedia este de 68%,
Olanda – 59,5%, Danemarca – 52,7%, Islanda – 67,6%, Norvegia – 61,1%.

În ceea ce priveşte calitatea locuirii în UE-27, aceasta este analizată prin
prisma spaţiului din locuinţe. Astfel, indicatorul utilizat în Eurostat pentru evaluarea
locuirii este rata de aglomerare, calculat prin raportarea numărului de camere
disponibile la mărimea locuinţei, şi, de asemenea, la suprafaţa locuinţei la numărul
de membrii ai familiei (inclusiv vârsta şi situaţia materială). Analizele realizate la
nivel comunitar au evidenţiat faptul că, la nivelul anului 2010, aproximativ 17,6%
din populaţie trăieşte în locuinţe supraaglomerate, valori ridicate ale indicatorului
fiind raportate în: Letonia (57,1%), România (54,9%), Polonia (47,5%), Bulgaria
(44,4%), Ungaria (47,2%) şi Lituania (46,4%), Croaţia (44,4%). La polul opus,
Olanda deţine o rată de aglomerare de numai 2% din populaţi, urmată de Norvegia,
Elveţia şi Islanda (Figura 3).

Sursa: Prelucrări proprii după date Eurostat

Figura  3 - Rata de supraaglomerare (%), 2009

Raportată la numărul populaţiei expuse riscului de sărăcie (persoane cu
venituri sub 60% din media naţională), rata de supraaglomerare este de 29,4% (anul
2010), primele locuri fiind deţinute de Ungaria (69,7%), Letonia (67,7%), Polonia
(65,5%) şi România (65,2%). În sens invers, rate mici de supraaglomerare sunt
raportate în Olanda (4,5%), Malta (5,8%), Cipru (5,9%), Irlanda şi Spania (6,8%).

5. Calitatea locuirii în România

În Romania, tipologia locuirii este dominată de case individuale (separate şi
semi-separate), respectiv 61% din totalul locuinţelor, urmate de locuinţele colective
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(apartamente in imobile cu mai puţin sau mai mult de 10 locuinţe) în valoare de
40%, şi numai 0,1% de alt tip de locuinţe (internate de şcoli, cămine de nefamilişti
etc.). Tendinţa identificată în ultima perioadă înclină balanţa pentru locuinţa
unifamilială în detrimentul uneia colective (Figura 4).

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2011, INS, Bucureşti

Figura  4 - Evoluţia numărului total de locuinţe în România, 2005-2010 (mii)

În ceea ce priveşte fondul de locuinţe, acesta a înregistrat o creştere de
2,76% (perioada 2005-2001), ajungând la 8424 mii locuinţe Contrar tendinţe de
scădere a numărului de locuitori, numărul de locuinţe este în creştere. Raportat la
numărul total de locuitori, se poate constata o medie de circa 3 persoane/locuinţă.

Din numărul total de locuinţe, cele mai multe se află în proprietate privată
(97,68%), cu un număr mediu de 2,6 camere pe locuinţă şi cu o suprafaţă medie de
39 mp/locuinţa şi 15 mp/cameră (Figura 5, Figura 6).

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2011, INS, Bucureşti

Figura 5 - Fondul de locuinţe din România, anul 2010
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Sursa: Anuarul Statistic al României, 2011, INS, Bucureşti

Figura  6 - Evoluţia numărului de camera de locuit şi a suprafeţei locuibile,
2005-2010

Cu toate că românii sunt proprietarii-campioni asupra locuinţelor (indiferent
de tipul lor), circa 31,8% din populaţia se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte
accesul facil la o locuinţa (comparativ cu media UE de 7,1%). Cei mai privaţi de
accesul la locuinţe sunt tinerii (18-34 ani), care nu părăsesc domiciliul părinţilor
decât foarte târziu, conducând la creşterea aglomerării. De asemenea, accesul dificil
la achiziţionare de locuinţe este dat şi de chiriile mari şi ratele ridicate la creditele
imobiliare. În anul 2010, o medie de 30,3% din totalul populaţiei se confruntă cu
această problemă (tendinţă înregistrată şi în alte ţări europene – de la de 28,9% -
anul 2007 la 43,3%).

Calitatea locuirii este direct corelată cu existenţa condiţiilor favorabile
sănătăţii (fizice, mentale şi sociale, securitate, higienă, confort, intimitate).

Aşa cum se cunoaşte foarte bine, lipsa luminii favorizează boala, fiind un
criteriu important al calităţii locuirii. Lipsa radiaţiilor luminoase şi ultraviolete
creează condiţii prielnice pentru bolile respiratorii sau infecţioase cu transmitere
aeriană (gripă, răceli comune, meningită). De asemenea, datorită lipsei radiaţiilor
luminoase creşte incidenţa afecţiunilor oculare şi a rahitismului, soarele fiind un
element esenţial în creşterea şi dezvoltarea umană.

Locuinţele din România – potrivit unor lucrări de specialitate – sunt mai
întunecoase decât cele din UE-27, ponderea ridicându-se la 7,60%, comparativ cu
6,80% (Figura 7).
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Sursa:Eurostat

Figura 7 - Ponderea populaţiei din România care consider că propria locuinţă este
prea întunecoasă în raport cu media UE-27, 2007-2010 (%)

Locuinţele stereotip (de tip fagure), construite în regimul socialist au fost
realizate rapid şi forţat, pentru a compensa lipsa spaţiilor locative necesare
populaţiei strămutate din rural. Multe dintre acestea nu ţin cont de confort,
prezentând defecte de construcţie (lipsa de izolare fonică, condens, lipsa de
etanşeitate a tâmplăriilor exterioare, finisajele executate cu materiale inferioare,
instalaţiile nefiabile etc.). şi defecte funcţionale (spaţii locative subdimensionate etc.).

Tranziţia de la proprietatea de stat la cea particulară, a determinat, în unele
situaţii, scăderea calităţii locuirii. În paralel, cumpărarea locuinţelor şi trecerea lor în
proprietate privată reprezintă un fenomen cu implicaţii majore pentru sectorul
locativ din Romania (probleme generate de întreţinerea ridicată, reabilitarea,
modernizarea etc.).

În mediul rural (şi chiar în zonele periurbane), gospodăriile sunt deficitare în
ceea ce priveşte accesul la utilităţile de bază (apă potabilă curentă, energie electrică,
canalizare, gaze, servicii de salubrizare, lipsa infrastructurii de acces etc.), datorită
unei stări de sărăcie generalizată.

În România, în ultimii 18 ani, s-au construit în medie anual doar 1,46
locuinţe/1000 locuitori, înregistrând cel mai scăzut ritm de construcţie din zona
fostelor ţări socialiste din Europa Centrală şi de Est, cu excepţia Bulgariei.

Construcţia de locuinţe prin ANL nu a îmbunătăţit semnificativ situaţia
accesului la locuire pentru grupurile/familiile vulnerabile. În perioada 2001-2007,
ANL a construit în medie în perioada circa 1,03 locuinţe/1000 locuitori.

Cota în PIB a investiţiilor bugetare a fost extrem de redusă după 1989. Din
bugetul de stat s-au alocat doar 0,2% din PIB pentru „servicii publice, locuinţe,
mediu, ape” unde cheltuielile pentru locuire sunt marginale.

Locuinţele sunt în mare parte vechi şi de proastă calitate. Din stocul de
locuinţe, circa 51,7% sunt construite înainte de 1970 şi 24,8% sunt construite din
chirpici .
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Doar puţin peste jumătate dintre locuinţele construite între 1990-2002 sunt
racordate la reţeaua de apă potabilă, cca. 45% sunt racordate la canalizare, o treime
sunt încălzite utilizând centrală termică, şi 97% sunt racordate la reţeaua de energie
electrică.

Stocul de locuinţe sociale a scăzut la aproximativ 200.000 unităţi
reprezentând doar 2% din total, accesul grupurilor vulnerabile la o locuinţă fiind
astfel extrem de dificil. Accesul tinerilor la o locuinţă a devenit extrem de dificil, în
special în spaţiul urban. Cei ce nu pot accesa creditele ipotecare de la bănci ar trebui
să economisească peste 30 ani ca să poată cumpăra un apartament de două camere.

În ultimii 20 de ani, problemele de locuire s-au acutizat pe fondul căderii
economice. După 1989 numărul absolut al locuinţelor nou-construite a scăzut
constant, abia în 2007 numărul acestora apropiindu-se de valoarea înregistrată în
1989. În intervalul 1990-2007 fondurile publice destinate construcţiei de noi
locuinţe au fost orientate cvasitotalitar către mediul urban unde au fost construite
93,7% din aceste locuinţe.

În mediul urban 9 din 10 locuinţe sunt aprovizionate cu apă în interiorul
locuinţei, în timp ce în mediul rural doar 2 locuinţe din 10.

Ponderea în PIB a cheltuielilor sociale pentru locuinţă şi locuire este de 3 ori
mai mică în România decât ponderea medie în ţările UE.

Construcţia de locuinţe sociale a fost complet insuficientă: în intervalul
1998-2007 s-au construit doar aproximativ 22.500 locuinţe sociale, la o nevoie
estimată de specialişti (pentru anul 1996) la aproximativ 1 milion de locuinţe.

Surse non-guvernamentale arată că în 2004 numărul persoanelor fără
adăpost care trăiau în stradă sau în adăposturi specializate era estimat la 11.000 -
14.000 persoane, cifră care s-a menţinut şi în 2007.

4. Concluzii

Din analizele realizate în acest articol se pot desprinde următoarele concluzii:
 Calitatea locuirii locuirea este elementul cheie al evoluţiei şi

dezvoltării aşezărilor umane, măsura de evaluare a bunăstării unei naţiuni şi
produsul unor relaţii complexe de natură economică, socială, istorică etc.;

 Calitatea locuirii este, în fapt, un complex de factori ce privesc
concepţia, imaginea, confortul si siguranţa acesteia la un loc.  Punctul central al
locuirii este locuinţa şi gradul său de confort;

 Între calitatea locuirii şi economie există o legătură strânsă,
cimentată de următoarele aspecte: veniturile populaţiei, gradul de ocupare,
economiile familiilor, cheltuielile publice pentru locuire si infrastructuri etc. În
acelaşi timp, locuinţa poate fi o investiţie, o sursă de venit, sau un element generator
de cheltuieli, fiind o componentă esenţiala a politicilor economice naţionale,
regionale şi locale.

 Dintre factorii importanţi care contribuie la situaţia de locuire
insalubră sunt: 1. sărăcia, 2. accesul la terenuri, 3. constrângeri legate de oferta de
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locuinţe, nesiguranţa proprietăţii, 5. urbanizarea şi migraţia rural-urban, 6.politici
guvernamentale şi regulamente neadecvate (ineficacitate lor), 7. deplasările (evacuări
planificate, dezastre naturale, război) şi 8. accesul la finanţare;

 În România, calitatea locuirii este mult sub media europeană,
fenomenul real, în ansamblu său, fiind dificil de evaluat datorită ponderii proprietăţii
private foarte ridicate (98% proprietate privată, cea mai mare din UE) şi a
restricţiilor legate de aceasta;

 analiză comparativ cu nivelul mediu al locuirii din EU-27 arată faptul
că în România, populaţia aflată la marginea sărăciei (sub 60% din venitul mediu
echivalent) este de 64,8%, mai mult decât dublu faţă de media comunitară (30%).

 Populaţia cu venituri reduse în România este de 55%, în timp ce în
UE-27 aceasta ajunge la 17,7%. Prezenţa unei ponderi însemnate a populaţiei sărace
în total populaţie poate afecta calitatea locuirii, în sensul în care veniturile obţinute
se duc în mare parte spre cheltuielile curente de întreţinere (inclusiv coşul zilnic de
alimente), şi mai puţin pe cheltuieli de renovare, modernizare etc. În acelaşi timp, se
poate observa că în România cota populaţiei aflată în programe de protecţie socială
este superioară celei la nivelul UE-27 (15,5% comparativ cu 12%).
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International migration and european integration – factor of
globalization

[Migraţia internaţională şi integrarea europeană-factor al
globalizării]

Cristina-Maria PESCARU1

Abstract
The European Union contains 27 countries on the continent and it is a political and

economical global actor, illustrated on it’s participation in the world trade, world production, the
regulation of conflicts around the globe, but also in terms of GDP.

The process of economic globalization it’s the main impetus for the regional integration in
a specific area. The political process at the european level, it’s imperfect, however, and difficult to
manage, because of the lacks support of the entire population member states, being accused of lack
of transparency, complicated also for the fact that it is not always communicated completely and
appropriate.

The globalization effects of human society consists in the advantages offered by the social-
economic and cultural spheres. European Union citizens can now easily travel, without any
restrictions like in the previous eras, can communicate faster and can have business facilities
anywhere in the world. Globalization can provide a higher living standard for citizens from
developed countries and are an effective way of reducing global poverty if it’s politically well
managed.

Keywords: migration, globalization, regionalization, global crisis, labor market, rights, political
environment, global poverty.
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Introducere

Unii autori susţin că: „în Europa se manifestă două megatendinţe: pe de o
parte, o aprofundare a integrării, determinată tocmai de fenomenul globalizării şi, în
special, de integrarea pieţelor financiare, iar, pe de altă parte, o accentuare a
promovării intereselor naţionale.” (Neguţ, 2003, p. 179) Însă, „deşi trece printr-o
criză economică puternică şi nu s-au găsit, încă, soluţii pentru multe probleme de
natură economică şi socială sau în materie de apărare, politică externă şi securitate
comună, Uniunea Europeană poate fi considerată un model de cooperare între
state, o organizaţie în care interesul naţional se îmbină armonios cu interesele
comunităţii, un model de sistem democratic internaţional autotransformabil, un
model economic şi politic deschis, care şi-a demonstrat capacitatea de a furniza
stabilitate social-politică şi resurse pentru a asigura cetăţenilor europeni un standard
de viaţă civilizat.”(Neguţ, 2008, p. 322)

Globalizarea în societatea contemporană conduce la răspândirea în timp real
şi la costuri reduse a cunoştinţelor şi descoperirilor realizate la nivel mondial în toate
domeniile vieţii economico-sociale şi oferă posiblitatea de a beneficia de acestea un
număr mai mare de persoane. La nivel individual, globalizarea oferă şansa unei vieţi
mai bune celor calificaţi, mult mai avantajaţi în acest cadru, dar şi celor necalificaţi
care pot găsi locuri de muncă pe alte pieţe decât cea naţională, acolo unde este mai
multă nevoie de ei.

Efectele globalizării în raport cu migraţia internaţională

Efectul pozitiv al globalizării este legat de comerţ, consumatorul beneficiind
de bunuri şi produse de calitate superioară şi diversificate ca preţuri. Principalii
beneficiari ai procesului de globalizare în societatea actuală sunt STN-urile,
societăţile comerciale şi persoanele înalt calificate. Aceste grupuri de persoane sunt
întâlnite în toate regiunile globului.

Există şi implicaţii cu conotaţii negative ale globalizării asupra statelor şi
asupra cetăţenilor acestora, constituind obiectul unor critici de natură diversă
precum: pierderea identităţii naţionale şi culturale, subminarea suveranităţii statelor,
creşterea ratei şomajului sau dezastrele economice.”(Neguţ, 2008, p. 314)

Unii autori afirmă că: „consecinţele cumulate ale globalizării vor fi
consolidarea unui nou set de diviziuni de clasă-între cei care prosperă într-o
economie globalizată şi cei care nu prosperă, între cei care împărtăşesc valorile şi cei
care sunt de cealaltă parte a sa, între cei care îşi pot diversifica riscurile şi cei care nu
pot face asta.”(Rodrik, 1997, p. 39)

Globalizarea are multiple efecte asupra societăţilor umane, guvernează
oportunităţile de dezvoltare, dar prezintă şi riscuri asociate securităţii umane. Este o
cale spre comerţul liber, asociat bunăstării, dar şi spre traficul şi consumul de
droguri, criminalitatea organizată, terorism, răspândirea bolilor, poluare
necontrolabilă. „Imaginea mixtă care rezultă în materie de performanţă economică,
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persistenţa inegalităţilor, degradarea mediului şi sărăcia face dificil de formulat un
răspuns nenuanţat al impacului globalizării asupra oamenilor.”(Stoica, 2011, p. 47)

Globalizarea poate fi un factor al bunăstării şi are potenţialul de a aduce
bogăţie tuturor, în special, celor săraci.(Stiglitz, 2005)  Însă, trebuie să reprezinte un
mijloc şi nu un scop în sine pentru promovarea dezvoltării. Peter Drucker afirma că
este necesar ca: „finalitatea globalizării pure să fie provocarea unui nou ideal, un
drum lung sub forma mizei spre perfecţiune a organizării sociale (spontaneitatea se
întâlneşte cu constructivismul pentru a ne pune la dispoziţie o forţă controlabilă în
evoluţia omenirii), ea restabileşte ordinea umanizantă în rândul valorilor.”(1999)

Migraţie intrenaţională şi integrare europeană–factori ai globalizării

Migraţia, ca trăsătură a speciei umane, a jucat un important rol în
configuraţia geografică a globului, în istoria şi economia multor state, contribuind la
creşterea economiei mondiale, la evoluţia statelor şi societăţilor, la îmbogăţirea
culturilor şi civilizaţiilor. Mobilitatea oamenilor creşte, aceasta conducând la
schimbări sociale, economice şi politice în procesul global actual. Această mobilitate
contribuie la transformarea persoanelor care emigrează, a societăţilor în care se
stabilesc sau pe care le părăsesc. Din aceste puncte de vedere, migraţia reprezintă un
subiect controversat, în special, în societăţile receptoare ale emigranţilor.

Migraţia este definită potrivit Dicţionarului de geografie umană „un proces
prin care persoanele îşi schimbă locul de rezidenţă în mod definitiv sau
temporar.”(Erdeli, s.a., 1999, p. 194)  În acelaşi dicţionar, migraţia internaţională
este definită ca având loc în afara graniţelor unui stat, fiind motivată de marile
decalaje economice între state.” (Erdeli, s.a., 1999, p. 194) Aşadar, „migraţia
internaţională presupune trecerea unei frontiere, unei limite politice oficiale,
indiferent de distanţa parcursă.” (Erdeli, s.a 2008, p. 126)

Ţările de provenienţă ale migranţilor poartă denumirea de ţări sursă sau ţări de
origine ale migraţiei internaţionale, iar ţările în care aceştia migrează sunt denumite
ţări-gazdă sau ţări de destinaţie ale migraţiei internaţionale. În literatura de specialitate
există şi a treia categorie de ţări – ţări de tranzit- acele state pe care migranţii le
tranzitează în drumul lor spre ţările de origine sau de destinaţie.

Migraţia şi mobilitatea spaţială sunt două concepte diferite. De regulă,
mobilitatea este un concept mai cuprinzător care include migraţia. Modificarea
calităţii unui cetăţean din persoană mobilă în migrant este o construcţie socială. O
societate care utilizează o definiţie îngustă a migraţiei generează mai puţini migranţi
şi probabil mai mulţi rezidenţi temporari, vizitatori, turişti, studenţi străini, lucrători
temporari sau alte categorii de persoane mobile.

Datele referitoare la migraţie pot fi culese în ţările de destinaţie, în ţările de
origine sau la traversarea graniţelor. Prima opţiune este cea mai relevantă. Metodele
utilizate în cuantificarea fenomenului migraţional se bazează atât pe date oficiale
(administrative), cât şi neoficiale (interviuri cu diferite persoane).
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Definiţia migraţiei  variază foarte mult în funcţie de contextul în care este
tratată: politic, economic, social şi cultural. Există, totuşi, indiferent de abordările
referitoare la migraţie în funcţie de context, două variabile definitorii ale migraţiei
internaţionale-timpul şi spaţiul- pe care toate definiţiile fenomenului migraţiei le
includ.

Cu privire la variabila timp există mai multe dezacorduri. Timpul pe care o
persoană trebuie să îl petreacă într-o altă ţară pentru a fi considerată migrant diferă
de la caz la caz. În ultima recomandare a ONU (1998) migraţia internaţională este
descrisă astfel: „Migrantul internaţional este o persoană care îşi schimbă uzual ţara
de rezidenţă”. În studiile de specialitate, migraţia este tratată ca un proces raţional
prin care „o persoană caută să-şi maximizeze utilitatea sau să îşi realizeze aspiraţiile.”
(Gordon, s.a., 1977, p. 144)

Migraţia internă se referă la deplasarea persoanelor în interiorul graniţelor
statelor, iar cea internaţională vizează deplasarea persoanelor peste graniţele
naţionale. „În accepţiunea ONU, migraţia temporară  (numită şi migraţie pe termen
scurt) se referă la persoanele care se deplasează dintr-o ţară în alta pentru mai mult
de trei luni, dar mai puţin de un an, iar migraţia permanentă (numită şi migraţie pe
termen lung) se referă la părăsirea ţării de origine pentru mai mult de un an. O
definiţie similară pentru acestă terminologie utilizează şi UE.”(Stoica, 2011, p. 53)

După modul de luare a deciziei de a migra există: migraţie voluntară şi
migraţie involuntară, forţată. Migraţia voluntară este întâlnită la oameni de ştiinţă,
studenţi, manageri sau în situaţia reunificării familiilor. Este motivată de existenţa
unor condiţii mai bune de muncă sau de afinităţi socio-culturale cu ţara de
destinaţie.(Simoni, 2008, p. 25) Migraţia forţată poate fi generată de conflicte,
abuzuri privind respectarea drepturilor omului şi represiune politică.

După gradul de extensie a migraţiei există: migraţie individuală, migraţie de
grup şi migraţie de masă.

În funcţie de ţara de origine, persoana care migrează este emigrant, iar din
perspectiva ţării de destinaţie este imigrant. Din punctul de vedere al legislaţiei
Uniunii Europene: imigraţia internaţională este considerată acţiunea prin care o
persoană îşi stabileşte rezidenţa uzuală pe teritoriul statului membru pentru o
perioadă de timp care poate fi de cel puţin un an şi a fost anterior rezident obişnuit
în alt stat membru sau într-o ţară. Emigraţia internaţională este acţiunea prin care o
persoană care a fost anterior rezidentă pe teritoriul unui stat membru încetează să
mai fie rezident uzual în acel stat pentru o perioadă de timp de cel puţin un an.

Model de regionalizare în contextul integrării în Uniunea Europeană
(Belgia)

Regiunea este văzută ca acea entitate salvatoare, apropiată de cetăţean şi care
reuşeşte să-i rezolve problemele într-o manieră magistrală, acolo unde statul dă greş.
Această formă de organizare teritorială a început să dobândească sau să îşi
regăsească o identitate proprie, manifestându-se în special la nivelul instituţiilor
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europene. Desigur că intensitatea acţiunilor acestor regiuni depinde şi de
competenţele care le sunt conferite.

Unul dintre obiectivele Uniunii Europene este acela de a promova progresul
economic şi social, echilibrat şi durabil, prin întărirea coeziunii economice şi sociale
a ţărilor membre. Un rol important în acest proces este conferit regiunilor,
percepute ca spaţii mai apropiate de cetăţeni.

Regionalizarea s-a dezvoltat în statele Uniunii Europene în contextul
priorităţilor financiare ale comunităţii, care a considerat că descentralizarea şi
ulterior concentrarea bugetară la nivel regional oferă o administrare mai eficientă a
fondurilor. În ţările Uniunii, regionalizarea a fost introdusă treptat, acesta este un
proces de durată. În Uniunea Europeană există patru Fonduri Structurale focalizate
pe dezvoltarea regională, coeziune socială, agricultură şi pescuit, care oferă finanţare
pentru programe de dezvoltare regională. Scopul esenţial al Fondului European
pentru Dezvoltare Regională (ERDF) este reducerea diferenţelor în ceea ce
priveşte nivelurile de dezvoltare între regiunile din cadrul comunităţii.

În mare măsură, regionalizarea este rezultatul dezvoltărilor instituţionale şi
politice specifice fiecărei ţări în parte. Comunităţile Europene au jucat un rol minor
în acest proces. A fost însă, încurajată regionalizarea ca un catalizator pentru
implementarea politicilor de eliminare a dezechilibrelor şi asigurarea coeziunii
sociale.

Începînd cu 1970, Belgia a cunoscut un proces de reforme instituţionale care
a plasat în mod progresiv ţara dintr-o structură unitară clasică, într-o complexă
structură federală. În Belgia unitară instituţiile teritoriale erau constituite în nouă
provincii şi mai bine de 3000 de comune la o populaţie de mai puţin de 10 milioane
locuitori. În rezultatul unei vaste operaţii de fuzionare, realizată în anii 1970, pentru
a da entităţilor comunale o dimensiune adaptată la necesităţile unei gestiuni politice
şi administrative moderne, numărul comunelor a ajuns în prezent la 589, repartizate
în subiecţii federali după cum urmează: 308 în Flandra, 262 în Valonia şi 19 în
capitala Bruxelles.

Dorinţa regiunilor (flamandă, valonă, Bruxelles-Capitala) şi comunităţilor
(flamandă, francofonă, germanofonă) de a lărgi şi mai mult competenţele lor a
condus la realizarea unei reforme constituţionale, în urma căreia, potrivit art. 1 din
Constituţie: „Belgia este un stat federal compus din comunităţi şi regiuni”. Această
federalizare a transferat „puterea reziduală” a guvernului central către regiuni şi
comunităţi. Potrivit acestui principiu, autorităţile federale nu pot avea alte
competenţe decât cele care le sunt atribuite de Constituţie şi legile consfinţite de ea.
Competenţele regiunilor şi comunităţilor dispun de competenţe numite reziduale
(adică ceea ce a rămas), dat fiind faptul că statul şi le-a definit pe ale sale în art. 35
din Constituţie. (Polet, 2002, p. 36)

Fundamentul pe care se constituie comunitatea este criteriul lingvistic
raportat la dimensiunea teritorială. Competenţele de care dispun acestea conform
Constituţiei şi a legilor speciale sunt: cultura (limba, presa, politici de tineret, artele,
educaţia fizică şi de cultură generală, pregătirea cadrelor etc.), în problemele care se
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referă la viaţa şi sănătatea persoanei (politici de sănătate, poliţie, politici familiale şi
sociale, asistenţă imigranţilor etc.), învăţământul în limitele competenţei
comunităţilor. Comunităţile reglează ele însele utilizarea limbilor în domeniul
administrativ, în învăţământ şi în relaţii sociale dintre patron şi salariat.

Dacă competenţele comunităţilor sunt „personalizate”, cele ale regiunilor ţin
de gestiunea economică şi colectivă. Aceste competenţe pot fi grupate în patru
blocuri:  economia, politici agricole (afară de cele ce ţin de guvernul federal), politica
economică (cu excepţia uniunii economice şi monetare), politica energetică şi
politica de plasare în câmpul muncii), lucrări publice şi transport, urbanism şi
amenajare a teritoriului,  puterea administrativă.

Finanţarea comunităţilor şi a regiunilor se sprijină pe două principii:
autonomia financiară şi solidaritatea federală ireversibilă. Prima implică
responsabilitatea financiară a entităţilor federale precum şi libera dispunere de
resursele disponibile. A doua este realizată prin mecanisme de solidaritate referitoare
exclusiv la regiuni şi este realizată în folosul regiunilor defavorizate din punct de
vedere al produsului de impozitare a persoanelor fizice.

Comunităţile dispun de trei surse de finanţare: cote atribuite din produsele
impozitare colectate de guvernul federal; venituri nefiscale rezultate din exercitarea
competenţelor sau transferuri de stat; împrumuturi. Regiunile dispun de cinci surse
de venituri: o cotă din impozitarea persoanelor fizice; venituri fiscale sau impozite
regionale; venituri nonfiscale; intervenţii de la solidaritatea federală;  împrumuturi.

Cotele de impozit colectate de guvernul federal şi atribuite comunităţilor şi
regiunilor sunt stabilite în baza unor criterii obiective determinate de Legea specială
a finanţelor (Popescu, 1999, p. 22) ceea ce exclude orice discriminare pe
considerente politice, orice fel de negocieri dintre diferite puteri şi permit fiecărei
comunităţi şi regiuni să anticipeze cu precizie, la pregătirea bugetului, resursele de
care va dispune.

Valonia a înregistrat o continuă scădere de mai mulţi ani a imigranţilor.
Există anumite caracteristici, cum ar fi instalarea resortisanţilor ţărilor aflate aproape
de frontiere (Franţa, Olanda, Germania) sau impactul pe care prezenţa unor
comunităţi de imigranţi de anumite naţionalităţi ca turcii, care o au prezenţă
puternică în Ghent sau marocani, care sunt concentraţi, în principal, în Bruxelles şi
Anvers. Cum era de aşteptat, Regiunea Bruxelles este cea mai primitoare regiune
pentru imigranţi, deoarece deţine 35% dintre aceştia de mai mulţi ani. Anvers, de
asemenea, este un oraş cu foarte mulţi imigranţi deoarece primeşte aproximativ 20%
din toţi imigranţii din Belgia. Trebuie remarcat faptul că oraşele mari sunt, de
asemenea, cele care se confruntă cu cea mai mare rată a migraţiei. Dincolo de
dificultatea că migranţii reprezintă o populaţie a cărei origine şi motivaţii sunt
aproape la fel de diverse ca numărul, calificarea, integrarea ca atare, de asemenea,
pune probleme.

În anul 2011 a fost modificată Legea privind reântregirea familiei care a avut
impact asupra fluxurilor migratorii. (OCDE, 2011) Distribuţia teritorială
concentrată a imigranţilor din întreaga lume arată că în Belgia aceştia se stabilesc, în
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principal, în oraşe cum ar fi: Bruxelles, Antwerp, Ghent, Liege, Leuven şi, în mai
mică măsură, Mons Charleroi.2

Pe plan internaţional, MIPEX (Migrant Integration Policy Index), a demarat
o iniţiativă a British Consiliu şi Migration Policy Group care utilizează şi furnizează
un set de indicatori pentru a măsura integrarea imigranţilor în fiecare ţară
europeană. În ceea ce priveşte integrarea pe piaţa forţei de muncă, imigranţii din
Belgia, care provin din vechile state membre ale Uniunii Europene sunt mai mult
integraţi în piaţa forţei de muncă decât cei din noile state membre sau din afara
graniţelor Uniunii Europene. Diferenţe foarte marcante apar în funcţie de originea
imigranţilor.  Integrarea imigranţilor non-europeni pe piaţa forţei de muncă este,
fără îndoială, o problemă pentru Belgia. Acest fapt este în atenţia autorităţilor
belgiene care urmăresc ca rezultatele să fie îmbunătăţite, atât în interesul
imigranţilor, dar şi în interesul societăţii belgiene privită ca un întreg. Nivelul de
calificare este diferit în funcţie şi de naţionalităţile grupurilor existente pe piaţa
muncii. Nu este surprinzătoare proporţia substanţială a celor care muncesc
necalificaţi care, de altfel, este foarte evidentă în întreaga Europă. Statisticile privind
imigraţia din ultimele decenii descrie Belgia mai mult ca o naţiune de imigranţi şi
mai recent, ca o naţiune indigenă. În ultimii treizeci de ani au existat multe
schimbări în adoptarea legii cu privire la dobândirea de naţionalitate belgiană şi
proporţia populaţiei belgiane de origine străină a devenit foarte mare. Înainte de
1985, precum şi datorită introducerii Codului de naţionalitate belgiană, obţinerea
cetăţeniei belgiane era relativ restrictivă, nu se acorda automat pentru copiii al căror
tată era belgian. De atunci, mai multe amendamente au fost introduse succesiv, în
prezent, codul de cetăţenie belgiană  este unul dintre cele mai liberale acte normative
privind obţinerea cetăţeniei din Europa.

Cauzele migraţiei intrenaţionale în contextul integrării europene şi
globalizării

Migraţia internaţională este prezentă în toate regiunile lumii, motivaţiile şi
mijloacele de a migra fiind din ce în ce mai numeroase. Cauzele migraţiei
internaţionale sunt determinate de modificările survenite în structurile sociale şi în
economia globală. Cele mai importante sunt:

- creşterea disparităţilor regionale.(Erdeli, ş.a. 2001, p. 129) În raportul din 2005
al ONU se arată că în timp ce în ţările dezvoltate Indicele Dezvoltării Umane3(IDU)
a crescut, la nivelul unora din ţările în dezvoltare s-a înregistrat o diminuare fără
precedent a acestui indicator. Un număr de 18 ţări au avut în 2005 un IDU mai mic
decât aveau în 1980.4 Statisticile ONU evidenţiază faptul că mai mult de 850 de
milioane de persoane (inclusiv unul din trei copii preşcolari) suferă de malnutriţie,

2 Numărul de migranţi pe municipiului (2008) pe baza datelor colectate de CECGK RN - DGSEI
3 Acest indice, elaborat de ONU, ierarhizează ţările lumii după o combinaţie de trei vectori, venituri,
sănătate, educaţie
4 Human Development Index
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mai mult de un miliard de persoane nu au acces la surse de apă sigure, iar 2,6
miliarde nu au acces la condiţii sanitare adecvate. La nivel mondial, circa 115
milioane de copii nu au acces la educaţia primară-majoritatea din ţările Africii
subsaharitene şi Asiei de Sud. Programul ONU pentru Dezvoltare estimează că, deşi
sărăcia se va reduce, un număr mare de persoane (circa 380 de milioane) va continua
să supravieţuiască cu mai puţin de un dolar pe zi în anul 2015.(Koser, 2008, p. 8)

- presiunea demografică.(Cucu, 2007, p. 128) Numărul populaţiei în majoritatea
ţărilor dezvoltate cunoaşte o descreştere, în ţările sărace tendinţa fiind inversă.
Această evoluţie, precum şi nivelul ridicat de sărăcie şi inegalităţile sociale în ceea ce
priveşte veniturile au determinat intensificarea migraţiei internaţionale. Pe lângă
subdezvoltare şi suprapopulare, condiţiile pentru migraţie sunt create şi de
deosebirile existente între diferitele părţi ale lumii.

- criza globală a locurilor de muncă. (Koser, p. 10) În ţările considerate în
dezvoltare şomajul a crescut ca urmare a restructurării economice, spre deosebire de
ţările dezvoltate în care acesta s-a redus în ultimii ani sau a rămas stabil. Un motiv al
migraţiei este şi acela că există un număr mare de persoane care practică activităţi
sub nivelul lor de pregătire profesională, lucrează în sistem informal, perioada de
angajare fiind temporară.

- segmentarea pieţelor muncii în ţările dezvoltate. Există acest fenomen prezent în
sectoarele de activitate în care populaţia autohtonă refuză activităţile slab plătite sau
cu grad ridicat de risc, iar aceste activităţi sunt efectuate de lucrătorii imigranţi.

- schimbări climaterice, catastrofe naturale, dezastre ecologice determină populaţia să
migreze în căutarea condiţiilor mai bune de viaţă. (Erdeli, ş.a., 2001, p. 154)

- descoperirea de noi resurse naturale. Acestea au constituit un motiv important în
istoria omenirii pentru migraţie fiind determinată de nevoile de consum sau de
dorinţa de a se îmbogăţi.

- deteriorarea mediului politic în unele ţări, conflicte armate şi ciocnirile interetnice.
Regimurile politice pot influenţa decizia de a emigra a populaţiilor. Preferinţa de a
trăi în ţări în care libertatea de exprimare şi respectarea drepturilor omului sunt
considerate, drepturile economice sunt protejate pot determina migraţia. Tendinţa
este prezentă, mai frecvent, în statele democratice decât în statele autocrate. În
majoritatea ţărilor europene, foste comuniste, în care elitele părăseau ţările de
origine şi solicitau azil politic în Occident era frecvent întâlnit fenomenul migraţiei.

Există şi alţi factori care contribuie la susţinerea migraţiei: factorul rasial-
naţional-confesional, factorul sanitar-educaţional, factorul cultural-recreativ.
(Ungureanu, ş.a., 2006, 156)

La aceste cauze se adaugă şi alţi factori favorizanţi, cum ar fi:
- revoluţia în telecomunicaţii şi tansporturi. Aceasta a condus la creşterea

legăturilor globale, reducerea distanţelor şi implicit, a avut efect direct asupra
migraţiei. Oamenii au devenit conştienţi de existenţa disparităţilor regionale, de alte
moduri de viaţă şi au aflat despre oportunităţile de muncă în străinătate.
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- existenţa reţelelor de imigranţi. Acestea au redus costurile migraţiei, au furnizat
informaţii şi au ajutat imigranţii să-şi găsească locuinţe sau un loc de muncă, oferind
asistenţă socială şi financiară.

- noi drepturi cu privire la migraţie. Eliminarea frontierelor interne în cadrul UE
a permis deplasarea liberă a cetăţenilor în interiorul Uniunii. Anumite categorii de
persoane, studenţi, oameni de afaceri, academicieni, cercetători, sportivi nu mai au
nevoie de viză pentru a călători în ţările membre UE.

Concluzii:

Complexitatea fenomenului, caracterul relativ nou în cercurile politice şi
academice, consecinţele multiple şi diferite pe care le au asupra statelor şi indivizilor
au determinat inexistenţa unei metodologii unice de culegere a datelor referitoare la
acest proces.

Deşi migraţia este importantă, ca fenomen social, în ultima perioadă,
statisticile care ar trebui să caracterizeze fluxurile migraţionale şi să monitorizeze
dinamica lor, uneori, lipsesc.
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Evolution of the Regional Development Policy in Europe.
Romania’ integration in the European Territorial Cooperation

and regional development.1

[Evoluţia Politicii de Dezvoltare Regională în Europa. Integrarea
României în politica de cooperare teritorială europeană şi de

dezvoltare regională]

Florin Lucian PÎRVU2

Abstract
The main purpose of this article is to bring more light on the concept of territorial

cooperation, based on analysis of the concept of international cooperation between states, like a
fundamental principle of international law, and to demonstrate the important role of the regional
development policy in strengthening the "European construction" and especially the harmonization
of relations between EU states. Article also seeks the implementation and evolution of these
European policies in Romania, and how much our country is involved in attracting European
funds.

Keywords: European Territorial Cooperation, Cohesion Policy, Regional Development Policy,
European Structural Funds, European Union
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proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale moderne: internaţionalizare şi
interdisciplinaritate”.
2 PhD. Candidate, ”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of History and Philosophy,
Doctoral School: International Relations and Security Studies, email pirvulucian@yahoo.com,
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1. Conceputul de Cooperare Internaţională între state ca şi principiu
fundamental al Dreptului Internaţional.

Procesul de constituire şi de consolidare a statelor naţionale în Europa a luat
sfârşit în  perioada următoare primului război mondial. În general, harta actuală a
Europei se suprapune hărţii naţionalităţilor, chiar dacă nu perfect şi chiar dacă mai
există focare de tensiune, asigurând astfel stabilitatea necesară şi mult dorită. La
nivel mondial, anii '60 au fost anii de avânt maxim în formarea noilor state
independente, în procesul de colonizare. Uneori în paralel cu aceste mişcări, alteori
în contratimp, s-a manifestat şi celălalt proces, cel de cooperare între state, de
afirmare şi instituţionalizare a solidarităţii dintre ele. Odată cu apariţia pe scena
internaţională a unei noi categorii de subiecte, organizaţiile internaţionale
interguvernamentale, s-a născut principala formă instituţionalizată cu caracter de
permanenţă, care să răspundă nevoii de solidaritate a statelor la nivel internaţional.

Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public formează temelia
întregului sistem de norme şi instituţii ale dreptului internaţional contemporan, toate
statele fiind obligate să acţioneze în sfera vieţii internaţionale, pe baza respectării
stricte a principiilor fundamentale. Acestea formează un sistem organic bine
închegat de reguli de conduită care reclamă din partea fiecărui stat respectarea lor în
ansamblu. Încălcarea unuia dintre aceste principii duce la violarea tuturor celorlalte,
generând prejudicii păcii şi cooperării internaţionale(Mihăilă, 2000).

Astfel, principiul cooperării internaţionale a devenit un principiu
fundamental al Dreptului Internaţional de dată recentă, consacrat după cel de-al
Doilea Război Mondial. Imperativele economic şi politic ale cooperării statelor în
vederea asigurării păcii şi securităţii internaţionale, creşterii bunăstării popoarelor,
dezvoltării culturii, protecţiei mediului etc. au fost premisele consacrării juridice a
acestui principiu. Spre deosebire de alte principii fundamentale, principiul cooperării
internaţionale este relativ nou. Reglementarea formală a acestuia debutează odată cu
semnarea Cartei O.N.U., care prevede printre scopurile Naţiunilor Unite „realizarea
cooperării internaţionale în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter
economic, social sasu umanitar (...)”3.Principiul a fost dezvoltat în Declaraţia asupra
principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre
state, conform Cartei Naţiunilor Unite, potrivit căreia ”statele, oricare ar fi
deosebirile existente între sistemele lor politice, economice şi sociale, au obligaţia de
a coopera unele cu altele în diversele domenii ale relaţiilor internaţionale, pentru a
menţine pacea şi securitatea internaţională şi a favoriza progresul şi stabilitatea
economică internaţională, precum şi bunăstarea generală a naţiunilor (...)”.

Este evident, diversele comunităţi internaţionale apărute au un grad extern
variat de solidaritate. Cele de la nivel universal au gradul cel mai redus, datorită
varietăţii extreme a statelor participante, despărţite de un întreg sistem de valori, de

3 Carta Natiunilor Unite a fost semnata la San Francisco la 26 iunie 1945, la incheierea Conferintei
Natiunilor Unite pentru Organizatia Internationala si a intrat in vigoare la 24 octombrie 1945)
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concepţii, de ideologie, de tradiţii, religie, limbă etc. Comunităţile internaţionale mai
reduse au însă un grad mai ridicat de coeziune, cu toate că şi aici există mari variaţii.
Ele se formează în general având la bază criterii extrem de diverse cum ar fi valorile
politice şi democratice comune (Consiliul Europei, Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord),(Diaconu, 1995), la care se adaugă o dorinţă de integrare,
iniţial economică, apoi extinsă (Uniunea Europeană), valorile religioase (Organizaţia
Conferinţei Islamice), limba şi valorile culturale (Francofonia), legăturile politice
tradiţionale derivând dintr-o organizare politică anterioară comună
(Commonwealth-ul, Comunitatea Statelor Independente), ideologia comunistă
(fostele Organizaţia Tratatului de la Varşovia şi Consiliul  Economic de Ajutor
Reciproc ), criterii politice, etc.

Unele dintre aceste comunităţi beneficiază de proximitatea geografică a
membrilor lor (la nivel regional european avem: Uniunea Europeană, Consiliul
Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa), altele sunt însă
întinse peste mai multe continente (Commonwealth-ul, Francofonia).

Oricum, realităţile contemporane impun constatarea că globalizarea şi
mondializarea multora dintre probleme ca şi a soluţiilor acestora, impun creşterea
solidarităţii la nivel internaţional, atât universal cât şi regional. Se poate distinge în
acest sens, o colaborare internaţională la nivel universal (Organizaţia Naţiunilor
Unite), cât şi colaborări la nivel regional şi subregional, prin politicile implementate
în spaţiul UE( Politica de Dezvoltare Regională, Cooperarea Teritorială, sau
Politicile Sectoriale), acestea devenind cele mai noi şi fructuoase modele de
cooperare europeană şi ocupă un loc deosebit de important între preocupările
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte cooperarea între statele membre, având ca
scop coeziunea economico-socială.

2. Politica de dezvoltare regională, elemente generale : cadrul general,
principii, obiective.

În prezent, Uniunea Europeană are 27 de state membre care reprezintă o
comunitate şi o piaţă internă de 493 de milioane de cetăţeni
(http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_ro.html), ceea ce provoacă cu atât
mai multe disparităţi economice şi sociale între aceste state şi cele 268 regiuni ale lor.
O regiune din patru înregistrează un PIB (produs interior brut) pe cap de locuitor
sub 75% din media înregistrată în Uniunea Europeană. Aceste disparităţi pot fi
cuantificate prin utilizarea indicatorilor macroeconomici (cum ar fi de exemplu PIB
total sau PIB pe locuitor) adaptaţi la nivel regional. Abaterea indicatorilor regionali
de la media pe ţară precum şi diferenţele privind valoarea indicatorilor pe plan
interregional cuantifică, alături de gradul de dezvoltare economică a tuturor
regiunilor, şi amploarea divergenţelor regionale. În acelaşi scop sunt calculate
decalajele între venituri şi nivelul productivităţii muncii, diferenţele privind gradul de
antrenare şi structura ocupării forţei de muncă (Tsoukalis,1993), disparităţile în
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disponibilitatea şi accesibilitatea resurselor naturale şi culturale, asimetriile de
densitate ale infrastructurii (Molle , 1990),etc.

În prezenţa unor divergenţe regionale flagrante şi cronice, principala
preocupare a autorităţilor este de adoptare a unei strategii regionale pe termen lung
menite să creeze, să direcţioneze şi să aloce resursele în scopul eliminării
respectivelor decalaje regionale. Caracterul cronic al problemelor cu care se
confruntă dezvoltarea regională le face uşor de identificat dar presupune
consumarea unor eforturi masive şi a unui interval mare de timp pentru a putea fi
remediate (Robson,1987). În aceste condiţii devine evidentă necesitatea intervenţiei
statului în scopul atenuării/eliminării disparităţilor regionale, prin intermediul unei
politici regionale.

Astfel, o politică regională efectivă a fost elaborată, pe baza articolului 235
din Tratatul de la Roma abia începând cu 1972-1975.(Efremov, 2011) Elementul care
a adus în centrul preocupărilor comunitare problema dezvoltării regionale l-a
reprezentat aderarea Angliei, Irlandei şi Danemarcei. Irlanda şi Danemarca erau ţări
care se confruntau cu serioase probleme legate de regiuni rurale slab dezvoltate,
ceea ce a condus la adoptarea Directivei privind regiunile defavorizate (care
prevedea măsuri de susţinere a zonelor montane, a celor puţin populate şi a
regiunilor cu nivel redus de dezvoltare). La rândul său, Anglia se confrunta cu un alt
fenomen, cel al restructurărilor industriale din regiunile miniere şi din sectorul
siderurgic. Restructurările industriale generau efecte negative vizibile şi în alte ţări:
Franţa (reg. Lorraine), sudul Belgiei, Germania (reg. Rhur). Acesta a fost elementul
care contribuit din plin la instituirea Fondului European de Dezvoltare Regională
(FEDER) care va începe să funcţioneze efectiv din 1975 şi care va folosi, în primii
ani, ca principale instrumente pentru susţinerea programelor de dezvoltare
regională, promovarea inovării şi dezvoltarea infrastructurii regiunilor care
beneficiau de finanţarea FEDER. Din acel moment ia naştere în mod efectiv o
politică regională, având o dublă semnificaţie: pe de o parte, ca o componentă a
ajutorului financiar comunitar, menit să completeze eforturile naţionale în vederea
corectării inegalităţilor regionale şi, pe de altă parte, ca o componentă a unui
mecanism de transfer financiar net dinspre anumite ţări ale Comunităţii, în special
Germania, către altele.(Cristureanu, Miron, Drăgan, Dobrot, Păun , 2000)

Politica de dezvoltare regională (http://ec.europa.eu, Comisia Europeană)
reprezintă un ansamblu de măsuri adoptate la nivel comunitar , destinate sprijinirii
regiunilor slab dezvoltate, având ca obiectiv crearea sau restabilirea unui echilibru
relativ în activităţile economice, nivelul de trai, repartiţia populaţiei. (Puşcaş, Ivan,
2004) Politica regională a U.E exprimă în primul rând solidaritatea dintre statele
membre. Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională
se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi
din bugetul comunitar realizat prin contribuţia statelor membre către regiunile şi
grupurile sociale mai puţin prospere, aproximativ o treime din bugetul UE fiind
alocat acestui segment.(Pascal, 2004).Transpunerea în practica economico-socială a
politicii regionale se realizează cu ajutorul planificării regionale, care conduce la
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activarea instrumentelor politicii regionale şi la organizarea obiectivelor şi
mijloacelor acesteia pe o perioadă determinată în viitor.

Concretizarea activităţii de planificare regională se regăseşte în planu-
rile/programele de dezvoltare regională sub aspect economico-social la nivel
naţional şi la nivel regional.

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul  de măsuri pe care
autorităţile guvernamentale centrale le iau în favoarea dezvoltării socio-economice a
regiunilor defavorizate. Principiul enunţat se regăseşte la nivelul ţărilor membre, dar
şi al Uniunii Europene în ansamblu, prin politica pe care o dezvoltă la nivel
comunitar. Comunitatea Europeană consideră că politica regională trebuie să se
realizeze la nivel european din patru considerente:

În primul rând, Uniunea Europeană consideră că eficienţa politicilor
regionale ale statelor membre poate fi îmbunătăţită, prin concentra-rea fondurilor
disponibile acolo unde acestea sunt necesare, adică la nivelul celor mai defavorizate
regiuni ale Europei;

În al doilea rând, Uniunea Europeană îndeplineşte şi un rol de coordonare
(aceasta poate coordona politicile regionale ale statelor membre pentru a preveni
concurenţa "exterioară" excesivă între ţările europene în privinţa investiţiilor străine,
destinate proiectelor de dezvoltare. De asemenea, este necesară şi o coordonare a
politicilor proprii în domeniu ale Uniunii);

În al treilea rând, este utilizat argumentul "interesului comun" pentru
asigurarea unităţii sociale în interiorul Uniunii, considerându-se inacceptabilă
existenţa unor dezechilibre majore, în ceea ce priveşte nivelul şomajului sau al
veniturilor;

În al patrulea rând, cea mai importantă justificare pentru o politică regională
unitară la nivelul Uniunii Europene este "argumentul dinamic", care afirmă că
dezechilibrele regionale pot constitui o barieră majoră în calea adâncirii integrării

2.1 Obiectivele politicii de dezvoltare regională
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

promovarea progresului economic şi social într-un mod echilibrat şi posibil de
realizat prin întărirea coeziunii economice şi sociale; dezvoltarea şi ajustarea
structurală a regiunilor cu întârzieri în dezvoltare; reconversia regiunilor grav
afectate de declinul industrial; dezvoltarea zonelor rurale. Aceste obiective îşi
propun să redistribuie forţa de muncă din agricultura clasică spre îndeletniciri
specifice zone-lor rurale (agroturismul, microindustria artizanală); dezvoltarea şi
ajustarea structurală a regiunilor ce au o densitate a populaţiei extrem de redusă (sub
8 locuitori/km); solidaritatea între regiunile prospere şi cele mai puţin prospere din
zonele aflate în declin;diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe
stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate;
preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre.
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2.2 Principiile de bază ale politicii de dezvoltare regională
Importanţa problemelor legate de situaţiile de decalaj, complexitatea proce-

sului de controlare a politicilor adoptate, precum şi volumul de resurse aflate în
exploatare fac necesară stabilirea unor principii de bază pe care să se sprijine politica
regională a UE. Aceste principii sunt următoarele:

 Concentrarea efortului financiar asupra celor mai grave probleme.
 Parteneriatul sau cooperarea între Comisie, statele membre şi alte

autorităţi sau organisme, inclusiv parteneri economici şi sociali.
 Planificarea - programarea acţiunilor pe o perioadă de trei sau şase

ani.
 Cofinanţarea - contribuţia financiară a diferiţilor actori implicaţi în

realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.
 Sprijinul comunitar – supliment pentru cheltuielile structurale ale

statelor membre. Aceasta înseamnă că acest tip de cheltuială trebuie menţinută de
fiecare stat cel puţin la nivelul înregistrat în perioada anterioară programată.

3. Fondurile structurale.

În 2005 Consiliul European a ajuns la un compromis cu privire la bugetul
pentru perioada 2007-2013. Politica de coeziune a dispus de un buget de 347,410
miliarde de euro (http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_ro.htm) (preţuri
curente). Pe 16 mai 2006 Consiliul, Parlamentul şi Comisia au semnat acordul
privind bugetul pentru perioada 2007-2013. La data de 1 august 2006 a intrat în
vigoare regulamentele privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013. Pe 6
octombrie 2006 Consiliul a adoptat „orientările strategice comunitare în materie de
coeziune”, care definesc principiile şi priorităţile pentru perioada 2007-2013. Cea
mai importantă schimbare în raport cu perioada 2000-2006, o reprezintă faptul că
obiectivele 1,2,3 şi cele 4 instrumente comunitare (INTERREG III, Leader+, Equal
şi Urban II), au fost reorganizate în doar trei obiectivec(Constantin, 2007):
convergenţă, competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă,
cooperare teritorială europeană. În cadrul celor 3 mari obiective ale Politicii de
Coeziune a Uniunii Europene, stabilite pentru perioada 2007-2013 (Convergenţa,
competivitate regională şi ocuparea forţei de muncă, cooperare teritorială europeană ), obiectivul
cooperare teritorială europeană vizează consolidarea cooperării la nivelurile
transfrontalier, transnaţional şi inter-regional. Acţionează şi completarea celorlalte
două obiective, întrucât regiunile eligibile sunt aceleaşi ca pentru convergenţă sau
competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă. Vizează promovarea unor
soluţii comune pentru autorităţile din diferite ţări, în domeniile dezvoltării urbane,
rurale şi de coastă, dezvoltarea relaţiilor economice şi inter-relaţionarea
întreprinderilor mici şi mijlocii. Cooperare este axată pe cercerate, dezvoltare,
societatea informaţiei, mediu, prevenirea riscurilor şi gestionarea integrată a apei.
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Pentru cooperarea transfrontalieră: sunt eligibile regiunile de nivel NUTS
34, de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne şi a anumitor frontiere terestre
externe, de-a lungul frontierelor maritime separate de o distanţă maximă de 150
km.(lista acestor regiuni este publicată în decizia Comisiei din 31 octombrie 2006,
Regulamentul general: articolele 3 – 7 (*) Decizia 2006/769/CE a Comisiei Europene).
Programele de cooperare transfrontalieră finanţează proiecte de accesibilitate
(transport şi tehnologia Informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea
economică şi socială şi acţiuni „people to people". Sunt finanţate proiecte de
investiţii şi proiecte soft între cel puţin doi beneficiari de pe o parte şi alta a graniţei,
cu menţiunea ca pentru programele la graniţele externe trebuie să existe cel puţin un
beneficiar dintr-un stat membru şi dintr-un stat ne-membru.

Pentru cooperarea transnaţională: toate regiunile sunt eligibile, dar, în
inţelegere cu statele membre, Comisia a identificat treisprezece zone de
cooperare(aceste zone sunt definite în decizia din 31 octombrie 2006). Cooperarea
transnaţională are ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele
care să ducă la dezvoltare teritorială integrată intr-un anumit spaţiu geografic (Sud
Estul Europei), in domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea
urbana. Sunt finanţate proiecte pilot şi proiecte soft între minim trei parteneri din
minim două state eligibile în program, din care minim un stat membru.

Pentru cooperare inter-regională, inter-relaţionare şi schimbare de
experienţă, sunt eligibile toate regiunile UE. Cooperarea inter-regională reprezintă
cooperarea între autorităţile publice (autorităţi regionale sau locale, dar nu exclusiv)
pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între
regiunile Uniunii Europene (în cadrul programului INTERREG IVC), precum şi
prin constituirea de reţele între oraşele UE (în cadrul Programului URBACT II).
Deşi proiectele de cooperare interregională sunt de natură soft (studii, schimb de
experienţă), valoarea adăugată a cooperării interregionale constă în valorificarea
cunoştinţelor astfel dobândite în pregătirea unor proiecte de investiţii în cadrului
obiectivului Convergenţă.

Pentru programarea 2007-2013 există trei instrumente financiare cunoscute
ca Fonduri structurale, respectiv: Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), Fondul Social European(FSE), Fondul de Coeziune (FC) şi două
acţiuni complementare, respectiv: Fondul European pentru Agricultura şi
Dezvolare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP).

4 Nomenclatura Unităţilor Teritoriale pentru Statistică; NUTS reprezintă denumirea în franceză a
Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică, unilizate de UE cu scopuri statistice.Ele au
fost create de către Oficiul European de Statistica (Eurostat), pentru a oferi uniformitate în statisticile regionale
europene şi sunt folosite, printre altele,la redistribuire regională a fondurilor structurale ale UE. În 1988 au fost
aprobate în legislaţia UE, dar nu au fost utilizate până în 2003, când au intrat pe deplin în funcţie în regulamentul
ParmentuluiEuropean.Funcţionarea instrumentelor de solidaritate la nivel regional se face conform
sistemului NUTS al Uniunii Europene, ultima dată amendat în luna mai 2003. Conform acestuia,
regiunile UE se împart, în funcţie de populaţia lor, în trei categorii NUTS: NUTS 1 – cu o populaţie
între 3 000 000 – 7 000 000 de locuitori; NUTS 2 – cu o populaţie între 800 000 – 3 000 000 de locuitori;
NUTS 3 – cu o populaţie între 150 000 – 800 000 de locuitori.
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Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. În primul rand,
responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor române,
Comisia asigurand doar controlul ex-post. Printre principalele diferente faţă de
fondurile de pre-aderare se numară alocare pe programe multianuale de 7 ani. Spre
deosebire de fondurile de pre-aderare, Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC)
nu finanţează proiecte individuale ci programe de dezvoltare multianuale trasate
împreună de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientării propuse de
Comisie pentru întreaga Uniune Europeană. Alocarea lor se face pe baza
principiului programării ce implică diagnosticarea situaţiei existente, formularea unei
strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective concrete care să
fie atinse.

3.1 Resursele financiare
Resursele financiare disponibile se ridicau la suma de 308,041 miliarde de

euro (exprimate în preţurile din 2004) iar repartizarea pe obiective era:
• 81,5% pentru obiectivul convergenţă;
• 16% pentru obiectivul competitivitate regională şi ocuparea forţei de

muncă;
• 2,5% pentru obiectivul cooperare transfrontalieră europeană.
În articolul 21 al Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11

iulie 2006 sunt prevăzute resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană.Astfel, resursele globale pentru acest obiectiv se ridică la 2.52% din
resursele alocate, şi anume un total de 7 750 081 461 EUR, şi sunt repartizate între
diferitele sale componente.

Repartizarea resurselor între diferitele componente ale obiectivului
cooperare teritorială europeană:

 73,86% (şi anume 5 576 358 149 EUR) pentru finanţarea cooperării
transfrontaliere,

 20,95% (şi anume 1 581 720 322 EUR) pentru finanţarea cooperării
transnaţionale

 5,19% (şi anume 392 002 991 EUR) pentru finanţarea cooperării
interregionale, a reţelelor de cooperare şi a schimbului de experienţă

Ca şi criteriu de calculare a distribuirilor indicative pe fiecare stat membru s-
a utilizat populaţia eligibilă.

Contribuţia din FEDR la programele transfrontaliere şi de bazin maritim în
temeiul instrumentului privind politica europeană de vecinătate şi parteneriat şi
programele transfrontaliere în temeiul instrumentului privind ajutorul de preaderare,
(Conform Regulamentului (CE) nr 1085/2006 al Consiliului European), se ridică la 813
966 000 EUR, în urma indicaţiilor fiecăruia dintre statele membre în cauză, din care
se deduc alocaţiile acestora. Contribuţia din FEDR nu face obiectul unei
redistribuiri între statele membre în cauză.
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Contribuţia din FEDR la fiecare program transfrontalier şi de bazin maritim
se acordă numai dacă contribuţia dintr-un astfel de instrument este cel puţin egală
cu contribuţia din FEDR. Cu toate acestea, echivalenţa respectivă include o sumă
maximă de 465 690 000 EUR în temeiul instrumentului privind politica europeană
de vecinătate şi parteneriatul şi 243 782 000 EUR în temeiul instrumentului privind
ajutorul de preaderare.

În 2008 şi în 2009, contribuţia anuală din FEDR menţionată pentru care nu
s-a prezentat Comisiei nici un program operaţional până la data de 30 iunie în
temeiul componentelor transfrontaliere şi de bazin maritim se pune la dispoziţia
statului membru în cauză pentru finanţarea cooperării transfrontaliere, inclusiv
cooperarea la frontierele externe.

În cazul în care la 30 iunie 2010 anumite programe operaţionale în temeiul
componentelor transfrontaliere şi de bazin maritim ale instrumentelor nu au fost
prezentate Comisiei, toată contribuţia din FEDR  pentru restul anilor până în 2013
s-a pus la dispoziţia statului membru în cauză pentru finanţarea cooperării
transfrontaliere, inclusiv cooperarea la frontierele externe.

În cazul în care, în urma adoptării de către Comisie, programele
transfrontaliere şi de bazin maritim trebuie întrerupte, deoarece: (a) ţara parteneră
nu semnează acordul de finanţare înaintea anului care urmează adoptării
programului sau (b) programul nu se poate aplica din cauza dificultăţilor survenite în
relaţiile dintre ţările participante, contribuţia din FEDR care corespunde tranşelor
anuale neangajate se pune încă la dispoziţia statului membru în cauză, la cererea
statului respectiv, pentru finanţarea cooperării transfrontaliere, inclusiv cooperarea
la frontierele externe.

Articolul 21 din  Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 determină condiţiile speciale de finanţare,
după cum urmează:

În cadrul cooperării transfrontaliere, FEDR poate finanaţa, în cazuri
justificate în mod corespunzător şi în limita a 20% din valoarea contribuţiei sale la
programul operaţional în cauză, cheltuielile suportate pentru punerea în aplicare a
unor operaŢii sau segmente de operaţii în zone de nivel NUTS 3 care se suprapun
cu zonele eligibile pentru acest program. În situaţii excepţionale, convenite de către
Comisie şi statele membre, această flexibilitate poate fi extinsă la zone de nivel
NUTS 2.

În cadrul cooperării transnaţionale, FEDR poate finanţa, în cazuri justificate
în mod corespunzător şi în limita a 20% din valoarea contribuţiei sale la programul
operaţional în cauză, cheltuieli suportate de parteneri situaţi în afara zonei care
participă la operaţiuni, atunci când aceste cheltuieli sunt în beneficiul regiunilor
situate pe teritoriul reglementat de obiectivul cooperare.

În cadrul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale, FEDR
poate finanţa, în limita a 10% din valoarea contribuţiei sale la programul operaţional
în cauză, cheltuieli suportate pentru punerea în aplicare a unor operaţiuni sau



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

206

segmente de operaţiuni pe teritoriul unei ţări situate în afara Comunităţii Europene,
cu condiţia ca ele să aducă beneficii regiunilor Comunităţii.

4. Implementarea Programelor de Cooperare Teritorială în România

În România, politica de dezvoltare regională început să se contureze odată
cu funcţionarea programului Phare, în 1996. Doi ani mai târziu, în 1998, a fost
stabilit cadrul legal de dezvoltare a acesteia, prin Legea 151/1998, care stabileşte
obiectivele politicii naţionale în domeniu, instituţiile implicate, competenţele şi
instrumentele specifice promovării politicii de dezvoltare regională. Aceasta este
completată de o serie de alte legi, ordonanţe şi hotărâri de guvern, prin care sunt
create sau reglementate mecanismele de implementare a politicii regionale. Capitolul
de negociere aferent (capitolul 21) a fost deschis în 2002 şi stabileşte criteriile ce
trebuiau îndeplinite de România în perspectiva aderării la UE şi a eligibilităţii pentru
FS şi Fondul de Coeziune, respectiv acquis-ul comunitar şi modalităţile de
implementare. Spre deosebire de alte capitole de negociere, acquis-ul de dezvoltare
regională nu defineşte modul în care trebuie create structurile specifice de
implementare a cerinţelor comunitare ci doar menţionează care sunt acestea şi lasă
acest lucru în sarcina României. Astfel, deşi acquis-ul comunitar nu trebuie transpus,
România trebuie să creeze un cadru legislativ corespunzător, care să permită
implementarea prevedirilor specifice domeniului.Dacă documentul de bază al
dezvoltării politicii regionale naţionale conform standardelor şi cerinţelor
comunitare este Documentul de poziţie pentru capitolul 21, acesta este completat de
Parteneriatul pentru Aderare –semnat în 1998 şi actualizat ultima dată în 2003, în urma
desprinderii României şi Bulgariei de celelalte ţări candidate ale Europei Centrale şi
de Est (Este vorba de Ungaria, Polonia, Cehia, Solvenia, Slovacia, Estonia, Letonia şi
Lituania), ce au aderat în 2004, spre deosebire de 2007-data stabilită pentru
România, şi de Foia de parcurs pentru România (şi Bulgaria) – elaborată în acelaşi
context.

În cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 16 -17 decembrie 2004
are loc încheierea negocierilor de aderare ale României şi Bulgariei la UE. Tratatele
de aderare ale acestor 2 state au fost semnate la 25 aprilie 2005.

Pe măsură ce regiunile Europei s-au confruntat cu noi provocări de-a lungul
timpului, politica a trebuit să se adapteze noilor cerinţe. Pe un fundal de schimbări
radicale la nivel european, ca urmare a extinderii si a globalizarii tot mai mare, a
preocuparilor cu privire la aprovizionarea energetică, scăderea demografică,
schimbarea climatică, şi ulterior , recesiunea globală, politica a evoluat în mai multe
etape, reprezentând un element important în confruntarea cu aceste noi realitaţi.

Dat fiind că politica de dezvoltare regională reprezintă un asamblu de măsuri
guvernamentale ce au drept scop sprijinirea creşterii economice şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, prin valorificarea efiecientă a potenţialului regional şi local,
obiectivele sale principale au în vedere:
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• diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea
dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare
întârziată), şi prevenirea creării de noi dezechilibre;

• pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de intregrare
în structurile UE şi de acces la FS şi de coeziune;

• integrarea politicilor sectoriale la nivel regional şi stimularea cooperării
interregionale (interne şi internaţionale) în vederea dezvoltării economice şi sociale
durabile.

Aceste obiective sunt realizate în practică prin adoptarea de măsuri şi
strategii, finanţarea de proiecte şi prin diverse programe, toate acestea însă fiind
dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau la baza elaborării şi aplicării lor, după
cum urmează:

 principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de
la nivelul central/guvernamental la cel regional;

 principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate
între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
 principiul co-finanţării,adică obligativitatea contribuţiei financiare a

diverşilor actori implicaţi în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională.

Aceste principii naţionale nu exclud şi nu sunt contradictorii principiilor ce
stau la baza funcţionării politicii structurale la nivel comunitar, adică: principiul
programării, principiul parteneriatului, principiul adiţionalităţii şi principiul
monitorizării, controlului şi evaluării; dimpotrivă, ele subliniază direcţionarea
politicii naţionale înspre pregătirea accesului la instrumentele financiare ale politicii
comunitare de dezvoltare regională.

Unitatea de implementare a politicii de dezvoltare regională la nivel teritorial
este reprezentată de regiunea de dezvoltare, o astfel de regiune fiind constituită prin
asocierea benevolă a unor judeţe vecine, fără a fi o unitate admnistrativ teritorială şi
fără a avea personalitate juridică.Au fost astfel constituite următoarele 8 regiuni de
dezvoltare(Politica de Dezvoltare Regională, Seria Monografii-Politici Europene, versiune
actualizată, 2003):

Regiunea de dezvoltare Judeţe componente
Nord –Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
Sud-Est Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea

Sud Muntenia Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman

Sud-Vest Oltenia Dolj,Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

Nord-Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj
Centru Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

Bucureşti-Ilfov Municipiul Bucureşti, Ilfov
Sursa: Document de poziţie pentru România, Capitolul 21
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Aceste regiuni de dezvoltare (de convergenţă) sunt constituite pe baza
sistemului existent la nivel comunitar, adică al sitemului de clasificare al unităţilor
teritoriale NUTS. Conform acestuia, eler sunt regiuni de nivel NUTS II (adică au o
populaţie de până în 2,8 milioane locuitori).

Devenind membră a Uniunii Europene abia în 2007, România are pentru
prima data posibilitatea de a beneficia de fondurile comunitare din cadrul politicii de
coeziune.

Integrarea României la Uniunea Europeană trebuie interpretată ca fiind un
proces care contribuie la dezvoltarea economică, ţara noastră beneficiind ca şi
celelalte state membre de ajutor financiar prin Instrumentele Structurale.În
contextul actual al României, în care încă se mai confruntă cu probele structurale
destul de serioase, este nevoie de strategii care să aibă obiectiv prioritizarea şi
urmărirea politicilor de dezvoltare naţională.

Accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune dă posibilitatea României să
dezvolte echilibrat regiunile rămase în urmă, să modernizeze infrastructura de
transport şi mediu, să sprijine dezvoltarea rurală, să creeze noi oportunităţi de
ocupare a forţei de muncă, mai ales în mediul rural, să promoveze politici sociale
care să ducă la creşterea standardului de viaţă.România are nevoie de programele
structurale, atât pentru a recupera decalajul existent faţă de celelalte state membre,
mult mai dezvoltate, cât şi pentru o dezvoltare durabilă.

Participarea României în cadrul programelor de Cooperare Teritorială
Europeană 2007 – 2013 se clasifica astfel:

 Cooperare transfrontalieră
 Cooperare transnaţională
 Cooperare Interregională
Specificul programelor de Cooperare Teritorială Europeană 2007 – 2013

presupune cooperarea regiunilor din România cu:
- regiuni din statele vecine (cooperare transfrontalieră)
- regiuni dintr-un anumit spaţiu geografic (cooperare transnaţională)
- regiuni din orice stat membru al UE (cooperare Interregională), prin

intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din
statele participante

MDRT(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) gestionează toate cele 11
programe de cooperare teritorială la care participă România în perioada 2007-2013.
Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorială europeană există un buget
unic (vezi Tabel 2 ).

Rata de co-finanţare:
- pentru programele finanţate din FEDR şi IPA:

 85% din fonduri comunitare
 15% din fonduri naţionale

- pentru programele finanţate din ENPI:
 90% din fonduri comunitare
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 10% din fonduri naţionale.

4.1 Specificul Programelor de Cooperare Teritorială
Principiile de implementare ale acestor programe sunt cooperarea între

statele participante în programe (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi
implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor apeluri de
propuneri de proiecte comune) şi selecţia proiectelor în cadrul comitetelor de
monitorizare/ selecţie (din care fac parte reprezentanţi din toate statele participante
la program).

Ca regulă generală, co-finanţarea pentru programele finanţate din
F.E.D.R. şi I.P.A este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naţionale,
iar pentru programele finanţate din E.N.P.I. este 90% din fonduri comunitare şi
10% din fonduri naţionale (MDRT, Finanţarea europeană pentru proiecte de Cooperare
Teritorială – Prezentare generală, http://www.mdrt.ro/pachet-informativ-cte.pdf) .Proiectele
sunt comune, fiind necesar un număr minim de parteneri care provin din statele
participante la program. Fiecare dintre programele de cooperare teritorială are reguli
specifice în ceea ce priveşte numărul minim şi maxim de parteneri.

Partenerii trebuie să desemneze un lider de proiect, care este responsabil
pentru: reprezentarea partenerilor în relaţia cu structurile de gestionare a
programului, transferul contribuţiei F.E.D.R. către beneficiarii participanţi la
operaţiune şi coordonarea dezvoltării şi implementării proiectului.

Domeniile care pot primi finantare în cadrul programelor C.T.E. vizează:
dezvoltarea urbană (integrată), transportul, infrastructura de frontieră, I.T., mediu,
energie, educaţie, antreprenoriat, cultură, social, sănătate, cercetare-dezvoltare,
resurse umane.

Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorităţi publice centrale (ex:
Ministerul Mediului şi Pădurilor), autorităţi publice locale (ex: Consiliul Judeţean
Bihor), organisme de drept public(conform definiţiei autorităţii contractante din
O.U.G. 34/2006: organism de drept public = organism cu personalitate juridică, care a fost
înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se
află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate
contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; - se
află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită
la lit. a), sau unui alt organism de drept public; - mai mult de jumătate din numărul membrilor
consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare al acestuia sunt numiţi de
către o autoritate contractantă, aşa cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de
drept public), ex: A.D.R., B.R.C.T., structuri asociative ale autorităţilor locale,
C.N.A.N.D.R., universităţi de stat, institute naţionale de cercetare etc.), organisme
de drept privat (O.N.G.-uri: camere de comerţ, universităţi şi institute de cercetare),
organizaţii internaţionale, organisme de management al euroregiunilor, grupări
europene de cooperare teritorială din zona de graniţă (pentru programele de
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cooperare transfrontalieră) şi de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de
cooperare transnaţională şi interregională).

Beneficiarii privaţi (SC) pot participa ca parteneri în proiecte (MDRT,
Finanţarea europeană pentru proiecte de Cooperare Teritorială – Prezentare generală,
http://www.mdrt.ro/pachet-informativ-cte.pdf) , având acces la fondurile nerambursabile
sau în calitate de subcontractori ai partenerilor (în managementul şi
implementarea proiectului).

4.2 Sprijinul financiar
Pentru sprijinirea beneficiarilor români în participarea la proiectele de

cooperare teritorială europeană, M.D.R.T. acordă atât sprijin financiar, suportând, de
la bugetul de stat, o parte din co-finanţarea naţională si acordând avansuri pentru
anumite programe, cât şi sprijin tehnic pentru dezvoltarea de proiecte şi identificarea de
parteneri din statele participante în diferitele programe. Sprijinul este acordat atât de
A.M. şi Secretariatul Tehnic Comun (pentru programele în care România este
Autoritate de Management), cât şi de Autoritatea Naţională şi Punctul National de
Contact/ Infopoint (pentru programele în care România este A.N.).

 De la bugetul de stat
Pentru programele finantate din F.E.D.R. (PO România-Bulgaria 2007-

2013, PO INTERREG IVC, PO URBACT II se acordă maxim 13% din totalul de
cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului, aferente beneficiarului din
România. Pentru PO Sud- Estul Europei si PO Ungaria-România 2007-2013 se
acordă 13% din totalul de cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului pentru
liderii de proiect/partenerii care sunt instituţii publice/organizatii neguvernamentale
- organisme de drept public din România - şi 15% din totalul cheltuielilor declarate
eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/ partenerii care sunt
organizatii neguvernamentale – persoane juridice de drept privat din România. În
cazul Programului ESPON 2013 participanţii la proiecte nu contribuie cu finanţare
proprie (cheltuielile eligibile sunt rambursate integral din bugetul Programului
ESPON 2013).

Pentru programele finantate din E.N.P.I. (PO „România-Ucraina-Republica
Moldova 2007- 2013”, PO „Marea Neagră 2007-2013”) se acordă maxim 8% din
totalul de cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de
proiect/partenerii care sunt instituţii publice/ organizaţii neguvernamentale -
organisme de drept public din România.

Pentru programele finanţate din I.P.A. (PO România-Serbia) se asigură 15%
co-finanţare din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în contractul de finantare
încheiat cu Autoritatea de Management (pentru beneficiarii din România, 13% de la
bugetul de stat si 2% contributia proprie a beneficiarului, pentru beneficiarii din
Serbia, 15% contribuţia proprie a beneficiarului).

 Plăţi în avans
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Pentru PO România-Bulgaria 2007-2013 şi PO Ungaria-România 2007-2013
se acordă avans pentru demararea proiectelor, din co-finanţarea de la bugetul de stat
pentru fiecare partener român.

Pentru PO „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, PO
România-Serbia, „Marea Neagră 2007-2013” şi POC Ungaria-Slovacia-Romania-
Ucraina 2007-2013 se acordă avans pentru demararea proiectelor, din fonduri
nerambursabile.

Pentru PO Sud Estul Europei, INTERREG IVC, PO URBACT II si
Programul ESPON 2013 nu se acordă avans, având în vedere valoarea redusă a
acestor proiecte.

Pentru perioada de programare 2007-2013, României i-au fost alocate
aproape 20 miliarde de euro, (Guvernul României, Raportul Strategic Naţional 2009,
privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune”, ianuarie 2010), în cadrul
obiectivului „convergenţă”(Obiectivul „convergenţă” priveşte regiunile caracterizate
de niveluri scăzute ale PIB-ului şi ale ocupării forţei de muncă, şi ale caror PIB per
capita este mai mic cu 75% din media UE, asa cum o arată versiunea 2000-2002.
Acesta se aplică la 99 de regiuni reprezentând 35% din populaţia UE-27 şi vizează
promovarea condiţiilor propice creşterii economice şi ale acelora care conduc la o
convergenţă în timp real în statele membre şi regiunile cel mai puţin dezvoltate. Ar
trebui menţionat faptul că dezvoltarea rurală şi politica din domeniul pescuitului
sunt politici separate) şi 455 de miliarde de euro în cadrul obiectivului „cooperare
teritorială europeană”. România are 7 programe. Trei programe sunt cofinanţate de
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): programul „regional”,
programul „cresterea competitivităţii economice” şi programul pentru „asistenţă
tehnică”, pe când doua programe vor obţine finanţare prin Fondul Social European
(FSE), axându-se pe dezvoltarea resurselor umane şi ameliorarea capacităţii
administrative. Doua programe de infrastructură, programul „mediu” şi „transport”,
sunt finanţate atât de FEDR, cât si de Fondul de Coeziune. Toate regiunile din
România pot beneficia de obiectivul „convergenţă”.

Distributia fondurilor se realizează pe axele prioritare ale Programului
Operational Regional. Fiecare axă prioritară are alocat un anumit buget şi cuprinde
un număr de domenii cheie de intervenţie care urmăresc realizarea unor obiective de
dezvoltare. Deşi s-a situat în primele 15 ţări în aprobarea cadrului naţional strategic
de referinţă în iunie 2007, finalizarea negocierilor pentru aprobarea programelor
operaţionale pentru obiectivul Convergenţă a fost realizată în luna noiembrie a
aceluiaşi an, iar cele pentru aprobarea programelor de cooperare teritorială la au fost
finalizate în anul 2010 (http://www.fonduri-ue.ro/stiri-149-p260). Primele
contracte au fost semnate în luna aprilie 2010 în cadrul PO de Mediu, şi respectiv în
luna mai în cadrul POR (http://www.fonduri-ue.ro/stiri-149-p250). Astfel, a existat
un decalaj de un an în utilizarea fondurilor alocate pentru anul 2007. Evoluţia
ulterioară în atragerea fondurilor structurale a clasat România pe ultimul loc între
ţările mai sus menţionate, înregistrând la finalul lunii decembrie 2010 un grad de
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absorbţie de 8,62% (prefinanţări şi rambursări) în raport cu alocarea pentru perioada
2007-2013, în timp ce Bulgaria înregistra un procent de 10,2%.
(http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//Stiri/00008617/txc3u_Stadiu%20abso
rbtie%20Romania%2031.12.2010.pdf şi
http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//Stiri/00008617/3kp7w_Stadiu%20absorbtie%20Bulgaria
%2031.12.2010%20%28en%29.pdf)

5. Concluzii: tendinţe şi provocări ale politicii de dezvoltare regională.

Referirea la aspectele problematice ale politicii de dezvoltare regională
trebuie să se facă ţinând cont de dinamismul accentuat al politicilor comunitare în
ultimii ani şi de provocarea fără precedent a aderării unui grup larg de ţări candidate
ce dau naştere celei mai mari extinderi din istoria Uniunii. La acestea se adaugă
aspecte ce ţin de evoluţia Pieţei Interne şi de noile tendinţe în domeniile revoluţiei
tehnologice şi societăţii informaţionale şi care reprezintă, deocamdată, provocări cu care
se confruntă politica regională la începutul anilor 2000 – şi acesta pare a fi termenul
cel mai adecvat pentru identificarea lor, dat fiind caracterul nou şi nerepetitiv.

Referitor la procesul de extindere a Uniunii ce are loc la acest moment, se
poate spune că aceasta reprezintă provocarea cea mai dificilă din punct de vederea a
menţinerii idealului coeziunii economice şi sociale la nivel comunitar, datorită în
principal a trei factori:

1. creşterea fără precedent a disparităţilor economice existente între regiunile UE, prin
aderarea ţărilor Europei Centrale şi de Est;

2. modificarea modelului de distribuţie a disparităţilor geografice, dat fiind că 25% din
populaţia UE va trăi în regiuni cu PIB mai mic de 75% decât media comunitară, din
care 60% va fi reprezentată de populaţia noilor state membre;

3. scăderea gradului de ocupare a forţei de muncă în cadrul Uniunii extinse.
Aceste trei aspecte reprezintă provocări serioase la adresa menţinerii

gradului de coeziune economică şi socială la nivel comunitar, însă acestea au şansa
de a fi contracarate de constantul progres economic înregistrat de aceste ţări la ora
actuală şi de existenţa, în cadrul acestora, a unei forţe de muncă tinere şi bine
educate.

În mod particular, se evidenţiază nevoia schimbării adresabilităţii Fondului
de Coeziune – creat pentru a sprijini Grecia, Portugalia, Spania şi Irlanda în procesul
lor de integrare în cadrul UE, şi prefigurat a sprijini integrarea noilor state membre.

O altă provocare a politicii regionale în acest moment este reprezentată de
creşterea accentuată a competiţiei dintre firme, ceea ce face ca din ce în ce mai
multe companii să caute să îşi desfăşoare activitatea în regiuni cu infrastructură
eficientă, calitate ridicată a serviciilor şi lucrători bine pregătiţi (ceea ce trimite la
avantajele comparative ce pot decurge din prezenţa unor noi State Membre). Astfel,
fondurile de dezvoltare regională trebuie să fie eficient direcţionate către regiunile
cele mai puţin favorizate ale Uniunii, iar noile State Membre trebuie sprijinite în
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dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor, în scopul atragerii unor astfel de companii şi
creşterii potenţialului lor economic.

Nu în ultimul rând, revoluţia tehnologică şi dezvoltarea societăţii informa-
ţionale provoacă, la rândul lor, obiectivul politicii regionale (de a reduce disparităţile
economice şi sociale între regiunile UE) prin necesitatea adaptării cetăţenilor,
sectoarelor public şi privat la utilizarea reţelelor de informaţii şi telecomunicaţii.
Regiunile şi organizaţiile bine conectate la aceste reţele şi familiare cu utilizarea
tehnologiilor informaţionale beneficiază astfel de un avantaj consistent în eficienti-
zarea economiilor lor datorită economiei de timp şi costurilor de comunicare, reduse
astfel prin accesul crescut la reţele informaţionale.

În prezent, importanţa politicii regionale şi de coeziune a Uniunii Eurpene,
este amplificată de fenomenul globalizării şi, ca o consecinţă directă – creşterea
permanentă a presiunilor concurenţiale, de criza economică internaţională şi de
întregul proces de restructurare economică adus de aceasta, de provocările globale,
cum ar fi cele legate de demografie (schimbările produse în structura şi numărul
populaţiei şi impactul fluxurilor de migrare) şi energie (schimbări climatice, costuri
tot mai ridicate ale energiei, creşterea nevoii de securitate energetică), precum şi de
faptul că Uniunea ca un întreg, trebuie să se preocupe nu numai de presiunile
concurenţiale exercitate de concurenţi mari, cum ar fi SUA sau Japonia, dar, de
asemenea, de creşterea de noi coloşi economici (Brazilia, Rusia, India, China). Toate
acestea sunt “provocări care depăşesc graniţele naţionale, instituţionale şi sectoriale”
(Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Growing Regions, Growing Europe,
Communication from the Commission, 2007). Problemele globale însă, pot da un nou
impuls pentru politica regională şi de coeziune, creând o serie de noi provocări,
cărora trebuie să le facă faţă.

Cauzele problemelor şi modificările aduse de acestea sunt globale, dar
efectele se resimt la nivel regional şi local, lucru care favorizează dezvoltarea şi
consolidarea unei politici europene regionale, de tip structural (Dascălu, Bârgăoanu,
2011). Abordarea acestor noi provocări implică o politică care vizează factorii
structurali ai competitivităţii, precum şi durabilitatea socială şi ecologică, şi care
promovează restructurarea economiilor regionale prin construirea propriilor dotări
specifice fizice, instituţionale şi de resurse umane. Pentru toate aceste provocări cu
impact semnificativ asupra vieţii tuturor cetăţenilor europeni, instituţiile europene
trebuie să găsească soluţii politice şi financiare care să asigure un răspuns pe măsura
provocărilor.

Dezvoltarea regională şi locală – îmbinarea creşterii economice şi reducerea
disparităţilor geografice – vor fi din ce în ce mai importante în abordarea acestor
provocări (Politica de Coeziune, provocări şi aspecte, Parlamentul European,Departamentul
Tematic B, Politici Structurale şi de Coeziune, 2009, disponibil la
http://www.europarl.europa.eu/studies).

Deşi impactul crizei va fi diferenţiat în statele membre, este clar că rezultatul
politicii de coeziune ar trebui să se axeze pe accelerarea şi facilitarea punerii în
aplicare a programelor de coeziune. Ca urmare, intervenţiile menite să prevină/să
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diminueze impactul nedorit al provocărilor enumerate mai sus ar trebui proiectate
ţinând cont tocmai de specificul acţiunii lor în plan regional şi chiar local.

Opiniile şi propunerile avansate în cadrul dezbaterilor europene, (Forumul
European de Coeziune, Bruxelles, 27-28 septembrie 2007), conturează, drept cea mai
probabilă, orientarea simultană a politicii de coeziune în viitor către 2 obiective
majore şi anume, creşterea competitivităţii şi reducerea decalajelor de dezvoltare la nivel regional,
(Bal, Luţaş, Jora, Topan, 2007 ), deci păstrarea ideii repartizării unor sume consistente
de la bugetul comunitar către acest scop, dar simultan, modificarea substanţială a
orientării folosirii lor.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin Fondul Social European,
în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale moderne:
internaţionalizare şi interdisciplinaritate”.
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Administrative-territorial modifications of Romania reflected in
the institutional structure of the Orthodox Church

[Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei
în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe]

Iuliu-Marius MORARIU1

Abstract
Using the bibliography and the literature of speciality, the author presents in this paper the

way how Romania's administrative-territorial changes were reflected in the institutional structure of
the Orthodox Church. Between the two institutions, one with secular and one with religious profile,
always existed collaboration, and the last one, always organized itself respecting the administrative-
territorial units of the former. Also in crucial moments of national history, such as the Great
Union event, Church had an important role in contributing through organizing elements and by
the pastoral ones, at the incorporation of new territories in the structure of the country and the
legislative and administrative uniformity of their existing here.

The article shows how the Church has always respected their specific geographical areas,
organizing metropolises in provinces such as Moldavia, Wallachia, Transylvania, Bessarabia,
Bukovina, and the Banat, and was responsible for leading the faithful in counties or nets,
organized the archbishops, bishops, or deaneries, n the proper shepherding of Orthodox believers
who lived in the country. It also examines how administrative division of Romania is reflected today
in the institutional structures of the Orthodox Church, given that in recent years, many dioceses
were established, which were added to a metropolitan, and a vicarage (the Ukrainians in
Maramureş). The paper fills a gap in Romanian research specialist, because of our knowledge,
specialized Romanian literature not know before such a study to analyze this issue.

Keywords: Metropolitan, county, bishoporic, deanery, pastoral

1 Student, Faculty of Orthodox Theology, ,,Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, e-mail:
morariu_iuliumarius@yagoo.com.
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1. Introducere

Biserica Ortodoxă, majoritară pe teritoriul României, a avut dintotdeauna, o
structură organizatorică bine definită. Existenţa ei şi a structurilor eclesiastice
(mitropolitane şi episcopale) a reprezentat un element de stabilitate pentru
conducătorii politici ai statelor medievale româneşti, fapt ce explică apariţia timpurie
a mitropoliilor Ţării Româneşti şi Moldovei (cu privire la acest subiect, a se vedea:
Păcurariu, 2004, pp. 229-256, Dobrescu, 1906 şi Nandriş, 1931).

Alături de domn s-a aflat aşadar, întotdeauna mitropolitul, a cărui prezenţă
consfinţea autoritatea lui, care-i asigura locotenenţa şi cu care acesta se sfătuia în
situaţiile grele pentru ţară (Păcurariu, 2004, p. 285, aici autorul arătând ce puternică
era legătura lui Ştefan cel Mare cu Biserica şi cu structurile ierarhice), fapt ce explică
de ce, sediul mitropolitan se va muta, de-a lungul Evului Mediu, acolo unde
voievodul va muta capitala (Păcurariu, Cherescu, 2010).

Ce-i drept, odată cu ivirea zorilor modernităţii, importanţa mitropolitului şi a
structurii mitropolitane şi implicarea Bisericii în politică, va scădea în Muntenia şi
Moldova, în vreme ce, în Transilvania, în perioada neo-absolutistă (Hitchins, 1999,
p. 165), pe fondul unor schimbări în politica Imperiului Habsbugic, ierarhii şi
preoţii, vor începe să militeze pentru obţinerea unor drepturi (cu privire la acest
subiect, a se vedea: Acu, Macavei, Gruia, 2010, unde sunt reliefate cel emai
importante aspecte ale acestei problematici, dar şi Şaguna, 1923, unde ierarhul
ardelean, care a fost unul dintre protagoniştii evenimentelor, vorbeşte despre această
problematică )

Cu toate acestea, şi în regat, Biserica se va afla în continuare în atenţia
autorităţilor, datorită importanţei ei, iar statul va media diplomatic obţinerea
autocefaliei în anul 1885 (a se vedea Acte, 1885, volum ce cuprinde documentele
originale ale corespondenţei purtate în scopul obţinerii autocefaliei), la fel cum o va
face şi în anul 1925, cu prilejul ridicării ei la rangul de patriarhat (cu privire la acest
subiect, a se vedea: volumul Aucofefalie, 1995)

După Evenimentul Marii Uniri, unde Biserica a avut un rol aparte, rolul şi
importanţa ei vor spori considerabil, în condiţiile în care aceasta va ajuta la
încorporarea provinciilor nou-alipite în teritoriul României întregite şi la adaptarea
lor cu organizarea administrativă şi bisericească a Ţării (Moisescu, Lupşa, Filipaşcu,
1957, p. 601).

Dată fiind importanţa ei în acest context, rolul pe care l-a jucat ulterior, dar
şi datorită importanţei modului în care Biserica a ştiut mereu să se plieze pe
sctructurile statale în organizarea ei, ne propunem ca, în rândurile următoare, să
prezentăm felul în care s-au reflectat modificările în organizarea administrativă a
României în structurile Bisericii Ortodoxe. În acest sens, vom avea în vedere atât
literatura de specialitate ce analizează felul în care a evoluat din punct de vedere
organizatoric România, cât şi bibliografia ce ne prezintă evoluţia situaţiei bisericeşti
(statute de organizare, volume şi studii). Întrucât, cercetarea este una de pionierat
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atât în istoriografia românească cât şi în literatura teologică, nădăjduim că ea va
umple un gol în cercetare şi va constitui un punct de deschidere pentru cercteările
viitoare.

2. Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în
structura instituţională a Bisericii Ortodoxe

Evenimentul Marii Uniri a adus modificări teritoriale României, prin alipirea
Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei. Ele s-au reflectat şi în structura organizatorică
a Bisericii Ortodoxe, care trebuia să le organizeze şi să contribuie prin acestea la
asimilarea acestora în structurile instituţionale deja existente în vechiul Regat. Ce-i
drept, aceasta avea o oarecare experienţă în acest sens, căci, cu doar câţiva ani
înainte, s-a ocupat cu organizarea Cadrilaterului, alipit în anul 1913 (Biserica
românească în cadrilater, 1914, pp. 91-92; pentru cele privitoare la organizarea laică
a acestuia, a se vedea: Hagiogu, Noe, Muşi, 2005, Cătănuş, 2001).

Din punct de vedere eclesiastic, ea a respectat structura fiecărei provincii,
preluând, structura deja existentă acolo şi modificându-o în funcţie de necesităţile
pastorale şi de structurarea bisericească a românilor.

Astfel, în Transilvania, Mitropolia deja existentă a fost încorporată Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în locul lui Vasile Mangra, filomaghiar, care a
decedat la scurt timp după evenimente şi a cărui situaţie nu este întru totul clară nici
astăzi (cu privire la viaţa şi activitatea sa, a se vedea: Eppel, 2006; Idem, 2004; Idem,
2000; Idem, 2007), la conducerea mitropoliei fiind ales Nicolae Bălan (Păcurariu,
2002, p. 37; Moisescu, Lupşa, Filipaşcu, 1957, pp. 602-603), în Basarabia, unde
procesul de unificare bisericească s-a desfăşurat concomitent cu cel de unificare
administrativă (Moraru, 2006, p. 572; Nistor, 1933, p. 410; Idem, 1939, pp. 21-25;
pentru descrierea evenimentului unificării şi a urmărilor sale, a se vedea şi: Boldur,
1992, pp. 498-507; Scurtu, 1994, pp. 105-123; Morar, 1995, pp. 172-178; Halilppa,
2001, pp. 137-147; Halipa, Moraru, 1991,  pp. 87-103; Gheorghe Cojocaru, 2003,
pp. 109-140; Micu, 2012, pp. 109-140; Darie, 2012, pp. 7-112), episcopul Nicodim al
Huşilor va asigura pentru o vreme locotenenţa (Buzilă, 1996, p. 107.), după care
Gurie Grosu va deveni arhiepiscop şi apoi mitropolit al provinciei (Păcurariu, 2002,
pp. 208-209; Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, 2010, p. 314; Ţurcanu, 2012 pp. 217-
229; Buzilă, 1996, pp. 121-126), iar în Bucovina, se va păstra mitropolia de la
Cernăuţi, la conducerea căreia va fi ales Vladimir Repta (Nistor, 1991, p. 415; Boris
Buzilă, 1996, p. 131; Nistor, 2003, p. 144.), unul dintre cei mai activi militanţi pentru
unire.

Importanţa organizării bisericeşti corespunzătoare a românilor din teritoriile
alipite şi rolul ei în asigurarea stabilităţii ţării şi a încorporării acelor teritorii în
structura naţională ne-o dovdeşte şi faptul că, în plenul Camerei Deputaţilor,
politicieni precum Nicolae Iorga sau Ştefan Bogdan vor discuta despre ea şi vor
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propune diferite modalităţi de îmbunătăţirii a structurilor organizatorice a acesteia
(Bogdan, 1925, pp. 3-27)2.

Dacă provinciile istorice mari vor fi organizate la nivel mitropolitan, cele
două structuri fiind aproape la fel din punct de vedere al repartiţiei teritoriale, nu la
fel vor sta lucrurile la nivel eparhial. Aici, episcopiile vor acoperi suprafeţe mai mari
decât cele ale judeţelor, unităţile adminsitrative ce compuneau din punct de vedere
teritorial suprafaţa ţării (Constituţiunea, 1923, p. 6313), ele organizându-se după
propriile principii, şi fără intervenţii străine, singura condiţie stipulată în constituţie
fiind aceea a uniformităţii (Constituţia, 1990, p. 615; Cândea, 1990, p. 494). Astfel,
în Transilvania, eparhia Clujului, înfiinţată în anul 1921, la cârma căreia se va afla
până în anul 1936, Nicolae Ivan (Episcopia Clujului 1919, pp. 16-17; Gârdan, 2011,
p. 79), va cuprinde aproape toată partea nordică a provinciei, respectiv Clujul, o
parte a Maramureşului, Bistriţa, Năsăudul, şi Dejul, în vreme ce, eparhia Oradiei,
înfiinţată cu doi ani mai devreme şi condusă de către Roman Ciorogariu (Vesa,
2008, p. 223; Bălan, 2009, pp. 7-10; Rusu, 2009, pp. 35-41; Codrean, 2009, pp. 11-
19; Roşu, 2009, pp. 22-28; Erdei, 2009, pp. 29-33, Ciorogariu, 2009, p. 34;) va
cuprinde Bihorul, Sălajul, Sătmarul şi o parte a Maramureşului. În anul 1937, odată
cu înfiinţarea eparhiei Maramureşului (Un ministeriat episcopal rodnic, 1939, p. 1),
condusă de Vasile Stan, care nu va funcţiona însă pentru mult timp, ambele eparhii
vor pierde teritoriile Maramureşului şi Sătmarului.

În Basarabia, cele două eparhii sufragane ale Mitropoliei, înfiinţare după
unire, respectiv cea de la Cetatea-Albă-Ismail(A. Boldur, 1992, p. 507; Moraru, 2006,
p. 90; Roşca, 2010, p. 159) şi cea de la Hotin - Bălţi4 (Cf. Stavarache, 2008; Idem,
2002; Păcurariu, 2002, p. 403) care va trece apoi în subordinea mitropoliei
cernăuţene (Roşca, 2010, p. 159), vor avea şi ele în subordine un teritoriu vast, al
mai multor judeţe, acelaşi lucru fiind valabil şi în Bucovina.

Protopopiatele vor fi însă cele care vor avea în subordine teritorii
corespunzătoare suprafeţelor unui judeţ, asemenea vicariatelor (de exemplu,.
Bucovina avea următoarele protopopiate şi vicariate: Cernăuţi, Ceremuş, Nistru,
Berhomet, Suceava, Vicov, Câmpulung Moldovenesc, şi Câmpulung Rusesc -
ultimele două vicariate; Nistor, 2003, pp. 170-177).

Aceasta era situaţia în perioada de după unire şi aşa s-a păstrat ea în cea
interbelică. Sosirea comunismului a adus o serie de modificări în structura

2 De fapt, acest proiect al organizării eclesiastice a generat chiar o dispută în Camera deputaţilor între
Iorga şi Bogdan. Iată cum vedea cel din urmă organizarea celei uniformă a Bisericii Ortodoxe din
cadrele României reîntregite: Eu îl văd ca o aşezare pe temelii granitice a clădirei Bisericii noastre pe
viitor. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române este, în acest proiect, concentrată şi ordonată într-o
astfel de alcătuire, încât toate roadele acestui mecanism să se mişte şi să se atingă unele pe eltele,
influenţându-se şi atingându-se, fără ca să se roafă unele pe altele. Este în totul acestui proiect o
armonie ce trebuie şi se cuvine Bisericii mai mult decât oriunde ( Bogdan, 1925, p. 5.)
3 Între unităţile administrative ale vremii existau şi plasele, care nu aveau însă personalitate juridică
(Ghimiş, 2010, p. 350).
4 A cărei suprafaţă se întindea, după cum arată şi numele, asupra judeţelor Bălţi şi Hotin (Ureche,
2006, p. 30, pp. 64-65).
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adminsitrativă a României, prin introducerea iniţială a plăşilor, după modelul
sovietic, apoi prin renunţarea la ele (Oroveanu, 1986, pp. 172-175), dar şi prin
reorganziaea judeţelor. Nici Biserica nu va scăpa de aceste modificări, căci, dacă la
începutul anului 1948, ea avea 5 mitropolii şi 13 eparhii în structura Patriarhiei
Române (Roman, 2009, pp. 12-15), cu timpul numărul eparhiilor a scăzut sau a
crescut, iar statutul lor s-a modificat, în funcţie de mai mulţi factori. Astfel, eparhia
Maramureşului se va desfiinţa încă de la sosirea regimului, o mulţime de episcopi
vicari vor fi retraşi, iar episcopia Constanţei, unde, între anii 1923-1938 va păstori
Ilarie Teodorescu (Moisescu, Lupşa, Filipaşcu, 1957, p. 603), va fi comasată cu cea
de la Galaţi, ambele formând, pe toată durata regimului, Episcopia Dunării de Jos
(Roman, 2009, p. 12). Vor exista însă şi aspecte pozitive în ceea ce priveşte
organizarea bisericească, cum ar fi, de exemplu, ridicarea, în anul 1973, a eparhiei
Clujului la rang de arhiepiscopie (Moraru, 2001, p. 35), sau înfiinţarea eparhiei Alba-
Iuliei (Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2003,
p. 10).

După anul 1989, în contextul libertăţii pe care au adus-o evenimentele din
luna decembrie a acestuia, se vor reînfiinţa noi eparhii, pe vetrele unora cu o bogată
tradiţie istorică, sau în centre unde acest lucru era cerut ca o necesitate pastorală.
Numărul celor 13 eparhii din anul 1948, va creeşte, astfel că, în primul deceniu de
după revoluţie, ele vor ajunge să fie în număr de 27, două dintre ele având graniţele
în afara ţării (la Vârşeţ şi Gyula; Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, 2003, pp. 9-10; Roman, 2009, pp. 12-15). Vor apărea eparhii noi
la Tomis, Târgovişte, Argeş, Slobozia, Teleorman, Huşi, Covasna şi Harghita,
Severin şi  Slatina (Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, 2003, pp. 9-10; Roman, 2009, pp. 12-15), multe dintre ele având suprafaţa
unui judeţ. Cele cu suprafeţe mai mari sau de o importanţă istorică şi pastorală
aparte vor primi atunci titlul de Arhiepiscopii, spre a se deosebi de celelalte.

De asemenea, în anul 2008, din necesităţi pastorale, va avea loc înfiinţarea
unei noi mitropolii, cu sediul la Cluj-Napoca. Ea va purta titulatura de Mitropolia
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, va cuprinde eparhiile de Cluj-Alba-Iulia,
Oradia, Maramureş şi Sălaj (nou-înfiinţată), iar episcopiile ce o constituie vor fi luate
din fostul teritoriu canonic al mitropoliei Ardealului, cu sediul la Sibiu (Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008, p. 15). Odată
cu apariţia acestei mitropolii, structura mitropolitană nu va mai corespunde întru
totul repartiţiei zonale geografice, Ardealul istoric fiind, de acum, divizat în douăă
mitropolii.

În anul 2012, nou-înfiinţata mitropolie va fi reorganizată, asemenea celei de
la Sibiu. Instituţia clujeană va pierde în urma acestui proces Arhiepiscopia Alba-
Iuliei şi Episcopia Oradei, în timp ce, Mitropolia sibiană va primi cele două eparhii
şi Episcopia Devei şi Hunedoarei, recent înfiinţată, care făcuse parte până atunci din
Mitropolia Banatului (http://ziarullumina.ro/document/semne-de-speranta-vreme-
de-suferinta, accesat în 03. 01. 2014).
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Concluzii

Având în vedere cele prezentate anterior în cadrul lucrării noastre, nu putem
decât să observăm importanţa existenţei unor structuri bisericeşti bine definite şi
rolul pe care l-au jucat acestea şi conducătorii lor adesea, de-a lungul istoriei
(Păcurariu, 2004, pp. 229-256).

Observăm de asemenea, cum, Biserica a constituit, după Marea Unire, un
element ce a ajutat la unificarea administrativă a ţării, prin structurile ei (de exemplu,
în Basarabia; Moraru, 2006, p. 572; Nistor, 1933, p. 410; Idem, 1939, pp. 21-25),
precum şi felul în care, organizarea bisericească a respectat adesea structura de
organizare laică a ţării. Cel mai stabil element al organizării l-au constituit
Mitropoliile, care au respectat zonele teritoriale ale marilor provincii cu vechime
istorice, numărul lor variind de la o perioadă la alta, datorită modificătilor
administrativ-teritoriale ale ţării (astfel, în urma celui de-al doilea război mondial,
când România a pierdut Basarabia şi Bucovina, cele două mitropolii
corespunzătoare acestei provincii şi eparhiile lor sufragane s-au desfiinţat).

Episcopiile, deşi au reprezentat elemente de stabilitate, au depăşit adesea
suprafaţa judeţelor, ele fiind adesea, din punct de vedere teritorial, adevărate
provincii, legate înte ele prin vecinătate şi smiţire. Cele care au corespuns judeţelor,
un timp îndelungat, au fost protopopiatele şi vicariatele.

Ce-i drept, astăzi situaţia organizării bisericeşti diferă de cea a perioadei
interbelice sau de cea din timpul comunismului, eparhiile fiind mai mici şi
corespunzând adesea suprafeţelor judeţelor, iar protopopiatele mai mici şi ele,
corespunzând acum doar unor părţi ale judeţelor. Nici la nivel mitropolitan,
lucrurile nu mai corespund întru totul, datorită înfiinţării, în anul 2008 a mitropoliei
cu sediul la Cluj şi apoi, a reorganizării ei, patru ani mai târziu. Pe baza stării
existente astăzi, se poate afirma fără teama de a greşi, că, Biserica Ortodoxă tinde
astăzi să îşi restrângă teritoriul eparhiilor şi să le facă mai mici (se va ajunge ca
fiecare episcop să aibă în subordine un judeţ), după modelul altor Biserici surori,
spre a fi mai uşor de păstorit (un exemplu în acest sens îl constituie Biserica Greciei.
A se vedea: Stan, Stan, 2005, p. 76; Statutul Bisericii Ortodoxe a Greciei, 1977, p.
45).

Observăm aşadar importanţa organizării bisericeşti pentru viaţa şi
funcţionarea instituţiei eclesiastice, dar şi pentru stabilitatea statală şi buna sa
funcţionare, şi felul cum s-au reflectat modificările administrative ale României în
structura Bisericii Ortodoxe de aici.
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Etymological research of Oltenian subdialect

[Cercetări etimologice olteneşti]

Ana-Maria DUDĂU1

Abstract
The research on the structure of Daco dialectal speech is considered Oltenia subdialects not

a special but a subordinate subdialects Wallachian dialect. Indeed, phonetic peculiarities,
morphological or lexical forming exclusive Oltenia area are insufficient and immaterial (with some
exceptions, such as using simple perfection recent actions) for the speech in this region can be
characterized as the Daco subdialects sixth.

Dependency relationship between language development and overall historical context is
demonstrated by the effects of language contact. As is known, the Romanians, for centuries, have
come into contact with a number of neighboring peoples, migratory colonizing Romanian territory.
Consequently, Romanian language has undergone a number of influences from other languages.

Keywords: Oltenian subdialect, basic lexical unit , etymology.

1 Ph.d. Lecturer, ,,Constantin Brâncuşi” of Târgu-Jiu University
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Ne place să credem că lumea gorjenească este parte integrantă a
patrimoniului spiritual românesc, în care obiceiurile şi tradiţiile gorjeneşti, arta
gorjenească, în general, se remarcă prin simbolistica sa sacră, prin plusul său de
originalitate şi profunzime. Din acest motiv, în cadrul acestei secţiuni ne propunem
să vorbim despre perenitatea culturii gorjene, care a dat culturii naţionale o seamă de
personalităţi culturale, de cărturari şi artişti gorjeni.

Ţinând seama de întinderea şi aşezarea geografică a Gorjului, putem observa
cercetând acest grai unele diferenţieri care atrag atenţia celui ce călătoreşte dintr-o
zonă în alta. Vom distinge, mai întâi, vorbirea locuitorilor de la munte de cea a celor
din regiunea dealurilor şi apoi pe a acelora din regiunea răsăriteană, cuprinzând
satele aşezate pe văile râurilor Amaradia, Gilort, şi Jiul. Desigur că împărţirile acestea
nu formează bariere de neînţelegere între satele ce le despart, ci ne indică numai
unele particularităţi comune localităţilor din aceeaşi regiune.

Se găsesc însă, in aceste regiuni , zone şi infiltraţiuni lingvistice care ştirbesc
unitatea relativă a regiunilor. Aşadar , în partea de apus, spre Mehedinţi, se află un
grup de sate, format din Godineşti, Celei, Ciuperceni, Pocruia şi Racoţi, la care se
constată unele fenomene cu totul diferite de restul graiului din Gorj, dar care se
aseamănă cu cele constatate de Ov. Densuşianu în ,, Graiul din Ţara Haţegului şi de
I.A-.Candrea în cercetările sale despre graiul bănăţean. De altfel, există particularităţi
ale graiului gorjenesc ce trimit către Vâlcea sau Dolj.

În cercetările privitoare la structura dialectală a dacoromânei se consideră că
vorbirea din Oltenia nu reprezintă un subdialect aparte, ci un grai subordonat
subdialectului muntean. Într-adevăr, particularităţile fonetice, morfologice sau
lexicale care formează arii exclusive în Oltenia sunt insuficiente şi de importanţă
redusă (cu unele excepţii, ca de exemplu folosirea perfectului simplu pentru acţiuni
recente) pentru ca vorbirea din această regiune să poată fi caracterizată drept cel de-
al şaselea subdialect dacoromân.

Relaţia de dependenţă dintre evoluţia limbii şi conjunctura istorică de
ansamblu este demonstrată şi de efectele contactelor lingvistice. După cum se ştie,
românii, de-a lungul secolelor, au venit în contact cu o serie de popoare vecine,
migratoare sau colonizatoare pe teritoriul românesc. Drept consecinţă, limba
română a suferit o serie de influenţe din partea altor limbi.

Acestea s-au făcut resimţite, şi în domeniul lexicului oltenesc, ce s-a
îmbogăţit, treptat, cu o serie de împrumuturi de sorginte diversă (slavă veche,
bulgară, sârbocroată, maghiară, rusă, turcă, greacă,  franceză, etc.). Pe lângă
îmbogăţirea vocabularului, aceste elemente au contribuit şi la sporirea posibilităţilor
de exprimare a celor mai noi şi mai variate idei în limba română.

Întâlnim două straturi deosebite ale influenţei slave, unul mai vechi (secolele
VI-XII), bine reprezentat în toate sferele de activitate la nivelul întregii limbi
româneşti, şi altul, care conţine elemente slave posterioare secolului al XII-lea, ca
urmare a contactului între graiurile româneşti şi limbile slave învecinate (Rosetti,
1954). Pentru graiul studiat de noi este vorba în principal de influenţa bulgară şi
sârbo-croată.
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Elemente slave vechi: boască „tescovină” (< v.sl. voscǔ), clin „bucată mică
între două bucăţi mai mari” cf. un clin de pământ (< v.sl. klinǔ), gâtlej „gât” (< v.sl.
glǔtǔ), năpârstoc „copil mic şi neastâmpărat” (< v.sl. naprǔstǔkǔ), pâclă „ceaţă”, (<
v.sl. pǐklǔ), zloată „lapoviţă” (< v.sl. slota), ţârcovnic „cântăreţ de strană” (< v.sl.
crǔcovǐnǐkǔ), vraf „teanc” (< v.sl. vrahǔ), cârcă „spinare” cf. expresiile: a duce pe cineva în
cârcă, a ţine în cârcă, sau, ca unitate de măsură, o cârcă de … (< v.s. krǔkǔ), a cleveti „a
cârti” (< v.sl. klevetatǐ).

Influenţa bulgară
Convieţuind mai multe secole cu populaţia bulgară, românii vor prelua de la

aceasta noţiuni din cultura materială şi spirituală, unele instituţii politice etc. Nici
limba română, în aceste condiţii, nu putea rămâne neafectată. În ce priveşte
contactul românilor cu sârbii, acesta îşi are începutul nu mai devreme de sec. al XI-
lea şi, la fel, este un contact valoros pentru limba română, întrucât o categorie
importantă de asemenea împrumuturi au pătruns în vocabularul reprezentativ
românesc.

O parte considerabilă din arhaismele de origine bulgară se referă la viaţa
rurală, denumind diverse realităţi rustice: munca ţăranului şi diverse instrumente
care o uşurează, vase din gospodăria ţărănească, animale, plante agricole, sărbători
populare legate de munca la câmp etc.: a sta (a zăcea, a cădea) polog* (< bg. polog
„mănunchi de fîn”) clisă „pământ lipicios, argilos” (< bg. klisa), ciuşcă „ardei iute” (<
bg. čuşca), cobilă şi derivatul diminutival cobiliţă „par purtat pe umar, pe care se duc
vase cu apă, aşezate unul la un capăt, unul la celălalt, pentru echilibru.” (< bg.
kobila), cocină „coteţ de porc” (< bg. kočina), glugă „grămadă formată din snopi de
coceni aşezaţi vertical” (< bg. gugla), plută „o specie de plop” (< bg. pljuto), vâlnic
„fotă” (< bg. vălnik), zăvelcă „şorţ ţesut pus peste fustă în faţă şi în spate la costumul
popular” (< bg. zăvenka), a sorcovi (< bg. surkavam), şiţă „şindrilă, draniţă” (< bg.
ştica). a face pe cineva chiseliţă (< bg., scr. kiselica „zeamă de poame fierte”) „a bate
zdravăn pe cineva”; a lua poteceaua înapoi (< bg. păteka „potecă”) „a se întoarce din
drum”.

Influenţa sârbo-croată
Ca şi în Banat, în Oltenia influenţa sârbo-croată este pronunţată, datorită

apropierii teritoriale. Oltenia e afectată de această influenţă în special în aria de
nord- vest ( jud. Mehedinţi),care prezintă şi cele mai multe apropieri de Banat.

- a bui „a se revărsa, a năvăli” (< sb. bujati): ”au buit toate bodeştele ici cu
vacile”, cărabă „cimpoi, burtă umflată”, cf. expresia a se face cărabă „ a se umfla”, şi
porecla Cărabă (< sb. karabe), chită „buchet” (< sb. kyta), lubeniţă „pepene verde” (<
sb. lubeniţa), mau „avânt, putere” cf. expresia: i-am luat maul „l-am lasat fără replică”
şi ai tăia cuiva maul, cu acelaşi sens (< sb. mah) , măscări „cuvinte murdare” (cf.
mascariti), moroi „strigoi” (< sb. mora)2 pârleaz / prileaz „punte înaltă de trecere dintr-o

2 După V. Bogrea, moroi este de origine neo-grecească.
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grădină în alta” cf. expresia: a trece prileazul „a preacurvi, fig., a trece în grădina
altuia”, a se pleoşti (< sb. pleoştina), stelniţă „ploşniţă” (< sb. stenica)( Frăţilă, 1993,
165) V. Frăţilă îl consideră provenit din v.sl. steninica din care deriva şi bg. stenica, scr.
stjenica, stenica, stinica slov. stenica şi ceh. stenice, cu reducerea secvenţei –nin– la –nn- şi
prin disimilarea parţială la l a primului n: stealniţă, stelniţă. Alţi termeni sunt: drug
„zăvor” (< scr. drug ), mălin „arbust mic cu fori albe” (< scr. malina), priboi „loc unde
stânca muntelui dă direct în albia râului” (< scr. proboj). Radu St. Popescu semnala o
formă interesantă de etimologie populară lupisdragi „condurul doamnei” trecând prin
forma intermediară „lubidrag”. Noi am înregistrat forma lovidrag, tot o etimologie
populară (floarea are petalele despicate, adică lovite).

În ceea ce priveşte contactul românilor cu sârbii, acesta îşi are începutul nu
mai devreme de sec. al XI-lea şi este la fel este valoros pentru limba română,
întrucât o categorie importantă de asemenea împrumuturi au pătruns în vocabularul
reprezentativ românesc.

Influenţa maghiară şi germană
În ce priveşte unităţile lexicale maghiare în limba română, cercetătorii relevă

două mari categorii:
1) împrumuturile general răspândite în dacoromână, ce se raportează la viaţa

feudală (sec. al XI-lea – al XVI-lea);
2) împrumuturile mai noi, cu un pronunţat caracter regional, care sunt

înregistrate doar în zonele de bilingvism. Acestea au o răspândire limitată în anumite
regiuni din  Transilvania, în special unde populaţia maghiară e mai numeroasă.

Astfel, maghiara a dat lexicului românesc o cantitate destul de mare de
cuvinte. Majoritatea din ele au un caracter absolut popular şi sunt suficient de vechi,
dar, reprezintând o parte integrantă a vocabularului românesc general.

Nu se poate vorbi de o influenţă maghiară directă în Oltenia. Totuşi, există o
serie de termeni regionali de origine maghiară, frecvenţi în Transilvania, care pot fi
întâlniţi şi în nordul Olteniei: beteag „bolnav” (< magh. beteg), canciog „unealtă de
zidărie cu o cupă mare cu care se ia mortarul” (< magh. kancso), ciurdă „turmă de
capre sau de vaci”, (< magh. csorda), dărap „bucată” (< magh. darab), dorângă „prăjină
pe marginea căruţei când aceasta nu are troc” (< magh. dorong), liba! Interjecţie cu
care se cheamă bobocii de raţă (< magh. liba), lipie „pâine subţire facută fără
drojdie” (< magh. lepeny).

Tot influenţei transilvănene îi sunt datorate şi unele elemente germane,
pătrunse mai întâi în graiul ardelenilor şi purtate de aceştia mai departe peste munţi:
fluştuc „mâncare sumară” (< germ. Frühstück), foraibăr (< germ. Vorreiber), joagăr
„ferăstrău pe apă” (< sas. jager), raşpel (< germ. Raspel) smag „resturile vinului” (<
germ. Geschmack), tron „sicriu” (< germ. dial. Truh (e)n), ţanc „piatră, stei” (< germ.
Zinke), ţandără „aşchie” cf. şi expresia: a-i sări ţandăra „a se enerva” (< germ. Zander).

Influenţa germană asupra limbii noastre este redusă în comparaţie cu alte
influenţe cu care am venit mai mult în contact. Câteva elemente persistă totuşi în
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vorbirea dialectală: raină ,,cratiţă” < germ. Rein, rapăn ,,încărcat de fructe” <sas.
Râpeni; nu este vorba de boala de piele la animale rapănă sau la viţa-de-vie, tron
,,sicriu” < germ. dialectal Truhen…

Influenţa greacă
Nu putem vorbi de o influenţă grecească directă între populaţii

conlocuitoare, ci, de o influenţă la nivelul întregii limbi. O întrebuinţare curentă în
grai o au termenii: canea (cana) „cep la butoi” (< ngr. kanella), disagă (< ngr.
disakkion), dârmon „ciur mai rar” (< ngr. dromani), cf. şi expresia a trece pe cineva prin
ciur şi prin dârmon„(despre oameni) a trece prin încercări grele; (despre situaţii,
împrejurări) cercetat, examinat cu mare atenţie”;, fustă (< ngr. fusta), mistrie
„instrument de zidărie” (< ngr. mystri), oftică „boală de piept” (< ngr. ohticas), a se lăsa
tăgîrţă (< tăgîrţă „traistă de drum”) „a se lenevi”; a dat-o după persic (< persic „persan”);
a face caragaţe „a face glume (pe socoteala cuiva)”; a intra în chichion (< chichion
„întîmplare neplăcută”) strachină (< ngr. ostrakina), velinţă „cuvertură ţesută” (< ngr.
velentza şi scr. velenac).

Influenţa greacă asupra limbii române rămâne a fi una de seamă şi, după
cum menţionează L. Şăineanu, „rivalizează în importanţă culturală cu cea slavă”
[122, p. 311], deşi multe grecisme au pătruns la noi indirect, prin filieră slavă. Cauza
arhaizării masive a terminologiei eline rezidă în faptul că influenţa bizantină n-a avut
un caracter popular, ci unul livresc, oficial, de aceea n-a pătruns în adâncime, iar cu
dispariţia influenţei, împrumuturile şi-au pierdut din viabilitate şi s-au depus în
rezerva pasivă a lexicului românesc.

Influenţa turcă
Cuvintele de origine turcă sunt frecvente în cazul graiurilor de tip muntenesc

(Valeriu, 1984, 197), unele ocupând un loc însemnat în fondul de bază al
vocabularului. Sunt de origine turcească următorii termeni: basma (< tc. basma), başca,
adv. „separat, pe lângă” (< tc. başka), bondoc „om gras şi scund” (< tc. bunduk), calup
„bucată de forma alungită” (< tc. kalep), cerdac „prispă la casă” (< tc. ceardak), ciubuc
(< tc. ciubuk), cergă „pătură groasă din lână ţesută” (< tc. cerga), chilim „scoarţă
ţărănească” cf. şi expresia: a coase în chilim (< tc. kilim), chimir „centură lată din piele în
care se ţin banii” (< tc. kemer) chirpici „bolţari” (< tc. kirpic), conac „interval între două
popasuri” (< tc. konak), dimie „aba” (< tc. demi), dovleac (< tc. devlek), hambar „ladă de
pastrat cerealele” (< tc. ambar), macat „cuvertură ţesută de pat sau de perete” (< tc.
makat), menghină (< tc. mengene), platagea „pătlăgea” (< tc. patlygan), rachiu „ţuică”
(< tc. raki), saivan „adapost pentru oi” (< tc. sayvan), tinichea „bucată de tablă
metalică” (< tc. teneke), a-şi lua teşchereaua (< tezkere), ulucă „scândură verticală folosită
la garduri” (< tc. uluk).
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Cultural identity or evolution of thought – from myth to literary
modernity

[Identitate culturală sau evoluţie a gândirii – de la mit la
modernitate literară]

Mirabela Rely Odette CURELAR1

Abstract
For each individual person culture and cultural identity means specific environment of

existence. She bounded existential scope, which is characterized by synthesis of objective and
subjective factors of real and ideal. The culture defines synthetically human mode of existence and
creative force is the symbol of the human being. It represents a system of values. Cultural identity
represent the essence of eternal a people; giving it specificity and human groups unit, an unbelievably
funny situation and strong character; it is connection between the past, the present and the future,
the culture a nation which makes the whole experience of each individual, from birth to death.

Keywords: cultural identity, cultural heritage, integrity, myth, literary modernity
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1. Introducere

Când ne referim la identitate culturală avem în vedere aspecte de limbă,
cultură, patrimoniu cultural, tradiţii şi religie. Nici unul dintre acestea nu a dobândit
însă, un caracter de uniformitate, nu a fost acceptat în unanimitate de naţiunile lumii
contemporane.

Vorbind despre identitate înseamnă că vorbim despre natura umană şi
complexitatea ei, despre istoria devenirii omului, a creării şi recreării lui prin
procesul de gândire, efort si voinţă, înseamnă că vorbim despre o faţă vizibil
conştientă de sine pe de o parte, şi pe de alta de o faţă ascunsă ce transpare în
gânduri, gesturi, comportamente demne de a fi luate în seamă de fiecare popor.
Sentimentul de identitate creează omului siguranţă, confort psihic, intimitate dar şi
responsabilităţi legate de obligaţiile temporare, faţa de evoluţia socială mai larga a
structurilor de apartenenţă şi de securizare materială şi spirituală ale identităţii
poporului său.

Identitatea culturală reprezintă esenţa perenităţii unui popor; conferindu-i
omului specificitate si grupurilor unitate, caracter irepetabil si ireductibil; ea
constituie legătura între trecutul, prezentul si viitorul oamenilor, cultura unui popor
fiind cea care condiţionează întreaga experienţă a fiecărui individ, de la naştere până
la moarte, termenul 'identitate' fiind folosit pentru a desemna o 'categorie de
analize'(Brubaker, Rogers & Frederick Cooper, 2000, p. 5). A priva persoanele sau
grupurile de identitatea lor culturala înseamnă a le priva de istoria lor, a le nega
dreptul lor la existenţă. Omul datorează demnitatea sa culturii sale si vocaţiei sale de
a fi civilizat; astfel, în filozofia drepturilor omului, după viaţa şi integritatea fizică, un
loc prioritar îl ocupă, modurile de exprimare culturală: libertatea de gândire, de
expresie, de conştiinţă, de reuniune si de asociere, dreptul la cultură şi educaţie, şi
altele. În ultimul timp conceptul de cultura a câştigat şi o semnificaţie politică, prin
integrarea explicită a problematicii interculturale în limbajul politic.

Un subiect din ce în ce mai important în ultimele decenii, cu precădere în
context european este identitatea culturală. Datorită nevoii de legitimizare a
identităţii culturale europene ea constituie un principiu unificator al diferitelor
moşteniri culturale. Putem defini identitatea culturală drept un sistem care
reacţionează la schimbările din mediu social existent. Dacă indivizii se schimbă
dintr-un mediu cultural în altul, sistemul identitar nu "recunoaşte" reguli impuse.
Teoria identităţii sociale arată că însăşi activitatea cognitivă de distingere între intra-
şi extra-grupuri poate duce la efecte subtile în evaluările pe care oamenii le fac
despre ceilalţi (Social Identity Theory: cognitive and motivational basis of
intergroup differentiation, Universiteit Twente. Consultat în 26 aprilie 2011). Aceste
schimbări pot genera dezechilibre în sistem.
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2. Mitul- coordonată esenţială a patrimoniului cultural

Constituindu-şi o semantică proprie, mitul primitiv se prezintă astăzi ca o
construcţie lipsită de sens deoarece evoluţia gândirii a denaturat înţelesurile primare,
prin instaurarea logicii, a raţiunii, a judecăţii, sau, a depăşit obstacolele pe care
acestea le individualizau în calea cunoaşterii.

Ceea ce poate fi înţeles ca noutate nu constă în interesul pe care literatura
începe să-l acorde ştiinţei, pe care şi-o propune ca temă spre a descifra sensul
misterului şi nici în stările confuze, psihologice, ci în finalitatea inedită a operei.
Luciditatea ieşită din comun, raţionalizarea deplină a actului de elaborare mărturisită,
orientează creaţia modernă spre analiză.

Dincolo de detaliile insolite sau fireşti, rămân spaţii încă obscure;
suprapunerile, nesiguranţele, întârzierile, gestionate cu o abilitate compoziţională
impecabilă, creează o tensiune din care se sugerează un realism psihologic pertinent.
Misterul fără metafizică, anxietatea perceperii evidenţelor, ezotericul faptelor banale,
toate asamblate într-o coerentă compoziţie creează un efect poetic al unei dramatice
sincerităţi scriitoriceşti, confirmate în trăirile obscure ale autorului contemporan care
doreşte să evadeze din spaţiul limitat al gândirii tradiţionale şi să pătrundă în sfera
modernităţii literare. Evoluţia gândirii în spaţiul literar nu îndepărtează însă autorul
de la identitatea sa culturală, ii creează numai acel necesar de hrană literară care să ii
poată satisface dorinţa de maturizare literară. Fenomenul transmigraţiei literaturii de
la mit la modernitatea literară are în vedere metamorfoza autorului contemporan
care depăşeşte graniţele primitivismului literar şi migrează în spaţiul actual.

Literatura coboară din mit într-un cotidian incert, neliniştea se transpune în
teroarea evenimentului, iar logica se interpune identificării totale a universului operei
cu personalitatea creatorului, abstrasă aparent din tensiunea afectivă a mesajului. Se
impune în literatura actuală povestirea care creează mister, neverosimil nocturn,
prezent enigmatic şi absurd. Autorul actual concepe literatura contemporană
utilizând un „mijloc de analiză” al unor stări patologice, al impulsurilor primitive,
încercând să elimine tot ceea ce nu e în legătură cu suprafaţa raţională a conştiinţei.

Lucid, cerebral, scriitorul contemporan exploatează toate posibilităţile
genului, forţează limitele normelor înţelegând mai bine ca oricare altul natura
echivocă, ambiguă şi eterogenă a lucrurilor, protestând o ,,experienţă a limitelor” şi a
stărilor abisale, eliberând imaginaţia de toate constrângerile, savurând jocul liber,
neîngrădit al fanteziei, epuizând toate resursele lumii materiale.

Critica sociologică defineşte fantasticul descins din mit, ca o tulburare a
raportului ,,reflectare/oglindire” şi printr-o trăire mai intensă, în spiritul în care E.
A. Poe vorbea de o ,,experienţă a limitelor”. Deosebirea dintre realism şi fantastic n-
ar fi aşadar una de substanţă, ci una care ţine de intensitatea trăirii.
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3. Cultura naţională şi identitatea culturală

A-i atribui culturii o definiţie înseamnă a defini însăşi condiţia umană, în
unitatea şi varietatea ei, în încercările nesfârşite de a crea, de a lăsa posterităţii valori
inestimabile. Prin cultură, omul îşi depăşeşte mediul de existenţă şi dă sens vieţii
sale. Nu există o definiţie standard a culturii. De fapt, cultura, spune Abraham
Moles, se pretează la o “definiţie deschisă”, oricând susceptibilă de corecturi şi
adăugiri.

Conceptul de cultură poate fi definit abordând o perspectivă
interdisciplinară care ar putea descifra articulaţia diverselor sale aspecte şi
implicaţiile socio-umane. Numai printr-o privire de ansamblu în toate ramurile vieţii
sociale şi în toate disciplinele educaţionale putem elabora o idee completă în legătură
cu ceea ce reprezintă de fapt cultura. Putem astfel surprinde câteva definiţii, păreri şi
idei legate de conceptul de cultură, în scopul de a înţelege rolul şi implicaţiile ei în
societatea contemporană.

Cultura poate fi privită ca un ansamblu de limbaje, simboluri şi semnificaţii
care sunt integrate într-un amplu şi complex proces de comunicare. Cel care dă
tonus şi culoare acestui ansamblu este omul, interesat mereu de tot ceea ce-l
înconjoară. În acest sens, Edgar Morin afirmă că “omul este o fiinţă culturală prin
natură pentru că este o fiinţă naturală prin cultură”
(http://www.forum.ebacalaureat.ro/viewtopic.php?f=345&t=1409, accesat în
9.01.2014).

Astfel cultura este un fel de a doua natură a omului, o natură secundară,
apărută prin îmbogăţirea naturii primordiale fără însă a vorbi de o ruptură radicală
între cele două realităţi. Ele se combină permanent în fiinţa umană.

Pentru om, cultura şi identitatea culturală reprezintă mediul specific de
existenţă. Ele delimitează un domeniu existenţial, caracterizat prin sinteza dintre
obiectiv şi subiectiv, dintre real şi ideal. Cultura defineşte sintetic modul uman de
existenţă şi este simbolul forţei creatoare a omului. Ea reprezintă un adevărat sistem
de valori. S-au căutat tot felul de definiţii şi de explicaţii care să stabilească sfera în
care există cultura ca realitate sau concept. Identitatea culturală reprezintă asigurarea
caducităţii unui popor. Pentru a surprinde mai bine aceste aspecte se poate face o
apreciere legată de partea materială şi cea spirituală a creaţiei întrucât ele reprezintă
laturile constitutive ale vieţii umane. Stuart Hall, sugerează că ,,ar fi oportună
tratarea identităţii ca un proces, astfel încât să poată surprinde realitatea
experienţelor sociale diverse şi mereu schimbătoare” (Hall, Stuart, 1992, p. 4–13).

MODERNISMUL (fr.moderne – lat. modernus – recent). Ca tendinţă
inovatoare dintr-o anumita etapa a unei literaturi, apare la sfârşitul secolului al 19-lea
si se dezvoltă la începutul secolului 20, in opoziţie cu tradiţionalismul, predominând
noi principii de creaţie.

În literatura latino-americană de după 1880 modernismul este influenţat de
simbolismul francez,caracterizat de muzicalitate si exotism. In literatura româna
criticul literar Eugen Lovinescu a teoretizat modernismul prin cenaclul „Sburătorul”
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in lucrările de doctrina: „Istoria civilizaţiei române moderne”, „Istoria literaturii
române contemporane”, „Memorii” etc. Tendinţele moderniste susţin sincronizarea
literaturii naţionale cu literatura europeana,cu spiritul vremii, prin integrarea
elementelor de originalitate ce aparţine tendinţei. Teoria sincronismului si a
diferenţierii reprezintă puncte importante in studiile de doctrina lovinesciană.

Ca trăsături dominante pot fi precizate: trecerea de la o literatură cu tematică
preponderent rurală, la o literatură inspirată din mediul citadin, evoluţia prozei de la
liric la epic, cultivarea prozei obiective; intelectualizarea poeziei prin evoluţia inversă
de la epic la liric; dezvoltarea romanului psihologic, analitic; adaptarea unei formule
moderne. Dintre reprezentanţi se disting: I.Barbu, C.Petrescu, I.Voronca, A.Holban,
P.Constantinescu, G.Brăescu, G.Calinescu, V.Steinu, H.Papadat-Bengescu.

AVANGARDA(AVANGARDISMUL) (fr. avant-garde) este un termen
militar denumind detaşamentul care explorează terenul necunoscut pentru a pregăti
înaintarea grosului trupei. Manifestată in primele decenii ale secolului 20 si
caracterizata prin spiritul de fronda, prin negarea violenta a formelor de artă
consacrate, prin proclamarea noului. Avangarda se caracterizează prin: activism si
negarea tradiţiei, prin extremism, prin concentrarea asupra creaţiei ca proces si prin
absenta interesului pentru opera, pentru rezultatul acestui proces. Mişcarea de
avangardă ilustrează o stare de criză prin acte anarhice si revolte spectaculoase.
Considerată acţiune de soc, avangarda are funcţie regeneratoare si deschizătoare de
drumuri. În literatura romana se poate vorbi despre un avangardism activ mai ales in
anii 1922-1932 prin intermediul unor reviste „Contemporanul”, „Urmuz”, „Alge”
etc. Ca precursor al avangardismului poate fi socotit „Urmuz” care,prin prozele sale
insolite unice, anunţa absurdul suprarealist. Acest ziar a fost condus de iniţiatorul
avangardismului romanesc Tudor Arghezi. Reprezentanţi din literatura universala:
Tristan Tzara, Hans Arp, Marinetti, Breton etc. Printre reprezentanţii literaturii
române se disting: Tudor Arghezi, Alexandru Macedonski, P.Davidescu, Felix
Aderca.

Furetiere, în 1693 spunea: "Modernii sunt mai buni decât cei vechi in toate
formele de arta si ştiinţa" (http://www.crestinortodox.ro/editoriale/modernitatea-
fenomen-atenuarii-sensului-eshatologic-creatiei-70044.html, accesat în 9.01.2014).

Începând cu 1715, suntem martorii unei respingeri a tradiţiei antice care a
trasat cadrele de gândire ale Renaşterii si a fi modern presupune acum ca
perfecţiunea nu poate fi atinsa decât punând sub semnul întrebării toate cunoştinţele
intr-un demers spre un adevăr mai profund. Premisa fondatoare a modernităţii este
superioritatea fata de formele de existenta trecute.

4. Modernitatea literară – ,,evoluţie” a gândirii sau a patrimoniului cultural?

După 1867 termenul de "modernitate" va desemna o lume nouă, o
concepţie atât temporală cât şi valorică în opoziţie cu o lume veche. Modernitatea
nu va fi asociată întotdeauna cu o alternanţă oponentă între nou şi vechi, ci va fi
marcată de ideea de progres, de posibilitatea de depăşire. Astfel modernitatea este
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considerată un factor de tensiune dinamică în societate, ea fiind elementul esenţial al
unei crize care să critice diferite mentalităţi si concepţii.

Nu putem rezuma modernitatea la o simplă perioadă, la o sumă de
evenimente sau la un corpus doctrinar. Ea marchează o nouă reprezentare a omului
cu privire relaţia lui cu Dumnezeu si lumea, oferind un mod concret de existentă în
care se va evidenţia autonomia omului. Civilizaţia dezvoltată printr-o astfel de
concepţie autonomă va reprezenta suveranitatea unui om într-o lume care şi-a
pierdut identitatea adevărata, deoarece sensul existentei nu poate fi dat de
autonomie, ci de teonomie. Nu Omul-dumnezeu, ci Dumnezeu-omul ne releva
sensul istoriei si al întregii creaţii. O cucerire economică nu înseamnă o cucerire
culturală, iar identitatea autentică este dată de matricea culturala a fiecărei civilizaţii
şi nu de performanţele economice şi politice.

În opinia lui Baudelaire, conştiinţa mereu schimbătoare a modernităţii, ca
sursă a frumosului reuşeşte să domine şi, până la urmă, să elimine "cealaltă
jumătate" a artei. Este respinsă cu o violenţă ascendentă tradiţia, iar imaginaţia
artistică începe să exploreze tărâmul lui "nu încă". Modernitatea deschide calea
revoltelor avangardei. ,,În acelaşi timp, ea se întoarce împotriva ei înseşi şi,
autoreceptându-se ca decadenţă, dramatizează sentimentul acut al propriei sale crize.
Aparent contradictorii, noţiunile de avangardă şi decadenţă devin aproape sinonime şi,
în unele cazuri, pot fi chiar folosite una în locul celeilalte”.

( http://mihaelagrigore.wordpress.com/category/uncategorized/).
,,În sensul ei cel mai larg, modernitatea se reflectă în opoziţia ireconciliabilă

dintre seriile de valori corespunzătoare (1) timpului obiectiv, socialmente măsurabil,
al civilizaţiei capitaliste (timpul ca un bun mai mult sau mai puţin preţios, cumpărat
şi vândut pe piaţă) şi (2) duratei personale, subiective, imaginare, acelei durée sau
acelui timp personal creat de evoluţia "sinelui". Această din urmă identitate între
timp şi sine constituie fundamentul culturii moderniste. Dintr-o astfel de perspectivă,
modernitatea estetică îşi dezvăluie câteva dintre motivele profundei sale "vocaţii a
crizei" şi a alienării faţă de cealaltă modernitate, cea burgheză, care, cu toată
obiectivitatea şi raţionalitatea ei, a pierdut, după declinul religiei, orice justificare
metafizică sau morală riguroasă. Produsă fiind de sinele izolat, ca o reacţie la timpul
desacralizat - şi, prin aceasta, dezumanizat - al activităţii sociale, conştiinţa timpului
subiectiv reflectată în cultura modernistă este şi ea lipsită de atari justificări.
Rezultatul final al ambelor modernităţi pare să fie un acelaşi nelimitat
relativism”(Analele Universităţii din Craiova, Nr.21 (1/2008), p.127).

Modernitatea nu ar avea nici o importanţă într-o societate pentru care
conceptul temporal-secvenţial de istorie nu înseamnă nimic şi care îşi organizează
categoriile temporale conform unui model mitic şi recurent, cum este cel descris de
Mircea Eliade în Mitul eternei reîntoarceri. Deşi ideea de modernitate a ajuns să fie
asociată aproape automat cu secularismul, principalul ei element constitutiv este
sensul timpului irepetabil, deloc incompatibil cu o Weltanschauung religioasă, cum este
cea caracterizată de viziunea eshatologică iudeo-creştină asupra istoriei.
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Francis Bacon este considerat iniţiatorul unei noi şi puternice analogii care
ilustrează perspectiva sa şi a generaţiei sale asupra raportului dintre Antichitate şi
epoca modernă. Bacon se bazează pe un paradox care combină lipsa de experienţă a
copilăriei cu înţelepciunea senectuţii. Dacă privim lucrurile aşa cum ne propune el,
putem afirma că noi, modernii, suntem adevăraţii antici, cei vechi fiind, la vremea
lor, tineri şi "moderni". Aceia pe care îi numim antici numai prin raportare la noi
sunt vechi şi mai bătrâni; prin raportare la lume, ei sunt, în mod evident, mai tineri
decât noi.

În Novum Organum, Bacon afirma: "Cât priveşte Antichitatea, opinia
oamenilor despre ea este foarte superficială şi lipsită de congruenţă cu termenul
însuşi. Căci vârsta înaintată a lumii este de fapt adevărata Antichitate; iar aceasta este
un atribut al vremurilor noastre şi nu al vârstei timpurii a lumii, în care au trăit anticii
şi care, deşi mai depărtată în raport cu noi, faţă de lume era mai tânără. Într-adevăr,
aşa cum de la omul bătrân aşteptăm o cunoaştere mai profundă a lucrurilor
omeneşti şi o judecată mai coaptă decât de la cel tânăr, din pricina experienţei, a
lucrurilor multe şi variate pe care le-a văzut, le-a auzit şi le-a gândit, tot astfel, dacă
am cunoaşte forţa epocii noastre şi am decide să o punem la încercare şi la efort, ne-
am putea aştepta la mult mai mult din partea ei decât de la Antichitate, pentru că ea
reprezintă o vârstă mai înaintată a lumii, care s-a îmbogăţit şi înarmat cu nenumărate
experienţe şi observaţii" (Nou Organon, Oxford (1878) public domain
@GoogleBooks, accesat în 9.01.2014).

Progresiştii consideră că descinderea în cunoaştere, dezvoltarea civilizaţiei şi
influenţa benefică a raţiunii contribuie la o mai bună, mai cuprinzătoare înţelegere a
acelor valori perene şi universale care nu erau mai puţin reale în vremurile de
demult, ci doar insuficient percepute.

5. Concluzii:

Ideea burgheziei cu privire la modernitate a continuat remarcabilele tradiţii
ale perioadelor anterioare din istoria ideii de modernitate. Doctrina progresului are
ca premize: încrederea în posibilităţile benefice ale ştiinţei şi tehnologiei,
preocuparea pentru timp (un timp măsurabil, un timp care se cumpără şi se vinde şi
care are deci, ca orice altă marfă, un echivalent calculabil în bani), cultul raţiunii,
idealul de libertate definită în contextul unui umanism abstract, dar şi orientarea
către pragmatism, către cultul acţiunii şi al succesului. Utopia unei fericiri veşnice
dobândite prin valorile ideologiei consumiste contemporane nu poate fi soluţia
mulţumitoare pentru un om dispus sa-si caute profunzimea rădăcinilor existentei
sale. Suntem clădiţi pentru a nu ne mulţumi cu ceea ce ne oferă prezentul.

Literatura continuă o necontenită evoluţie a culturii, păstrând însă neştirbită
o solid arsenal de obiceiuri, tradiţii şi valori naţionale incontestabile. Evoluţia
gândirii creatoare ne-a călăuzit cu fineţe să descindem din mit pentru a descoperi
drumul spre modernitatea literară contemporană. Esenţial este însă să ne dorim să
luptăm pentru a trai cu adevărat, pentru a ne asuma istoria existenţei noastre din



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

240

perspectiva comuniunii dintre Dumnezeu si creaţie, posibilă de a fi anticipată încă
din istoria poporului nostru. Astfel, este important este să redescoperim resorturile
interioare ale unei viziuni ce articulează contemporaneitatea in rădăcinile solide ale
mitului, identităţii culturale şi istoriei noastre naţionale.
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The museum, part of the cultural identity

[Muzeul, element de identitate culturală]

Gherghina BODA1

Abstract
The museum, through the societal functions and role,  has established itself in the course of

time as an element of national identity and culture. It is important that act like the institution
which assemble materials, cultural and spiritual works of the past, but also as an institution of
collective memory. The museum maybe he is the only place that obeying a nation's history,
enhancing it and giving explanations and directions in seamless connection with everything that
could gather in the evolution of them.

Keywords: museum, past, collective memory, cultural identity.

1 Researcher III, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, Romania, E-mail:
gina.boda@yahoo.ro, Phone: 0736950204.
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Pornind de la definiţia muzeului, se poate afirma că în sens restrâns, muzeul
este definit ca fiind instituţia permanentă creată cu scopul de „conservare, cercetare,
punere în valoare prin diverse mijloace şi mai ales expunere, pentru încântarea,
instruirea şi educarea publicului, a colecţiilor de obiecte de interes artistic, istoric,
ştiinţific şi tehnic” (L'organisation des musées. Conseils pratiques 1959), mijlocul
instituţional activ, ştiinţific şi cultural-educativ cel mai înaintat de păstrare a operelor
culturale, materiale şi spirituale ale trecutului, pe cât posibil în forma lor originală, ca
unul dintre mecanismele sociale obiective cele mai eficiente ale memoriei colective
(Herseni T, 1965).

Muzeul îşi are rădăcinile în antichitatea greco-romană, în care avea înţeles de
sanctuar al muzelor, de templu închinat artelor şi ştiinţelor, ulterior devenind şi loc
de întâlnire al filozofilor şi învăţaţilor, cu rol de instituţie superioară de învăţământ şi
cercetare.

Muzeul, indiferent de timp şi spaţiu, s-a constituit ca o instituţie a memoriei
colective. Dacă cu ajutorul memoriei omul îşi păstrează trecutul său individual, prin
memoria colectivă societatea îşi păstrează trecutul său comun. În acest sens, muzeul
s-a impus ca instituţia care a colecţionat, tezaurizat, conservat şi restaurat mărturiile
trecutului, lăsând această moştenire culturală din generaţie în generaţie, cu scopul
clar de a nu ne pierde originile, de a ne eterniza creaţiile culturale, sfidând timpul şi
spaţiul, de a ne putea identifica între „ceilalţi”.

Privit din altă perspectivă, muzeul reprezintă conştiinţa la care a ajuns
omenirea despre propria ei activitate culturală, despre valoarea ei însăşi ca
producătoare de cultură.

Existenţa şi dezvoltarea permanentă a instituţiei muzeale de-a lungul
timpului a fost posibilă datorită conştientizării, în timp, a rolului muzeului  de
instituţie a memoriei colective, de memorie a culturii (Graur T, 1982).

Activitatea de strângere şi depozitare a informaţiilor culturale împrăştiate în
lumea întreagă, pe sol şi în subsol, în obiecte uzuale, de cult şi artistice, în
comportamente şi atitudini, în obiceiuri, limbă etc., a început încă din copilăria
omenirii când încă nu fusese sesizat raportul dintre cultură – informaţie – memorie –
învăţare, când nu fusese înţeles faptul că produsele culturii se învaţă prin transmiterea
acestora din generaţie în generaţie, că prin cultură se realizează legăturile
intercomunitare şi se asigură coeziunea şi dezvoltarea societăţii.

Din momentul în care omul şi-a înnobilat produsele muncii fizice şi
spirituale cu valoare, obiectele au fost învestite cu atribute diverse care le-au
transformat în purtătoare de cultură. Căci valorile sunt realizate în formele generale
de cultură, ele sunt bunurile culturale din viaţa istorică (Andrei P, 1997). Acest
moment a constituit pasul de pornire în activitatea de colecţionare a obiectelor
învestite cu valoare, martore ale progresului umanităţii, mărturii ale trecutului. Tot
de atunci, omul a început să-şi însemneze faptele şi evenimentele deosebite din viaţa
lui sau a celorlalţi prin sistemul semnelor de aducere aminte (Graur T, 1982), în care se
încadrează monumentele, plăcile comemorative, inscripţiile, altarele, pietrele, stâlpii,
denumirea unor localităţi, străzi, pieţe, clădiri etc. Însuşi termenul de monument vine
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de la monumentum, care semnifică ceva ridicat pentru a declanşa memoria individului,
pentru a readuce în memorie o participare sau o cunoştinţă.

Aceste semne ale aducerii aminte, prin intermediul vizualului, declanşează şi se
adresează direct memoriei şi conştiinţei. Astfel, memoria ţine trează conştiinţa
apartenenţei, a recunoaşterii sau a altor trăiri de acelaşi gen. La acest fapt contribuie
şi denumirile date unor locuri, care astfel menţin trează amintirea culturală, ele
desemnând anumite evenimente istorice importante (de exemplu, localităţile Rovine,
Călugăreni, Mărăşeşti, Războieni ş.a.) sau personalităţi ale culturii (localităţile Aurel
Vlaicu, Crişan, Coşbuc ş.a.). Inscripţia este cea care transformă memoria în istorie.

Teodor Graur consideră că semnele culturii au darul de a conota timpul şi
spaţiul, acestea fiind consemnate în alfabetul muzeistic, încadrate într-o adevărată
gramatică culturală pusă în valoare în cadrul unei activităţi expoziţionale.
Informaţiile istorice sunt depozitate în muzeu sub formă expoziţională, ele oferind
publicului fragmente, secvenţe sau sugestii pentru învăţarea, memorarea sau
reamintirea modelului cultural respectiv. Muzeul se prezintă astfel ca un loc al
învăţării şi înţelegerii, ca un depozit al memoriei culturale, locul de importanţă
primordială pentru transmiterea pe mai departe a informaţiei culturale, oferind
capacitatea de reconstituire a paradigmelor culturale ale diferitelor perioade, în care
gândurile reificate sunt însoţite de informaţii complementare pentru înţelegerea
complexă a faptului de cultură şi integrarea acestuia în cadrul sistemului mai mare
(Graur T, 1982).

Muzeul oferă totodată conştiinţa rădăcinilor, a stabilităţii modelului arhaic, a
apartenenţei, dar şi a schimbărilor legice. Muzeele etnografice au avut rolul de a
culege şi a păstra tocmai acest model arhaic al culturii iar vizitatorului i-a revenit
sarcina de a sacraliza acest spaţiu. De aceea, vizita într-un muzeu poate fi considerată
o călătorie printr-un depozit de memorii culturale (Graur T, 1982). La procesul de
sacralizare a spaţiului se referă şi Krzysztof Pomian în teoria sa despre muzeu,
acesta considerând că instituţia muzeală, începând cu sec. al XIX-lea, a înlocuit
biserica. El explică acest lucru prin faptul că scăderea afecţiunii populaţiei pentru
religia tradiţională a determinat în mod direct creşterea numărului muzelor (Pomian
K, 1987). Noul cult era acela care transforma naţiunea în acelaşi timp în subiect şi
obiect. Omagiu ei înşişi, trecutului său, eroilor săi, invizibilul semioforelor muzeelor
este trecutul şi viitorul: punând obiecte în muzee, le expunem nu numai privirii
prezentului, ci şi generaţiilor viitoare.

Carol Duncan face referire la muzeele de artă şi le consideră ca pe nişte
entităţi complexe care nu sunt nici spaţii neutre de prezentare a obiectelor, nici
simple produse ale design-ului arhitectural. Ea compară aceste entităţi cu templele şi
palatele tradiţionale (Duncan C, 1995). Autoarea percepe muzeele în ansamblul lor
ca o punere în scenă care incită vizitatorii să se comporte într-un mod particular,
înţelegând muzeele de artă ca locuri structurate prin scenarii rituale specifice şi care
propun valori şi convingeri, cum ar fi identitatea socială, naţională, politică etc., prin
intermediul experienţelor vii şi directe.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

244

C. Duncan priveşte muzeul ca ritual şi motivează aceasta prin faptul că
adesea acest caracterul ritual este perceput ca o îndeplinire a obiectivului muzeului.
În susţinerea teoriei sale, autoarea subliniază asemănarea arhitecturală dintre muzee
şi monumentele vechi dedicate ritualurilor. Astfel, muzeul se „ritualizează”. Ea
menţionează că în acest mod „cultura noastră” distinge între edificiile religioase şi
edificiile seculare după dărâmarea puterii şi influenţei Bisericii, provocată de
Iluminism. După această epocă, separarea puterii religioase şi a statului este netă.
Acum adevărul secular face figură de autoritate absolută atunci când religia nu-şi
apără autoritatea decât asupra credincioşilor voluntari. Adevărul secular este un
adevăr naţional, verificabil, care a obţinut statutul de ştiinţă obiectivă. Muzeele
aparţin astfel acestui câmp al ştiinţei seculare din cauza disciplinelor ştiinţifice şi
umaniste care le sunt adăugate (arheologia, istoria artei) şi pentru că ele sunt paznicii
memoriei culturale oficiale a societăţii (Duncan C, 1995).

Faptul că muzeul se erijează în principalul depozitar al memoriei culturale
colective conduce la necesitatea unor explicaţii  asupra acestui concept. Într-un
studiu asupra memoriei, J. Meyerson sublinia faptul că memoria, prin ceea ce are
deosebit, reprezintă o invenţie dificilă, o cucerire progresivă de către om a trecutului
său individual, după cum istoria este pentru grupul social cucerirea trecutului său
colectiv (Meyerson J, 1956).

Instrumentele principale ale memoriei colective sunt moştenirea culturală,
tradiţiile, păstrarea operelor culturale din trecut, monumentele comemorative,
educaţia şi instrucţia, cunoaşterea cât mai exactă a trecutului, a dezvoltării sociale,
creaţia naţională, memoria oficială şi memoria vie, privată, istoria orală şi istoria
scrisă, transmiterea şi reconstrucţia tradiţiei şi a valorilor, edificarea monumentelor
memoriei, memorialul şi mitul naţional (Neculau A, 1999).

Orice grup, comunitate sau societate umană conservă anumite experienţe,
evenimente, practici sociale etc., pe care le include în memoria sa într-o configuraţie
proprie. În cadrul acestei configuraţii indivizii se deosebesc între ei prin modul de
păstrare şi activare a acestor depozite comune. Prin relaţiile interindividuale stabilite
are loc un anumit schimb de idei făcut prin intermediul anumitor mijloace de
transmisie socială, care determină împărtăşirea amintirilor la un număr cât mai mare
de oameni. Astfel, aceste amintiri devin un bun comun care formează memoria
colectivă a societăţii. Moses I. Finley consideră că „memoria colectivă nu este
altceva decât transmiterea, către un mare număr de indivizi, a amintirilor unui singur
om sau ale câtorva oameni, repetate în mai multe reprize” (Finley M, 1981). Iar
Maurice Halbwachs afirmă că prezentul restructurează trecutul (Halbwachs M,
1994). Aici, avem a face cu ceea ce numim memorie recurentă, o „memorie a
memoriei”. Din această perspectivă, trecutul ne apare ca agent care declanşează
construirea unei reţele de cadre ale memoriei, utilizată apoi în reconstruirea şi
localizarea amintirilor. Pentru Maurice Halbwachs, gândirea colectivă înseamnă şi
gândirea întregii societăţi, exprimată adesea prin tradiţii, legende, povestiri,
proverbe, reprezentarea colectivă apărând astfel ca o gândire socială. Dar nu putem
avea certitudinea că această gândire socială în ansamblul ei este „moştenitoarea”
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tuturor societăţilor anterioare şi dacă încorporează tot ce au produs generaţiile care
s-au succedat. Într-adevăr, memoria socială este selectivă, această selecţie făcându-se
în funcţie de prezent care, adesea „comandă” trecutul care-i convine. Prin
particularizare la trecutul nostru istoric, aceste afirmaţii pot fi dovedite de anumite
fapte şi evenimente istorice. De exemplu, fondatorii muzeului naţional românesc
din Transilvania secolului al XIX-lea, insistau pe colecţionarea, expunerea şi
popularizarea unor valori culturale care veneau în întâmpinarea şi susţinerea unor
idei vehiculate în epocă, cum ar fi originea latină a poporului şi a limbii române,
descendenţa noastră daco-romană, ideea conştiinţei naţionale şi istorice a românilor
transilvăneni, unitatea naţională a tuturor românilor etc. Prezentul secolului al XIX-
lea, purtător al unei situaţii socio-politice specifice pentru românii din Transilvania,
„comanda” trecutul care-i servea interesele naţionale în lupta împotriva
antiromânismului, precum şi a atingerii scopurilor sale politice.

Formarea memoriei sociale, în concepţia lui Halbwachs, se bazează pe
distincţia între cadru, mecanism şi mijloc. Ideea centrală este că „munca” prin care
se ajunge la o „memorie-naţiune” se sprijină pe anumite mecanisme de fabricaţie.
Un prim proces este cel de globalizare, de constituire a unei imagini generice care
sintetizează anumite momente, experienţe, lecturi, povestiri sau amintiri.
Particularizând la societatea românească, putem evoca, de exemplu, momente
istorice marcante, care au rămas întipărite în tradiţiile populare, figuri de eroi
populari sau naţionali care au fost mitizaţi de conştiinţa colectivă devenind eroi în
basme, legende sau povestiri etc. Retrăirea în plan mental a unor astfel de
evenimente păstrate de memoria colectivă oferă elemente de bază ale identităţii
româneşti (Chelcea S, 1996). Al doilea proces este simbolizarea, care inversează
globalizarea, aşa încât o imagine particulară permite întoarcerea la un cadru
structural. Astfel, confruntarea cu o fotografie, un discurs, o relatare despre obiectul
memoriei reiterează întreaga construcţie. Iar comemorarea, prin evocarea unor fapte
istorice, a unor locuri sacre sunt mijloace de a fonda „iluzia de eternitate”. M.
Halbwachs, în lucrarea La Topographie légendaire des Evangiles en Terre Sainte (1941),
ajunge la concluzia că reperele geografice, precum şi construcţiile umane (biserici,
palate etc.) au un rol capital pentru memoria colectivă, prin ele trecutul devenind
într-o anumită măsură prezent (Halbwachs M, 1994).Toate aceste trei procese au
fost uzitate cu succes de muzeul secolului al XIX-lea, indiferent de naţiunea căreia îi
aparţinea. La noi, chiar dacă muzeul românesc transilvănean nu s-a materializat
complet şi nu şi-a deschis porţile larg către public decât în anul 1905, începuturile
sale, eforturile de constituire îşi au rădăcinile în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Şi aici merită menţionate renumitele adunări anuale ale Astrei, adevărate
sărbători naţionale, care-şi comemorau istoria şi eroii neamului, valorile cultural-
naţionale. Aceste sărbători erau adevărate fapte de cultură, care aveau menirea de a
face educaţie poporului, de a întări conştiinţa de neam, de a îmbogăţi memoria
colectivă prin noi acumulări şi de a o transmite generaţiilor următoare aşa cum şi ei,
la rândul lor, o primiseră moştenire de la înaintaşi.
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André Micoud sublinia faptul că „locurile singulare”, celebrate public de
comunităţi, au „rol catalitic” prin difuzarea exemplului şi dezvoltarea unui „consens
entuziast de interese”. Acest punct de vedere a fost demonstrat de serbările Astrei,
adevărate „lecţii” de istorie, balsam pentru sufletul chinuit şi umilit al românilor.
Aceste spaţii istorice invitau la un „alt viitor”, diferit de prezentul sumbru, tradiţia
fiind manipulată în folosul schimbării. Căci exemplul are virtuţile demnităţii ce poate
fi şi trebuie imitată.

Doar omul are privilegiul de a-şi aminti de lucruri pe care nu le-a trăit, aceste
amintiri care nu sunt ale noastre, transmiţându-le din generaţie în generaţie iar
societatea oferind prilejul aducerii lor aminte prin intermediul sărbătorilor naţionale,
a paradelor militare, muzeelor memoriale, statuilor, denumirilor de străzi, instituţii
etc. (Halbwachs M, 1994).

Anne Muxel, analizând funcţiile memoriei familiale, identifică trei funcţii
principale care contribuie la realizarea unei legături puternice a individului cu
trecutul său (Muxel A, 1996). Deşi aceste funcţii sunt particularizate la familie, prin
extensie, unele dintre ele îşi găsesc aplicabilitate şi la comunităţi mai largi. Deşi
necunoscute în secolul al XIX-lea, aceste funcţii se regăsesc în acţiunile şi scopurile
muzeului. O primă funcţie este cea de transmisie. În cadrul acestei funcţii, memoria
este mobilizată pentru a restitui istoria individului, grupului, comunităţii sau, în sens
mai larg, a societăţii, într-un ansamblu de legături genealogice sau istorice care unesc
între ei membrii comunităţii conferindu-le conştiinţa apartenenţei şi identităţii.
Astfel, individul este învăţat să gândească sub semnul lui „noi”, să se refere la
strămoşi, la mituri şi tradiţii, evocând relaţiile dintre generaţii. Atunci când individul
este situat într-un context istoric, într-o istorie grupală, comunitară sau societală şi
înscris sub semnul temporalităţii, memoria devine explorare arheologică, incursiune în
timp şi prilej de raportare la străbuni, ca repere modale. Trimiţând la experienţele
strămoşilor, memoria constituie un pol de referinţă educativă, o moştenire
convocată pentru a corecta prezentul. Ea participă la reproducerea apartenenţei
socio-culturale, devine memorie-reper, memorie fondatoare.

Memoria este şi ritualică, în sensul că funcţionează prin accentuarea
expresivităţii, afectivităţii, prin ritualizarea amintirilor. Astfel, festivităţile, întâlnirile
sărbătoreşti, repetate şi standardizate operează un anumit gen de transmisie care
mobilizează grupul, îl uneşte, întreţine legăturile între generaţii.

Amintindu-ne mereu trecutul îndeplinim o obligaţie morală faţă de acesta,
încercăm să menţinem mereu trează legătura cu înaintaşii, realizăm o reconciliere cu
„construcţiile” anterioare. Societăţile evoluate au re-descoperit astfel gestul simbolic
al conservării, al identităţii şi au aşezat forţa şi demnitatea cunoaşterii trecutului
contra neantului pe care-l reprezintă uitarea.

Trebuie subliniat faptul că memoria socială este suportul supravieţuirii
trecutului. Dar şi trecutul istoric ne relevă faptul că memoria socială poate fi
reconstruită de factorii de putere, purtători ai unor interese sociale sau politice
caracteristice diverselor epoci istorice. Şi această aserţiune este aplicabilă şi
muzeelor. Din locuri de delectare a unor mari colecţionari, precum August de Saxa,
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împărăteasa Ecaterina a Rusiei sau Habsburgii, muzeele au devenit adevărate „locuri
ale memoriei sociale” şi dacă avem în vedere definiţia muzeului modern, putem
aprecia fără nici o exagerare că muzeele sunt „sisteme de memorare” (Chelcea S, 1996).
Muzeele au devenit locuri ale memoriei colective în momentul în care s-au deschis
pentru public, atunci când din colecţii ale unor privilegiaţi s-au transformat în
bunuri culturale pentru cei mulţi.

Mecanismul reorganizării sociale a memoriei este pregnant atunci când după
fiecare schimbare socială apar noi muzee, care au ca scop nedeclarat tocmai
reorganizarea memoriei colective.

Tot o modalitate de organizare/reorganizare a memoriei colective o
constituie transformarea în tradiţie a unor ceremonii comemorative, ridicarea de
monumente, amplasarea de statui în pieţe publice, a unor plăci pe faţadele clădirilor
sau expoziţiile omagiale, atâta timp cât colectivităţile se simt ataşate de anumite
evenimente (Chelcea S, 1996).

Pentru a ne păstra trecutul trebuie să ne păstrăm tradiţiile şi obiceiurile pe
care se bazează conformismul social şi care ne sunt impuse de societate, fiind
considerate ca moştenire a trecutului istoric. Din cauza aceasta, obiceiul apare drept
ceva coercitiv, pe care îl urmăm chiar dacă uneori ni se pare neraţional şi nepractic.
Obiceiul seamănă cu instinctul deoarece este moştenit de la înaintaşi, nu este de
origine individuală şi, întocmai ca la instinct, nici în obicei nu există, de cele mai
multe ori, conştiinţa scopului căruia acesta i-a servit. Obiceiurile comune indivizilor
dintr-un grup social constituie o puternică legătură între ei şi explică multe dintre
acţiunile lor asemănătoare.

Tradiţia este transmiterea ideilor, impulsurilor şi a felului de a judeca
lucrurile de la înaintaşi la urmaşi (Andrei P, 1997). Sociologul Petre Andrei explică
faptul că noi simţim şi gândim într-un anume fel, nu numai pentru că toţi cei din
jurul nostru simt şi gândesc aşa, ci şi pentru că aşa au gândit şi simţit strămoşii
noştri. De aceea, forţa tradiţiei constă în faptul că noi interiorizăm tot ceea ce ne-au
lăsat predecesorii şi îl considerăm nu ca pe ceva trecut, ci ca pe ceva întotdeauna
prezent. Trăim în trecut şi cu trecutul fără să ne dăm seama de acest lucru. De aici
rezultă şi pietatea faţă de persoane şi lucruri care au fost odată, precum şi dorinţa de
a continua gândul şi voinţa lor. Tradiţia explică legătura în timp şi continuitatea
relaţiilor sociale. Prin ea putem înţelege conservarea societăţii dincolo de graniţele
vieţii individuale.

Memoria prezintă importanţă atât ca sinteză a amintirilor trecutului, cât şi ca
obiectivare şi instituţionalizare a sa prin intermediul muzeului, care achiziţionează
„memoria colectivă” în forma sa materială, în produsele spirituale. Astfel, muzeul se
erijează în instituţia păstrătoare a trecutului unei colectivităţi, mijlocul de transmitere
a valorilor culturale următoarelor generaţii, care la rândul lor vor transmite această
zestre culturală asigurând astfel continuitatea în timp a memoriei colective specifice
unei anume societăţi, precum şi îmbogăţirea sa permanentă cu noi valori, cu noi
acumulări cultural-educative, valorizate social.
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Dacă cu ajutorul memoriei  omul îşi păstrează trecutul său individual, prin
memoria colectivă societatea îşi păstrează trecutul său comun. În acest sens, muzeul
s-a impus ca instituţia care a colecţionat, tezaurizat, conservat şi restaurat mărturiile
trecutului, lăsând această moştenire culturală din generaţie în generaţie, cu scopul
clar de a nu ne pierde originile şi de a ne eterniza creaţiile culturale, sfidând timpul şi
spaţiul. Că deşi creatorul operei dispare, existenţa sa în timp fiind efemeră, în
schimb opera sa transcende timpul, devenind nemuritoare. Poate că într-un anume
sens, muzeul a insituţionalizat orgoliul nostru uman (în sens pozitiv) de a arăta
lumii, sfidând timpul, latura noastră artistică, frumuseţea şi sensibilitatea sufletului
uman materializată în creaţii culturale valorizate social. Iar pe de altă parte, poate că
omenirea a creat muzeul din dorinţa de a-şi păstra emanaţiile spirituale concretizate
în opere de cultură şi civilizaţie pentru a contracara latura negativă a sufletului uman
prin care „omul tinde să dărâme propriile lui creaţii... el devine cel mai periculos
duşman al lumii spirituale. Care doar e numai a lui ! Adevărat Saturn în anumite
momente ale sale, omul îşi devorează propriile lui vlăstare” (Roşca D. D,  1995).

Muzeul a îmbogăţit permanent viaţa naţională, realizând o legătură trainică
între epoci de mult apuse şi poate că este singurul locaş care permanentizează istoria
unei naţiuni, amplificând-o şi dându-i explicaţii şi sensuri în nemijlocită legătură cu
tot ce a putut culege în evoluţia ei. Totodată, muzeul reprezintă acel mijloc eficient
prin care trecutul intră în conştiinţa prezentului şi prefigurează viitorul. El nu este
doar un depozitar al trecutului, ci terenul cel mai fertil şi mai cuprinzător de forme
noi ale vieţii şi creaţiei permanente. Muzeul este instituţia memorie colective şi
culturale a unei societăţi umane aflate pe diverse nivele ale dezvoltării sale. De aceea,
muzeul se cere conceput în dinamica creatoare de valori care concură la definirea
specificului unui popor, a conştiinţei şi identităţii sale naţionale şi culturale.
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Disparities and trends in regional development: a non-linear
simulation model

[Disparităţi şi tendinţe în dezvoltarea regională: un model
nelinear de simulare]

Lucian-Liviu ALBU1

Abstract
There are many debates in the literature on the estimation of the convergence trend . The

authors use a variety of methods and indicators in this respect. In this study, taking into account
one of the consequences of the standard convergence theory (which states simply that in the long run
as income per capita increases its growth rate decreases) and using actual existing data, we are
trying to estimate a theoretical (hypothetical) trend optimally with respect to certain rational criteria.
Specifically, we impose to the simulation model, which is operating for each constituent entity of a
group, the requirement that the total estimated revenue in the last year of a period to be equal to the
total actual recorded income in that year or the total estimated income of the group for the whole
considered period to be equal to the total actual income of the group for the same period. In this
way, the simulation model used to estimate parameters will be subject to actual statistics. After the
description of a non-linear theoretical model, we estimate its basic indicators by a recursive
procedure, both in case of two groups of countries in EU and also in case of Romanian economy
composed by eight regions. Then, study is focussing on the analyses of the gap between real
convergence (divergence) and optimal trend of convergence.

Keywords: Non-linear simulation model, variation coefficient, recursive procedure, convergence,
divergence;
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1. Introducere

În general, de altfel generos, scopul dezvoltării economice, al progresului
economico-social în ultimă instanţă, îl reprezintă reducerea disparităţilor între
persoane în materie de venit. Prin extensie, acesta se traduce cel puţin la nivel
teoretic printr-o tendinţă pe termen lung de apropiere a nivelului de dezvoltare între
subdiviziunile administrative ale unei anumite regiuni, între regiunile unui stat, între
statele aparţinând unei uniuni sau grupări de ţări (precum Uniunea Europeană) sau
la modul global între statele lumii. De altfel, Uniunea Europeană are drept unul
dintre pilonii săi de bază programul de convergenţă. Principalul factor pentru
realizarea convergenţei îl reprezintă creşterea economică. Există în ultima vreme o
literatură bogată pe tema convergenţei, unii autori subliniind importanţa
convergenţei reale, alţii argumentând că aceasta se poate realiza doar concomitent
cu aceea nominală (care ar trebui să conducă la stabilitate).

Se consideră că teoria modernă a convergenţei decurge din faimosul model
Solow (Solow, 1956). Astfel, se demonstrează că, pe măsura ridicării nivelului de
dezvoltare economică (exprimat sintetic prin venitul sau PIB-ul pe locuitor), există o
tendinţă generală de convergenţă între ţări şi între regiuni. Pe termen lung,
evidenţele empirice par a confirma acest proces. Totuşi, este clar că procesul de
convergenţă nu este linear, având viteze diferite funcţie de anumite condiţii
specifice, funcţie de traversarea anumitor valori critice. În afară de venitul pe
locuitor sau PIB-ul pe locuitor, chiar pe latura convergenţei reale se foloseşte adesea
un sistem de indicatori. Se face de asemenea distincţie între convergenţa ca nivel şi
convergenţa ca ritm de creştere, iar tipurile de convergenţă pot fi β-convergenţă
sauconvergenţă. Se folosesc pentru studierea convergenţei diverşi indicatori care
reflectă decalajele sau gradul de concentrare în interiorul unui teritoriu sau grup de
ţări (dispersia, coeficientul Gini, coeficientul Herfindahl, indicele Theil etc.), se
analizează convergenţa structurală, convergenţa seriilor de timp sau distribuţiile în
dinamică etc. Depinzând de metodele şi indicatorii folosiţi, de perioadele
considerate, rezultatele analizelor sunt uneori ambigue, de exemplu în cazul Uniunii
Europene unele susţinând existenţa convergenţei, iar altele demonstrând un proces
de divergenţă.

Din varietatea de moduri de abordare, în acest studiu ne propunem, pornind
de la una dintre consecinţele teoriei standard a convergenţei (care afirmă simplu că,
pe termen lung, pe măsură ce nivelul venitului pe locuitor sporeşte ritmul de
creştere al acestuia se diminuează), să estimăm pe baza datelor reale un trend
teoretic (ipotetic) optim în raport cu anumite criterii raţionale din punct de vedere
economic. Concret, vom impune modelului de simulare care operează pentru
fiecare entitate constituentă a unui grup de ţări (regiuni) cerinţa ca venitul total
estimat în ultimul an al unei perioade pentru acel grup să fie egal cu cel efectiv
înregistrat în acel an sau condiţia ca venitul total estimat al grupului pentru întreaga
perioadă considerată să fie egal cu cel real raportat. În acest fel, modelul teoretic
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folosit pentru estimare va avea valorile calculate ale parametrilor condiţionate de
datele statistice reale.

2. Evidenţe empirice în spaţiul european şi în România

Pornind de la teoria conform căreia pe termen mediu şi lung ar trebui să se
manifeste o tendinţă de diminuare a decalajelor între ţări şi regiuni, ceea ce
presupune ritmuri mai înalte de creştere în ţările (regiunile) cu un nivel inţial de
dezvoltare mai redus, ne propunem testarea, pe baza datelor empirice referitoare la
dinamica PIB-ului pe locuitor, a existenţei unui trend de convergenţă.

În perioada 2000-2012 în Uniunea Europeană s-au produs unele schimbări
în distribuţia spaţială a PIB-ului în raport cu nivelul acestuia pe locuitor, y, exprimat
în euro PPS (Purchasing Power Standard), aşa cum se observă din reprezentările
grafice în figura 1 (unde LO este longitudinea, iar LA latitudinea). Pentru realizarea
celor două hărţi stilizate ale UE am utilizat coordonatele geografice corespunzătoare
fiecărei ţări din UE (excluzând însă cele două state insulare, Cipru şi Malta, pe de-o
parte, şi Luxemburgul, datorită nivelului foarte ridicat faţă de media europeană, pe
de altă parte). De asemenea, am păstrat aceeiaşi proporţie între longitudine şi
latitudine ca în harta geografică reală.

Se constată, pentru perioada analizată, că în vreme ce în anul 2000 sub un
PIB pe locuitor de 15 mii euro se plasau nouă ţări (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria), în anul 2012 sub acest nivel mai
existau doar trei ţări (Bulgaria, Letonia şi România). De altfel, la nivelul UE, între
2000 şi 2012, s-a înregistrat un proces de convergenţă, demonstrat de scăderea
coeficientului de variaţie, , de la 26,2% la 18,1%. De asemenea, s-a înregistrat o
reducere semnificativă a valorii indicatorilor de convergenţă, ceea ce semnifică o
accentuare a concentrării în UE. Astfel, între 2000 şi 2012, valoarea coeficientului de
variaţie s-a redus cu 8,1 puncte procentuale (de la 26,2% la a 18,1%), ceea ce
semnifică un proces semnificativ de convergenţă în materie de PIB pe locuitor.

Figura 1. Distribuţia în UE a PIB-ului pe locuitor în anii 2000 şi 2012.

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT
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În studiile privind convergenţa, se utilizează uneori pentru Uniunea
Europeană separarea ţărilor (excluzându-se cele două state insulare, Cipru şi Malta)
în două mari grupe: ţările vechi în UE, membre înainte de valul de aderare din 2004-
2007, aşa-numitul grup UE15 (Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, Germania,
Grecia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania şi
Suedia) şi respectiv ţările foste comuniste din centrul şi estul Europei, aşa-numitul
grup UE10 (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia,
Slovenia şi Ungaria).

Pentru a compara din punctul de vedere al convergenţei cele două grupe de
ţări, este necesară estimarea gradului de concentrare în interiorul grupelor. Dinamica
gradului de concentrare este o măsură a convergenţei (când valoarea scade) sau a
divergenţei (când valoarea creşte). Drept indicator al concentrării am folosit
coeficientul de variaţie, ale cărui valori estimate perioada 2000-2012 la nivelul UE27,
precum şi în cazul celor două grupe ţări, UE10 şi UE15, sunt prezentate în tabelul 1.
Se observă o tendinţă semnificativă de convergenţă în interiorul grupului de ţări
UE10 şi una de divergenţă în interiorul grupului UE15.

Tabelul 1. Valorile coeficientului de variaţie şi ale PIB-ului pe locuitor în UE, 2000-
2012

Anii Coeficientul de variaţie (%) PIB-ul pe locuitor (mii euro)
UE27 UE10 UE15 UE27 UE10 UE15

2000 26,208 25,582 6,655 19,356 8,606 22,351
2001 25,458 23,963 6,377 20,072 9,122 23,103
2002 24,208 23,202 6,855 20,736 9,696 23,774
2003 22,970 21,106 6,441 21,032 10,243 23,951
2004 22,179 19,809 7,071 22,001 11,102 24,931
2005 21,622 19,478 7,353 22,855 11,784 25,807
2006 20,831 18,528 6,842 24,053 12,764 27,042
2007 19,774 16,915 6,611 25,393 14,114 28,355
2008 18,506 14,766 6,350 25,426 14,787 28,198
2009 17,680 15,091 6,255 23,878 14,238 26,379
2010 18,135 15,451 8,032 24,875 14,895 27,457
2011 17,998 14,443 8,727 25,544 15,772 28,062
2012 18,062 13,938 9,188 25,487 15,958 27,914

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

De asemenea, în figura 2 este redată dinamica abaterilor faţă de media UE27
în cazul celor grupe de ţări (yUE10% şiyUE15% sunt abaterile procentuale de la
media europeană în cele două grupe de ţări). Se remarcă discrepanţa între cele două
grupe de ţări în privinţa nivelului pe locuitor al PIB-ului în anul 2000, nivelul acestui
indicator reprezentând pentru UE10 doar 44,5% din nivelul mediu pe ansamblul
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UE, comparativ cu 115,5% pentru UE15. A urmat însă un proces semnificativ de
convergenţă între cele două grupe de ţări, astfel că la nivelul anului 2012 PIB-ul pe
locuitor în UE10 a ajuns şă reprezinte 62,6% din media pe ansamblul UE, faţă de
109,5% în cazul UE15.

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

Figura 2. Dinamica PIB-ului pe locuitor în UE10 şi UE15 (procente faţă de media
UE), 2000-2012

Pentru perioada 2000-2012, conform graficului din figura 3, se constată în
cazul Uniunii Europene o corelaţie negativă semnificativă între PIB-ul pe locuitor
(în mii euro PPS), y, şi indicele anual de creştere a PIB-ului (calculat pe baza
exprimării tot în euro PPS a PIB-ului),  (valoarea coeficientului de corelaţie este de
-0,219 în cazul UE27 şi respectiv -0,373 în cazul UE26, reprezentând UE fără
Luxemburg). De asemenea, evident, există o foarte puternică corelaţie negativă între
PIB-ul pe locuitor şi raportul dintre media UE a PIB-ului pe locuitor şi nivelul
individual din fiecare ţară al acestuia, h (valoarea coeficientului de corelaţie este de -
0,785 în cazul UE27 şi respectiv -0,896 în cazul UE26), aşa cum demonstrează
graficul din figura 4.

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT
Figura 3. Corelaţia PIB pe locuitor - indice anual de creştere a PIB în

UE26, 2000-2012
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

Figura 4. Corelaţia PIB pe locuitor - raportul h în UE26, 2000-2012

Pentru cazul UE27, valorile coeficientului de corelaţie între y şi  şi respectiv
între h şi, în perioada 2000-2012 sunt redate în tabelul 2 (pentru y şi h datele se
referă la anii din perioada 2000-2011, iar pentru  acestea semnifică indicii de
creştere pentru anii din perioada 2001-2012, faţă de anul precedent,  fiind egal cu
raportul dintre PIB-ul realizat în doi ani consecutivi, Yt / Yt-1). Semnele aşteptate,
conform “teoriei convergenţei” sunt minus în cazul primei corelaţii şi respectiv plus
în cazul celei de a doua corelaţii. Se observă că începând cu 2008, odată cu
demararea crizei, corelaţiile menţionate au semne care se abat de la teorie (pentru
anii 2009 şi 20011, în cazul primei corelaţii, şi pentru anii 2009/2008, 2010/2009 şi
2012/2011, în cazul celei de a doua).

Tabelul 2. Valorile coeficienţilor de corelaţie (în %) în cazul UE, în perioada 2000-
2012

Anii Corelaţia dintre
y şi  (în %)

Corelaţia dintre
h şi  (în %)

2000(1) -59,260 57,960
2001(2) -36,991 50,573
2002(3) -42,979 61,938
2003(4) -25,714 52,680
2004(5) -41,193 55,971
2005(6) -7,955 48,177
2006(7) -34,473 60,232
2007(8) -34,356 58,920
2008(9) -3,845 -4,798
2009(10) 30,160 -17,510
2010(11) -9,378 37,439
2011(12) 29,595 -26,959

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT
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Considerăm utilă de asemenea reprezentarea grafică a corelaţiei dintre cele
trei variabile folosite de regulă în analiza procesului de convergenţă, anume dintre y,
h şi , care este redată, pentru anii 2000 şi 20011, în figura 5. În cazul primului
grafic, reprezentând un proces tipic de convergenţă, se observă că indici de creştere
ai PIB-ului mai ridicaţi corespund unor valori mai scăzute ale PIB-ului pe locuitor, y,
şi unor valori mai ridicate ale lui h, ceea ce semnifică o creştere mai accentuată în
cazul ţărilor mai slab dezvoltate din UE. Cel de-al doilea grafic însă reprezintă un
proces tipic de divergenţă, indici mai înalţi de creştere corespunnzând unor valori
mai ridicate ale PIB-ului pe locuitor şi unor valori scăzute ale lui h, ceea ce semnifică
o creştere mai accentuată în cazul ţărilor mai dezvoltate din UE. De asemenea,
aplicând aceeaşi metodologie în cazul UE10 şi UE15, am obţinut o serie de
rezultate, pe care însă nu le prezentăm în studiul de faţă, dar care, pe ansamblul
perioadei analizate sunt în concordanţă cu cele obţinute pe baza datelor din tabelul
1, anume: un proces de convergenţă în interiorul grupului de ţări mai slab dezvoltate
din UE şi unul de divergenţă în interiorul grupului ţărilor avansate.

În cazul României, în perioada 2000-2011 s-au înregistrat o serie de
schimbări în distribuţia spaţială pe regiuni a PIB-ului pe locuitor, y, exprimat în mii
lei preţuri curente, aşa cum rezultă din reprezentările grafice în figura 6. Pentru
realizarea celor două hărţi stilizate ale României am utilizat coordonatele geografice
corespunzătoare fiecărei regiuni (cele opt regiuni administrative fiind: Nord-Est,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-
Ilfov). De asemenea, am păstrat aceeiaşi proporţie între longitudine şi latitudine ca
în harta geografică reală.

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

Figura 5. Reprezentarea grafică a corelaţiei y-h-µ pentru UE în anii 2000 şi
2011
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 6. Distribuţia în România a PIB-ului pe locuitor în anii 2000 şi 2011.

Spre deosebire însă de procesul semnificativ de convergenţă între ţări
înregistrat în Uniunea Europeană, în România, între 2000 şi 2011, s-a înregistrat un
proces accentuat de divergenţă între regiuni, demonstrat de creşterea valorii
coeficientului de variaţie, de la 24,0% la 34,1%, conform datelor prezentate în
tabelul 3.

Tabelul 3. Valorile coeficientului de variaţie şi ale PIB-ului pe locuitor în România,
2000-2011

Anii Coeficientul de
variaţie (%)

PIB-ul pe locuitor
(mii lei)

2000 24,016 3,579
2001 24,943 5,207
2002 23,815 6,969
2003 23,662 9,077
2004 23,189 11,406
2005 27,098 13,353
2006 27,483 15,957
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2007 28,588 19,298
2008 32,963 23,913
2009 30,377 23,321
2010 31,563 24,405
2011 34,088 26,076

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

În perioada 2000-2011, conform graficului din figura 7, se constată în cazul
României o corelaţie negativă semnificativă între PIB-ul pe locuitor (în mii lei
preţuri curente), y, şi indicele anual de creştere a PIB-ului (calculat pe baza
exprimării tot în lei preţuri curente a PIB-ului),  (valoarea coeficientului de
corelaţie este de -0,541). De asemenea, evident, există o corelaţie negativă
semnificativă între PIB-ul pe locuitor şi raportul dintre media pe ţară a PIB-ului pe
locuitor şi nivelul individual din fiecare regiune al acestuia, h (valoarea coeficientului
de corelaţie este de -0,548), aşa cum demonstrează graficul din figura 8.

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 7. Corelaţia PIB pe locuitor - indice anual de creştere a PIB în
România, 2000-2011

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 8. Corelaţia PIB pe locuitor - raportul h în România, 2000-2011
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Pentru România, valorile coeficientului de corelaţie între y şi  şi respectiv
între h şi, în perioada 2000-2011 sunt redate în tabelul 4 (pentru y şi h datele se
referă la anii din perioada 2000-2010, iar pentru  acestea semnifică indicii de
creştere pentru anii din perioada 2001-2011, faţă de anul precedent,  fiind egal cu
raportul dintre PIB-ul realizat în doi ani consecutivi, Yt / Yt-1). Semnele aşteptate,
conform “teoriei convergenţei” sunt minus în cazul primei corelaţii şi respectiv plus
în cazul celei de a doua corelaţii. Se observă că pentru majoritatea anilor perioadei
analizate corelaţiile menţionate au semne contrare celor aşteptate (excepţie fac anii
2001, 2002 şi 2008, în cazul primei corelaţii, şi anii 2002/2001, 2003/2002 şi
2009/2008, în cazul celei de a doua).

Tabelul 2. Valorile coeficienţilor de corelaţie (în %) în cazul UE, în perioada 2000-
2012

Anii Corelaţia dintre
y şi  (în %)

Corelaţia dintre
h şi  (în %)

2000(1) 31,206 -15,239
2001(2) -41,214 34,594
2002(3) -20,461 24,679
2003(4) 6,775 -15,039
2004(5) 89,588 -77,483
2005(6) 17,422 -43,948
2006(7) 44,768 -45,089
2007(8) 82,511 -60,584
2008(9) -91,167 78,241
2009(10) 35,323 -42,007
2010(11) 89,966 -78,400

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

În cazul României, spre deosebire de situaţia la nivelul UE, reprezentarea
grafică a corelaţiei dintre cele trei variabile folosite în analiza procesului de
convergenţă, y, h şi , care este redată, pentru anii 2000 şi 2010, în figura 9,
semnifică o situaţie atipică. Astfel, pe de-o parte, se observă că indici de creştere ai
PIB-ului mai ridicaţi corespund unor valori înalte ale PIB-ului pe locuitor (sugerând
un proces de divergenţă), dar, pe de altă parte, şi unor valori mai ridicate ale lui h
(ceea ce sugerează un proces de convergenţă).
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 9. Reprezentarea grafică a corelaţiei y-h- pentru România în anii
2000 şi 2011

3. Un model nelinear de simulare şi aplicaţii

Pornind de la teoria conform căreia pe termen mediu şi lung ar trebui să se
manifeste o tendinţă de diminuare a decalajelor între ţări şi regiuni şi de la evidenţele
empirice care demonstrează în general existenţa unui anumit trend de convergenţă,
am construit un model de simulare. Ipoteza fundamentală a modelului propus de
noi constă în presupunerea că indicele creşterii venitului total al unei ţări (regiuni),
, se află într-o relaţie inversă atât cu nivelul mediu al venitului pe persoană în acea
ţară (regiune), y, cât şi cu proporţia pe care acesta din urmă o reprezintă din venitul
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mediu la nivelul grupului de ţări (regiuni), g. Deci, generic, funcţia de două variabile
pe baza căreia se poate estima indicele de creştere a venitului unei ţări (regiuni) se
poate exprima astfel:

e(ye, ge) = [a/(ye*ge)] + 1
(1)

sau

e(ye, he) = (a*he/ye) + 1
(2)

unde e este indicele estimat de creştere a venitului, a - un parametru (care trebuie
estimat), ye - venitul mediu estimat pe baza simulării modelului, ge - abaterea relativă
de la venitul mediu estimat la nivelul grupului de ţări (regiuni), iar inversul său
he=1/ge este raportul dintre venitul mediu estimat la nivelul grupului de ţări (regiuni)
şi venitul estimat pe o persoană din ţara (regiunea) respectivă. Reamintim că, pe
baza datelor reale, valorile indicelui de creştere anuală a venitului total, Y, pentru
fiecare ţară (regiune), se pot calcula, spre deosebire de cele estimate anterior, e, prin
următoarea relaţie de definiţie:

 = Yt / Yt-1
(3)

de unde ritmul anual real de creştere, r, este obţinut pe baza relaţiei

r =  - 1 = (Yt / Yt-1) - 1
(4)

iar ritmul anual estimat este dat de relaţia

re = e - 1 = (Yet / Yet-1) - 1
(5)

unde t-1 şi t sunt doi ani consecutivi.

De asemenea, pe baza datelor reale, abaterea relativă a venitului pe persoană dintr-o
anumită ţară (regiune), y, de la valoarea medie a acetuia la nivelul grupului de ţări
(regiuni), yM, se exprimă prin următorul raport

g = y / yM
(6)
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iar abaterea relativă de la valoarea medie la nivelul grupului în cazul modelului
nostru de estimare, ge, este dată de relaţia

ge = ye / yMe
(7)

unde yMe este valoarea medie estimată pe baza simulării modelului a venitului la
nivelul grupului de ţări (regiuni). Corespunzător, în cazul datelor reale valoarea
raportului dintre venitul mediu pe persoană la nivelul grupului de ţări (regiuni) şi cel
dintr-o anumită ţară (regiune) se va exprima prin

h = yM / y
(8)

iar în cazul simulării modelului prin

he = yMe / ye
(9)

Pe termen lung, dinamica rezultată din simularea modelului, în concordanţă
cu “teoria convergenţei”, demonstrează că la limită (pentru valori foarte ridicate ale
PIB-ului pe locuitor), valorile variabilelor de bază pentru procesul convergenţei au
următoarele tendinţe:

 tinde spre valoarea unu, scăzând în cazul ţărilor (regiunilor) pentru
care y > yM şi crescând în cazul ţărilor (regiunilor) pentru care y < yM;

 r va tinde la rândul său spre valoarea zero, coborând spre zero în
cazul în care y > yM şi urcând spre zero când y < yM;

 h tinde spre valoarea unu, crescând în cazul ţărilor (regiunilor)
pentru care y < yM şi scăzând în cazul ţărilor (regiunilor) pentru care y > yM;

 g va tinde de asemenea spre valoarea unu, dar crescând pentru cazul
în care y < yM şi scăzând în cazul în care y > yM.

Pornind de la relaţiile de definiţie ale variabilelor derivate (indicatorilor)
implicate în model şi de la ecuaţia (1), validată pe baza datelor empiric, printr-un
proces de recurenţă am reuşit obţinerea următoarei relaţii fundamentale care descrie
dinamica PIB-ului sau venitului pentru fiecare ţară (regiune) în interiorul grupei din
care face parte. Astfel, în cazul PIB-ului, Y, dinamica sa, obţinută pe baza modelului
de simulare propus, este dată de următoarea relaţie de recurenţă:
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(10)

unde Ye este PIB-ul estimat, P - populaţia, iar i reprezintă ţara (regiunea), n -
numărul total de ţări (regiuni) şi t reprezintă timpul (anii din perioada analizată sau
orizontul de timp pentru simulare). Menţionăm că anul de bază folosit în aplicaţiile
din acest studiu este anul 2000, pentru care valorile pentru toate variabilele
(indicatorii) coincid cu cele reale.

În continuare, pornind de la datele reale înregistrate, prin simularea
modelului am efectuat o serie de calcule având ca scop estimarea valorii optime a
parametrului a. Pentru optimizarea prin metode numerice am avut în vedere două
criterii:

 primul impune ca valoarea PIB-ului total estimat la nivelul întregului
grup de ţări (regiuni) pentru întreaga perioadă considerată să fie egal cu cel real
înregistrat, adică Ye = Y;

 al doilea presupune ca PIB-ul total estimat la nivelul întregului grup
de ţări (regiuni) pentru ultimul an al perioadei să fie egal cu cel real înregistrat, adică
Ye = Y.

Prin aplicarea modelului pe cazul UE27 s-au obţinut următoarele valori
optime ale parametrul a: 0,6610822 în cazul primului criteriu şi 0,5850933 în cazul
celui de-al doilea criteriu. Precizăm că dinamicile pentru variabilele (indicatorii)
implicate în model sunt apropiate în cazul celor două criterii. Câteva dintre
rezultatele simulărilor în cazul primului criteriu sunt redate în graficele din figura 10
(unde %y şi %ye reprezintă coeficientul de variaţie, în procente, conform datelor
reale şi respectiv celor estimate, iar anii perioadei 2000-2012 sunt notaţi pe axa
orizontală, de la 0=2000 până la 12=2012).

De asemenea am aplicat modelul pentru UE10 şi pentru UE15. Pentru
UE10 s-au obţinut pentru parametrul a valorile 0,6075593 în cazul primului criteriu
şi respectiv 0,5888520 în cazul celui de-al doilea criteriu. În cazul UE15, valorile
optime ale parametrul a au fost de 0,73976385 pentru primul criteriu şi 0,6257640
pentru cel de-al doilea criteriu de optimizare. Fără a mai prezenta în detaliu
rezultatele simulărilor, care sunt apropiate în cazul celor două criterii, menţionăm că
modelul propus facilitează realizarea unor analize rafinate ale dinamicii economice,
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care eventual ar putea fundamenta mai bine politicile comunitare care vizează
avansarea pe calea convergenţei în UE.

Interesantă totuşi ni se pare compararea procesului real de convergenţă din
cadrul grupului de ţări UE10 cu acela simulat de model, conform graficelor
prezentate în figura 11, unde y1% până la y10% reprezintă raportul, exprimat în
procente, dintre PIB-ul pe locuitor al fiecărei ţări şi medie, iar ye1% până la ye10%
semnifică acelaşi raport procentual în cazul simulării modelului pentru îndeplinirea
primului criteriu considerat (ţările din UE10 sunt numerotate astfel: 1 – Bulgaria, 2
– Cehia, 3 – Estonia, 4 – Letonia, 5 – Lituania, 6 – Ungaria, 7 – Polonia, 8 –
România, 9 – Slovenia şi 10 – Slovacia). Se remarcă viteza mai mare de convergenţă
rezultată pe baza simulării modelului, reflectată de altfel de ecartul crescând dintre
cele două curbe ale coeficientului de variaţie din figura precedentă (ecartul %y -
%ye).

În cazul României, aplicarea modelului a condus la două valori optime foarte
apropiate pentru parametrul a: 2,1247417 în cazul luării în considerare a primului
criteriu şi respectiv 2,1234637 pentru cel de-al doilea criteriu. De altfel, dinamicile
pentru variabilele (indicatorii) implicate în model sunt foarte apropiate în cazul celor
două criterii. Câteva dintre rezultatele simulărilor în cazul primului criteriu sunt
redate în graficele din figura 12 (unde anii perioadei 2000-2011 sunt notaţi pe axa
orizontală, de la 0=2000 până la 11=2011). După cum s-a arătat anterior, în
perioada analizată coeficientul de variaţie a sporit de la 24,0% la 34,1%, ceea ce
semnifică un proces accentuat de divergenţă între regiuni, spre deosebire de
rezultatele înregistrate, de exemplu, în cazul UE10, la nivel de ţări, sau de cele
obţinute de noi pentru regiunile din România pe baza simulării modelului construit
conform teriei.
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

Figura 10. Rezultate ale simulării în cazul primului criteriu pentru UE27,
2000-2012
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT

Figura 11. Dinamicile reală şi simulată ale PIB-ului pe locuitor în ţările
UE10, 2000-2012

Considerăm utilă compararea procesului real de divergenţă înregistrat în
perioada analizată în România cu cel simulat de model, conform graficelor
prezentate în figura 13, unde y1% până la y8% reprezintă raportul, exprimat în
procente, dintre PIB-ul pe locuitor al fiecărei regiuni şi media la nivel naţional, iar
ye1% până la ye8% semnifică acelaşi raport procentual în cazul simulării modelului
pentru îndeplinirea primului criteriu considerat (regiunile din România sunt
numerotate astfel: 1 – Nord-Est, 2 – Sud-Est, 3 – Sud-Muntenia, 4 – Sud-Vest
Oltenia, 5 – Vest, 6 – Nord-Vest, 7 – Centru şi 8 – Bucureşti-Ilfov). Se remarcă
procesul accelerat de convergenţă (cel puţin pentru primii ani ai perioadei) rezultat
pe baza simulării modelului, comparativ cu procesul real de divergenţă, care a
continuat, cu mici excepţii, până la finele perioadei analizate. Această discrepanţă
este de altfel reflectată de ecartul impresionant dintre cele două curbe ale
coeficientului de variaţie din figura 12 (ecartul %y - %ye).
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 12. Rezultate ale simulării în cazul primului criteriu pentru România,
2000-2011
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS

Figura 13. Dinamica PIB-ului pe locuitor (reală şi simulată) în regiunile
României, 2000-2011

Procesul de divergenţă a fost în principal alimentat de dinamica mai rapidă a
PIB-ului pe locuitor tocmai în regiunea cea mai dezvoltată din punct de vedere
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economic, anume Bucureşti-Ilfov. Astfel, în perioada 2000-2011, nivelul real al PIB-
ului pe locuitor în această regiune a sporit de la 206,4% faţă de media naţională la
236,2%. În plus, într-o altă regiune (regiunea Vest), care înregistra în anul 2000 un
PIB pe locuitor deja mai mare decât cel mediu, 103,0%, proporţia faţă de media
naţională s-a majorat până la 109,8%. De altfel, acestea două rămăseseră în 2011
singurele regiuni cu valori ale PIB-ului pe locuitor peste medie (în anul 2000 erau
trei, cu regiunea Centru). Dintre regiunile mai sărace, în raport cu media naţională,
în anul 2000, Nord-Vest (93,3%), Sud-Est (88,4%) Sud-Vest Oltenia (87,2%), Sud-
Muntenia (79,1%) şi Nord-Est (70,4%), doar regiunea Sud-Muntenia şi-a ameliorat
situaţia (urcând la 85,4% în 2011), celelalte înregistrând un recul (cuprins între -2,0
şi -11,1 puncte procentuale).

4. Concluzii

Pe baza studiului empiric al dinamicii din perioada 2000-2012 rezultă un
proces de convergenţă la nivelul Uniunii Europene, datorat evoluţiei din grupul de
ţări UE10 (în UE15 s-a înregistrat un proces de divergenţă). În România, dinamica
din perioada 2000-2011 (perioada acoperită de date statistice) demonstrează un
proces semnificativ de divergenţă.

Pornind de la evidenţele empirice şi de la predicţiile oferite de teoriile
privind convergenţa, am construit un model de recurenţă care permite, raportat la
diverse criterii, estimarea unor traiectorii optime de convergenţă. Pe baza comparării
acestora cu traiectoria reală se pot trage concluzii cu privire la distanţa care le separă
şi aduce argumente de natură cantitativă pentru orientarea spre anumite laturi a
politicilor care vizează convergenţa în interiorul unui grup de ţări sau de regiuni.
Aplicaţiile pe cazul grupului de ţări UE10 a scos în general în evidenţă o bună
raportare a dinamicii reale a PIB-ului la o eventuală traiectorie de convergenţă. În
cazul dinamicii în profil regional a PIB-ului în România însă aplicaţiile modelului au
demonstrat o îndepărtare îngrijorătoare în ultimul deceniu a traiectoriei reale de la
una fermă de convergenţă.

Acknowledgement: This work was supported by a grant of the Ministry of
National Education, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-
2012-4-0631.
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Social exclusion and poverty dimensions in Romania

[Dimensiuni ale sărăciei şi excluziunii sociale în România]

Ion GHIZDEANU1

Abstract
Both in Europe and in Romania, poverty had an evolution in the last years which seems

to separate the risk of reaching the state of poverty from economic and financial crisis and
European Union policies of macroeconomic stability.

It’s obvious that the social exclusion, lack of a job and insufficient income of pensioners
are the main factors which include the risk of poverty, but Community and national macroeconomic
policies become increasingly important in prefiguring the trends of evolution.

Theoretically, the risk of poverty for a person is considered to be dependent upon the
physical, mental, educational and occupational characteristics, which aggravates the access of that
person to the welfare levels offered by the local economy. The persons become vulnerable as compared
to the national average levels. The internal and international gaps, usually, don’t represent a
dimension of the poverty. But the economic structures represent – in my opinion – the main factor
determining vulnerability and implicitly a certain level of life conditions.

A synthetic indicator of income inequality and redistribution, which is very suggestive, is
the Gini coefficient. It illustrates what percentage of the total household’s income should be
redistributed to ensure a perfectly equal distribution among all members of society.

The paper presents the poverty and social exclusion evolution in Romania, highlighting the
relative poverty rate and the social exclusion and poverty rate as compared to other EU Member
States, the main dimensions of the poverty and aspects related to regional disparirites in Romania.

Keywords: poverty rate, social exclusion, Gini coefficient, unemployment, social transfers;
regional disparities;

1 PhD. Professor Ion Ghizdeanu, President of the National Commission for Prognosis, Researcher,
NIER, Romanian Academy, Bucharest, Romania;
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1. Sărăcia şi excluziunea socială în România

Atât la nivel european, cât şi în România, sărăcia a avut în ultimii ani o
evoluţie care pare că separă riscul de a ajunge în starea de sărăcie de criza
economico-financiară şi mai mult de politicile de stabilitate macroeconomică ale
Uniunii Europene.

Evident că excluziunea socială, lipsa unui loc de muncă şi veniturile
insuficiente ale pensionarilor sunt principalii factori care induc riscul de sărăcie, dar
politicile macroeconomice comunitare şi naţionale devin tot mai importante în
prefigurarea trendurilor evolutive.

În primii ani de criză – când principala preocupare a guvernelor a fost de a
pune în operă planuri anticriză de stimulare financiară a unor sectoare economice
aflate în suferinţă sau de salvare a sectorului financiar – excluziunea socială a fost
artificial menţinută la nivele suportabile. Practic, prin politici macroeconomice s-a
ameliorat starea de sărăcie.

Astfel, pe ansamblul Uniunii Europene rata sărăciei relative2 s-a menţinut
relativ constantă pe intervalul 2006 – 2009 (16,5% în 2006 şi 16,3% in 2009). În
România reducerea a fost foarte pronunţată în perioada de scădere economică (2009
şi 2010), de la 23,4% în anul 2008, la 21,1% în anul 2010. Dacă analiza se efectua la
acel moment se putea spune că programele anticriză au avut succes şi politicile
macroeconomice au fost adecvate: ţările europene au intrat pe palierul de creştere
economică (evident şi România, care în 2012 a înregistrat o creştere a PIB de 2,5%)
în condiţiile îmbunătăţirii stării sociale.

Au urmat anii de creştere economică (2010 şi 2011 în Europa; 2011 şi 2012
în România) care s-ar putea defini ca anii de „luptă” a sectorului real cu politica de
stabilitate macroeconomică. „Victimele” nu puteau fi decât cetăţenii europeni, care
au intrat în şomaj, au primit salarii mai mici şi pensii neactualizate cu evoluţia
inflaţiei. S-a îmbunătăţit stabilitatea şi competitivitatea europeană, dar rata sărăciei şi
excluziunea socială s-au agravat.

2 Rata sărăciei relative reprezintă ponderea în totalul populaţiei a persoanelor care au un venit
disponibil mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile în
societate; este de menţionat că se exclude din evaluare contravaloarea consumului din surse proprii
ale gospodăriei, ceea ce pare că ar avantaja ţări ca România cu pondere mai ridicată a
autoconsumului; de asemenea, starea de sărăciei se evaluează şi prin raportare numai la veniturile
băneşti obţinute direct, respectiv prin excluderea din veniturile disponibile a transferurilor sociale
(inclusiv sau exclusiv pensiile).
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Tabel 1 Rata sărăciei relative
-

% -

2007 2009 2011
UE - 27 16,5 16,3 16,9
zona euro 16,3 15,9 16,9
Bulgaria 22,0 21,8 22,3
Spania 19,7 19,5 21,8
Grecia 20,3 19,7 21,4
România 24,8 22,4 22,2
Sursa: Eurostat

România are din acest punct de vedere câteva “avantaje” care fac ca trendul
pozitiv multianual să se menţină, chiar dacă între 2010 şi 2011 s-a înregistrat o
înrăutăţire a stării sociale determinate de politica de austeritate:

 structura agricolă/rurală a economiei şi ocupării;
 circulaţia externă (intracomunitară) a populaţiei în vârstă de muncă;
 o competitivitate ridicată a producţiei naţionale (datorită investiţiilor

străine, a nivelului scăzut al salariului de eficienţă etc) raportată la nivelul său de
dezvoltare

Aşa cum literatura economică a statuat „şomajul natural” ca o caracteristică
intrinsecă a echilibrelor economice, aşa se poate discuta şi de o stare naturală de
sărăcie, provenită din inegalităţile sistemice inerente şi care corespunde în mare
parte chiar şomajului natural.

Cele mai bune rezultate din Europa conduc către o rată a sărăciei relative
minimă (obiectivă, naturală) în jurul a 10 – 11 % (Norvegia, Olanda, Slovenia,
Cehia, Austria).

România are prin urmare o rată a sărăciei relative dublă dacă ne raportăm la
ţările din imediata apropiere a nivelului natural. Acestea sunt adevăratele decalaje
sociale şi nu cele raportate la media europeană.

În cazul când comparaţia se extinde şi la celelalte condiţii de viaţă care dau
imaginea globală a stării de sărăcie, decalajele între România şi celelalte state
europene sunt şi mai pronunţate.
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Tabel 2 Rata sărăciei şi excluziunii sociale
- % din totalul

populaţiei -

2007 2009 2011
UE - 27 24,4 23,1 24,2
zona euro 21,7 21,2 22,6
Bulgaria 60,7 46,2 49,1
Spania 23,1 23,4 27,0
Grecia 28,3 27,6 31,0
România 45,9 43,1 40,3
Sursa: Eurostat

România are prin urmare o rată a sărăciei relative dublă dacă ne raportăm la
ţările din imediata apropiere a nivelului natural. Acestea sunt adevăratele decalaje
sociale şi nu cele raportate la media europeană.

În cazul când comparaţia se extinde şi la celelalte condiţii de viaţă care dau
imaginea globală a stării de sărăcie, decalajele între România şi celelalte state
europene sunt şi mai pronunţate.

Datele oferite de Eurostat arată că România nu a acţionat semnificativ în
nici o direcţie pentru a ameliora condiţiile de viaţă. Spre exemplu Polonia, cu o
creştere a ratei sărăciei relative în perioada 2007 – 2011 de 0,5 puncte procentuale,
şi-a redus rata sărăciei şi a excluziunii sociale3 cu circa 7 puncte procentuale; Bulgaria
a înregistrat o creştere a ratei sărăciei relative (tabelul nr. 1) cu 0,3 puncte
procentuale în acelaşi interval şi o reducere a ratei ce include şi excluziunea socială
cu 11,6 puncte procentuale, de la 60,7% la 49,1%. În schimb, România şi-a redus
această rată doar cu 5,6 puncte procentuale, din care reducerea sărăciei relative
(adică reducerea discrepanţei veniturilor) a reprezentat circa doua treimi (4,6 puncte
procentuale).

Aceste evoluţii creează perspectiva imediată a poziţionării României pe
ultimul loc între ţările membre UE, devansarea sa de către Bulgaria fiind foarte
apropiată, dacă politicile macroeconomice de creare a locurilor de muncă şi reducere
a sărăciei nu se vor intensifica.

3 Rata sărăciei şi a excluziunii sociale reprezintă un indicator complex care ia în considerare pe lângă
riscul de sărăcie (adică poziţia faţă de venitul median disponibil) starea de deprivare materială,
respectiv deţinerea unor bunuri sau consumul unor produse ori servicii care reprezintă un minimum
de elemente necesare locuirii într-un cadru civilizat, precum şi intensitatea foarte redusă a muncii.
O persoană care trăieşte într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii este o persoană în
vârstă de muncă (între 18 - 59 ani) care nu a muncit sau a avut o activitate echivalentă cu mai puţin
de 20% din potenţialul său de muncă în ultimul an.
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2. Principalele dimensiuni ale sărăciei în România

În analiza economico – socială a sărăciei prevalează viziunea individuală şi a
localizării teritoriale. Ca urmare, caracteristicile sărăciei evidenţiate în principal se
referă la persoană şi nu la colectivităţi, chiar dacă caracteristica monetară a început
să fie completată cu caracteristici ale condiţiilor de viaţă.

Teoretic, riscul de a intra în sărăcie pentru o persoană se consideră că
depinde de caracteristicile fizice, psihice, educaţionale şi ocupaţionale care
îngreunează accesul respectivei persoane la nivelurile de bunăstare oferite de
economia locală. Persoanele devin vulnerabile în raport cu nivelurile medii
naţionale. Decalajele interne şi internaţionale nu constituie de obicei o dimensiune a
sărăciei. Structurile economice reprezintă însă – în opinia noastră – principalul
factor care determină vulnerabilitatea şi implicit un anumit nivel al condiţiilor de
viaţă.

Structurile economice bazate pe activităţi extensive din punct de vedere al
utilizării forţei de muncă, dar fără intensitate ridicată nu asigură venituri salariale
suficiente, peste sau în apropierea mediilor naţionale, ceea ce induce riscul de
sărăcie. În România, din populaţia ocupată de 9 mil. persoane, peste 2,5 mil.
persoane sunt ocupate în agricultură, silvicultură şi pescuit, unde veniturile medii
lunare se estimează  la  mai  puţin de  70% din media naţională. Decalaje de venituri
salariale care induc riscul de sărăcie se înregistrează chiar şi în cadrul industriei
prelucrătoare. Patru activităţi cu pondere în producţia industrială au ele însele medii
salariale sectoriale situate la 63 – 68% din media naţională: industria alimentară
(63%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (63%), prelucrarea lemnului (65%),
industria de marochinărie şi încălţăminte (68%), industria mobilei (66%).

Dacă ne referim strict la câştigurile salariale, aproape 1 milion de salariaţi
obţin din muncă câştiguri situate între 50 – 70% din câştigul salarial mediu brut
lunar din economie.

Dacă ne referim strict la salariaţii care lucrează cu timp complet4, la nivelul
lunii octombrie 2012, peste 30% dintre salariaţi aveau un salariu de bază de până la
50% din caştigul salarial mediu din economie. La aceştia se adaugă aproximativ 24%
dintre salariaţi care aveau un salariu de bază brut de până la 70% din media
naţională.

O astfel de structură economică şi ierarhizare salarială face ca profilul
sărăciei în România, din punct de vedere al statutului ocupaţional, să nu fie avantajat
de îmbunătăţirea ocupării. Rata sărăciei în cazul persoanelor ocupate este mult mai
ridicată decât în cazul pensionarilor şi nu diferă foarte mult de cea a persoanelor
neocupate. În dinamică, mai ales în perioada de criză (după 2008) impactul structurii
economice este şi mai vizibil: rata sărăciei persoanelor ocupate s-a majorat în cazul

4 Sursa o reprezintă ancheta INS efectuată în luna octombrie a fiecărui an la agenţii economici cu
privire la salariaţii care au lucrat întreaga lună; este singura anchetă prin care se obţin şi se publică
informaţii despre salariile de bază stabilite prin contracte şi despre repartizarea salariaţilor pe grupe
de salarii de bază brute sau salarii brute realizate.
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persoanelor ocupate şi s-a redus la persoanele neocupate. Creşterea numărului de
şomeri în perioada de criză şi creşterea ratei de sărăcie pentru această categorie
reprezintă o consecinţă importantă a crizei economice, dar limitarea la acest aspect
distrage atenţia de la dimensiunea sistemică a sărăciei în România, respectiv lipsa de
progrese semnificative în modernizarea structurală a economiei româneşti.

În anul 2011 rata sărăciei la persoanele ocupate a fost de 18,9%, iar în cazul
persoanelor neocupate sau inactive de 20,8%; în cazul persoanelor de sex masculin,
cele două rate au fost: 21% şi respectiv 16,9%.

În perioada de criză (anii 2009 şi 2010) rata sărăciei totale s-a îmbunătăţit
(23,4% în anul 2008, 22,4% în 2009 şi 21,1% în anul 2010), ceea ce pune în evidenţă
impactul pozitiv al măsurilor sociale, dintre care pensia socială acordată din 2009 a
avut un efect major (rata sărăciei la pensionari a scăzut de la 19% în anul 2008, la
15,7% în 2009 şi 12,8% în 2010).

Criza a fost suportată doar de şomeri. Restructurările în sectorul privat nu s-
au reflectat şi în scăderea pronunţată a  veniturilor  celor ce au rămas în continuare
în activitate. Rata sărăciei la persoanele ocupate a rămas relativ constantă: 17,5% în
anul 2008, 17,6% în 2009 şi 17,2% în anul 2010. În cazul persoanelor inactive (care
au ca sursă de venituri transferurile sociale, dar şi câştigurile din munca la negru)
rata sărăciei a avut următoarea evoluţie: 31,8% în anul 2008, 30,7% în 2009 şi 29,8%
în 2010.

Situaţia din anul 2011, când fenomenul sărăciei s-a amplificat în cazul
persoanelor ocupate (şomajul s-a redus şi a crescut ocuparea), şomerilor şi
persoanelor inactive argumentează că structura economică şi nivelul de dezvoltare
rămân cauze ale sărăciei în România, mai mult decât s-ar crede, şi că măsurile
directe, ţintite către categoriile defavorizate, nu au impactul aşteptat dacă nu se va
realiza o substanţială modernizare structurală (prin investiţii orientate către activităţi
moderne din punct de vedere tehnologic sau servicii – care valorifică superior
resursa de muncă – nu comerţ sau hoteluri şi restaurante).

În anul 2011 rata sărăciei a crescut pe total ţară cu 1,1 puncte procentuale,
iar în cazul populaţiei ocupate cu 1,7 puncte procentuale.

Faptul că economia nu generează suficiente venituri (valoare adăugată) este
ilustrat şi de ponderea însemnată a transferurilor sociale în structura veniturilor şi
implicit cu efect asupra stării de sărăcie sau non – sărăcie.

Pentru evidenţierea rolului jucat de aceste venituri, în evaluările de sărăcie se
utilizează doi indicatori specifici şi anume: rata sărăciei înainte de transferurile
sociale, inclusiv pensiile (adică înainte de toate tipurile de transferuri primite) şi
respectiv, rata sărăciei înainte de transferurile sociale, exclusiv pensiile (adică
înaintea primirii diferitelor transferuri, altele decât pensia). Trebuie spus că, după
cum se observă, indicatorii au în vedere rolul pensiei, pentru că aceasta reprezintă
elementul cu cea mai mare greutate specifică şi cea mai mare frecvenţă dintre
transferurile sociale. De asemenea, se cuvine menţionat că rata sărăciei generală,
utilizată curent în analizele de sărăcie, este o rată determinată după includerea în
venituri a tuturor transferurilor sociale.
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În anul 2011, mai mult de un sfert din populaţie nu a fost afectată de sărăcie
datorită existenţei transferurilor sociale. Doar pensiile au făcut ca 20,7% din
populaţie să nu „cadă” în această situaţie nefavorabilă. Dacă în anul 2011 nu s-ar fi
plătit pensiile şi celelalte transferuri sociale, aproape jumătate din populaţie (49,8%)
s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative. Situaţia imaginată ar fi fost şi mai dramatică
în cazul persoanelor vârstnice (65 de ani şi peste) care într-o proporţie de 86,2% ar
fi fost într-o stare de sărăcie relativă.

În cazul teoretic în care veniturile ar include pensiile, dar nu şi celelalte tipuri
de transferuri, situaţia s-ar ameliora cumva în sensul că proporţia săracilor ar coborî
la circa 29% din populaţie. Evident că pensiile determină cea mai mare „ieşire” din
starea prezumtivă de sărăcie pentru persoanele vârstnice (70% dintre acestea), dar şi
cea mai scăzută în cazul copiilor şi tinerilor de până la 18 ani, acest tip de transfer
social nefiindu-le caracteristic. Lipsa altor feluri de transferuri sociale, de care
beneficiază în mod normal copiii şi tinerii, ar fi resimţită de 8% dintre aceştia.

Transferurile reprezintă o formă de redistribuire a veniturilor cu efect major
în reducerea sărăciei. Din această perspectivă, un indicator sintetic al inegalităţii
veniturilor şi al redistribuirii foarte sugestiv, este Coeficientul Gini. Acesta
ilustrează ce procent din totalitatea veniturilor populaţiei ar trebui redistribuit,
pentru a asigura o repartizare perfect egală între toţi membri societăţii. Evident că
definiţia se referă la situaţia teoretică a unei egalităţi perfecte a distribuţiei
veniturilor, caz în care valoarea Coeficientului Gini ar fi zero. În acest context este
menţionat că inegalitatea veniturilor nu reprezintă, în sine un aspect negativ, pentru
că aceasta provine în primul rând din calitatea şi cantitatea diferită a muncii
individuale.

Dinamica indicatorului şi poziţionarea faţă de alte ţări evidenţiază
eventualele aspecte negative.

Îmbunătăţirea Coeficientului Gini în perioada 2008-2011 şi poziţionarea mai
bună a României în cadrul UE comparativ cu ierarhia dată de rata sărăciei pentru
anumite categorii de populaţie s-a datorat nu atât dezvoltării economice şi creşterii
veniturilor, cât mai ales protecţiei social şi redistribuirii de venituri. În România,
Coeficientul Gini s-a redus de la 36% în anul 2008 la 33,2% în anul 2011. Cinci ţări
(Bulgaria, Grecia, Spania, Letonia şi Portugalia) înregistrau în 2011 un Coeficient
Gini mai mare. Pe ansamblul UE, valoarea Coeficientului Gini a fost de 30,7% în
anul 2011.

Dacă se ia în considerare media UE-27 dar şi valoarea foarte apropiată a
Coeficientului Gini din unele state europene dezvoltate, precum Marea Britanie
(33,0% în 2011), Italia (31,9%), Franţa (30,8%), comparativ cu valoarea înregistrată
de România rezultă că sărăcia este determinată, în principal, de nivelul de dezvoltare
şi structură economică. Ponderea activităţilor care nu generează suficiente venituri
cu valoare adăugată mai redusă (precum agricultura, comerţul, prelucrarea lemnului)
reprezintă un factor mai important decât insuficienţa transferurilor sociale.
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3. Disparităţi regionale

Analiza evoluţiei riscului de sărăcie sau excluziune socială, în ultimii ani,
în România, evidenţiază o evoluţie pozitivă atât în perioada crizei, cât şi după aceea.
Numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială era în 2011 cu
circa 13% mai mic decât în 2007, acest fapt reflectându-se şi în reducerea ratei de la
45,9% în 2007 la 40,3% în 2011.

Analiza în structură a riscului de sărăcie sau excluziune socială, în anul 2011,
arată următoarele:

 Rata este mai mare în rândul femeilor comparativ cu persoanele de
sex masculin (41,1% faţă de 39,5% în anul 2011). Acest fapt pate fi explicat prin
faptul că femeile se încadrează într-un procent mai mare în categoria cu intensitate
foarte redusă a muncii;

 În funcţie de vârstă se constată o rată mai mare în rândul
persoanelor cu vârsta 0-17 ani (49,1%), urmate de cele cu vârsta 18-64 ani (39%) şi
cele de peste 65de ani (35,3%);

 După statutul ocupaţional se remarcă o discrepanţă foarte mare între
o rată de doar 21,5% în rândul salariaţilor şi una de 73% în rândul şomerilor.

Tabel 3 Rata sărăciei sau excluziunii sociale

- % din total populaţie -

2008 2011
UE 27 23,7 24,3
România 44,2 40,3
Regiunea Nord - Est 54,5 51,2
Regiunea Sud - Est 48,6 50,0
Regiunea Sud  Muntenia 45,6 43,1
Regiunea Sud - Vest Oltenia 56,5 44,8
Regiunea Vest 33,4 33,1
Regiunea Nord - Vest 33,7 34,3
Regiunea Centru 32,7 28,5
Regiunea Bucuresti Ilfov 36,2 28,4

Sursa: Eurostat

La nivel regional, în anul 2011, două regiuni înregistrau o rată de  50% şi
peste: Nord - Est (51,2%) şi Sud - Est (50%); alte două regiuni aveau o rată mai
mare de 40%: Sud - Vest Oltenia (44,8%) şi Sud Muntenia (43,1%). Alte două
regiuni au avut o rată mai mare de 30%: Nord - Vest (34,3%) şi Vest (33,1%), iar
Centru (28,5%) şi Bucureşti-Ilfov (28,4%) sub 30%. Diferenţa între regiunea cu cea
mai mare rată (Nord - Est) şi cea cu cea mai mică (Bucureşti-Ilfov) este de 22,8 pp.
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Comparativ cu UE, toate regiunile de dezvoltare au avut o rată a riscului de
sărăcie şi excluziune socială peste media acesteia. De remarcat totuşi o îmbunătăţire
a decalajelor dintre media UE şi regiunile României în anul 2011 comparativ cu
2008. Astfel dacă în anul 2008 discrepanţa cea mai mare era de 2,38 (23,7% în UE şi
56,5% în regiunea Sud - Vest Oltenia), iar cea mai mică de 1,38 (23,7% în UE şi
32,7% în regiunea Centru). În anul 2011 discrepanţa maximă a fost de 2,11 (24,3%
media UE şi 51,2% în regiunea Nord - Est), iar cea minimă de 1,17 (24,9% media
UE şi 28,4% în regiunea Bucureşti-Ilfov).

Comparativ cu nivelul naţional distingem regiuni cu o rată peste medie
(Nord - Est, Sud - Est, Sud Muntenia şi Sud - Vest Oltenia) – regiuni care acoperă
partea de est şi sud a României) şi cele care au o rată inferioară mediei naţionale
(Vest, Nord - Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov).

În ceea ce priveşte rata sărăciei relative în România deşi mai mare decât
media UE, aceasta a înregistrat o reducere de 1,2 pp în 2011 (22,2%) comparativ cu
2008 (23,4%), în timp ce în UE a crescut cu 0,4 pp (de la 16,5% în 2008 la 16,9%  în
2011). Cea mai mare rată se înregistrează în Regiunea Nord - Est (32,4% în anul
2011), iar cea mai scăzută în Regiunea Bucureşti-Ilfov (3,4% - fiind una din cele mai
scăzute rate la nivelul UE).

Tabel 4 Rata sărăciei relative

- % din total populaţie -

2008 2011
UE 27 16,5 16,9
România 23,4 22,2
Regiunea Nord - Est 32,4 32,4
Regiunea Sud - Est 28,2 28,0
Regiunea Sud  Muntenia 22,3 21,6
Regiunea Sud - Vest Oltenia 36,9 28,9
Regiunea Vest 15,9 18,8
Regiunea Nord - Vest 18,9 20,0
Regiunea Centru 19,9 18,0
Regiunea Bucuresti Ilfov 6,5 3,4

Sursa: Eurostat

Discrepanţa faţă de media Uniunii Europene arată că pe total ţară aceasta s-a
redus uşor de la 1,42 în 2008 la 1,31 în 2011. De menţionat şi faptul că în anul 2011
Regiunea Bucureşti Ilfov (0,16%) au avut un indice de  disparitate sub media UE,
restul regiunilor situându-se peste media. De remarcat şi faptul că în anul 2011
discrepanţele dintre regiunile României şi Uniunea Europeană s-au redus
comparativ cu 2008. Astfel dacă în 2008 cel mai mare decalaj era de 2,24 (Regiunea
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Sud - Vest Oltenia) în anul 2011 acest decalaj înregistra valori mai mici de 2, nivelul
maxim înregistrându-se în Regiunea Nord - Est (1,92%).

În ceea ce priveşte decalajele faţă de economia naţională regiunile cu o rată a
riscului de sărăcie mai mare decât medie naţională sunt: Nord - Est (1,46), Sud -
Vest Oltenia (1,30), Sud - Est (1,26), iar cele cu rată mai mică sunt: Sud Muntenia
(0,97), Vest (0,85), Centru (0,81), Nord - Vest (0,90) şi Bucureşti-Ilfov (0,15). Cu
excepţia regiunii Sud Muntenia harta riscului de sărăcie este identică cu cea a riscului
de sărăcie şi excluziune socială.

Rata deprivării materiale severă arată că în România aceasta este aproape
triplă faţă de media Uniunii Europene şi anume 29,4% comparativ cu 8,8% în anul
2011. Rata este mult mai accentuată în regiunile din estul şi sudul ţării, cu valori
peste media naţională şi cu valori sub cel pe total economie în restul teritoriului.

Tabel 5 Deprivare materială severă

- % din total populaţie -

2008 2011
UE 27 8,5 8,8
România 32,9 29,4
Regiunea Nord - Est 39,7 38,1
Regiunea Sud - Est 36,0 37,0
Regiunea Sud  Muntenia 36,6 33,4
Regiunea Sud - Vest Oltenia 38,3 30,2
Regiunea Vest 21,8 19,7
Regiunea Nord - Vest 24,6 23,9
Regiunea Centru 26,2 17,4
Regiunea Bucureşti Ilfov 33,3 26,1

Sursa: Eurostat

Comparativ cu nivelul european se constată faptul că nici o regiune din
România nu are o rată sub media UE. Regiunea Bucureşti Ilfov surprinde printr-o
rată foarte pronunţată şi apropiată de media naţională. În celelalte regiuni decalajele
sunt mai accentuate în partea de est şi sud şi mai reduse în centrul şi vestul ţării.

Rata populaţiei care trăieşte în gospodării cu grad redus de ocupare în
România (6,7%) este mai mic decât în UE (10,3%). Distribuţia decalajelor acestei
categorii este diferită comparativ cu componentele anterioare. Se evidenţiază
Regiunea Nord – Est cu o rată inferioară atât mediei naţionale, cât şi celei a UE. De
asemenea se remarcă decalaje mai accentuate în regiunile din Vest şi Nord – Vest,
cu valori peste media naţională.
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Tabel 6 Populaţie care trăieşte in gospodarii cu
grad redus de ocupare

- % din total populaţie -

2008 2011
UE 27 9,0 10,3
România 8,2 6,7
Regiunea Nord - Est 5,5 4,1
Regiunea Sud - Est 10,5 9,5
Regiunea Sud  Muntenia 9,6 8,1
Regiunea Sud - Vest Oltenia 10,8 9,4
Regiunea Vest 6,7 8,0
Regiunea Nord - Vest 10,4 7,3
Regiunea Centru 7,1 5,1
Regiunea Bucureşti Ilfov 5,1 2,9

Sursa: Eurostat

Dacă ar fi să sintetizăm tendinţele sociale din perioada de criză, în profil
regional, ar fi de remarcat că regiunile din vestul ţării, regiuni cu un nivel de
dezvoltare mai ridicat şi cu un profil preponderent industrial, au fost puternic
afectate de criză. Rata sărăciei relative s-a majorat sensibil în perioada 2009-2011 în
Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest.

Dacă corelăm această tendinţă cu evoluţia gradului de ocupare – atât gradul
redus de ocupare, cât şi şomajul – rezultă că scăderea nivelului de trai în Regiunea
Vest, o regiune a cărei dezvoltare s-a bazat cu prioritate pe atragerea de investiţii
străine, a provenit din creşterea proporţiei gospodăriilor cu grad redus de ocupare şi
mai ales din reducerea veniturilor din muncă.

În această regiune şomajul a crescut de la 3,8% în 2008 la 6% în 2010,
ponderea populaţiei din gospodăriile cu grad redus de ocupare a crescut cu peste un
punct procentual, iar veniturile salariale pe o persoană au rămas relativ constante,
neacoperind inflaţia.

În Regiunea Nord-Vest ponderea populaţiei care trăieşte în gospodării cu
grad redus de ocupare s-a diminuat cu aproape 3 puncte procentuale (de la 10,4% în
2008 la 7,3% în 2011), iar şomajul şi câştigul salarial pe o persoană au avut o
evoluţie asemănătoare celei din Regiunea Vest. Rezultă o evoluţie socială ceva mai
bună în această regiune comparativ cu Regiunea Vest, reflectată, de altfel şi în
amplitudinea de creştere a ratei sărăciei relative: doar 1,1 puncte procentuale în plus
în Regiunea Nord-Vest faţă de un plus de 2,9 puncte procentuale în Regiunea Vest.

O a doua concluzie se referă la regiunile cele mai sărace, respectiv Regiunea
Nord-Est şi Regiunea Sud-Est, care au înregistrat o evoluţie divergentă din punct de
vedere al deprivării materiale, în condiţiile unei sărăcii relative stabile în intervalul
2009-2011. În regiunea Nord-Est, categoria de populaţie aflată în deprivare
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materială severă (vezi tabelul nr. 5) şi-a redus ponderea în populaţia regiunii, ceea ce
înseamnă că deşi sărăcia monetară (ilustrată de rata sărăciei relative) s-a menţinut,
condiţiile de viaţă s-au îmbunătăţit. În schimb, în Regiunea Sud-Est deprivarea
materială severă s-a accentuat, ceea ce agravează starea de sărăcie. Şi aceasta în
condiţiile în care ponderea populaţiei care trăieşte în gospodării cu grad redus de
ocupare s-a redus. S-ar putea afirma că deşi Regiunea Sud-Est se află statistic după
Regiunea Nord-Est din punct de vedere al sărăciei şi excluziunii sociale,
complexitatea fenomenului este mai mare şi în consecinţă starea de sărăcie este mai
acut percepută de locuitorii acestei regiuni.

Tendinţele regionale evidenţiate relevă faptul că progresul în reducerea
sărăciei nu numai că reprezintă un demers dificil şi complex, dar şi că este la fel de
important şi în zonele dezvoltate. Nivelul de dezvoltare nu reprezintă în sine o
soluţie pentru un grad redus de sărăcie, dacă dezvoltarea nu este echilibrată din
punct de vedere social. Poate tocmai de aceea Strategia Europa 2020 pune accentul
pe dimensiunea socială a dezvoltării. În acest context, este de subliniat preocuparea
Comisiei Europene pentru consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi
Monetare, scop în care de curând au decis să consolideze monitorizarea la nivel
european a evoluţiei ocupării forţei de muncă şi a situaţiei sociale ca parte a
supravegherii macroeconomice şi să elaboreze un tablou de bord cu principalii
indicatori sociali de ocupare a forţei de muncă. De asemenea, s-au stabilit direcţiile
pentru o coordonare mai bună a politicilor sociale şi privind ocuparea forţei de
muncă în cadrul semestrului european. Se asigură astfel cadrul conceptual şi
metodologic pentru intensificarea politicilor de reducere a sărăciei şi excluziunii
sociale. Dar, aşa cum arătam la începutul articolului, decisivă pentru un progres
social durabil şi semnificativ în România, va rămâne modernizarea structurală a
economiei.
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proposed in this paper will be highlighted in the changing context of administrative-territorial
organization in Romania, namely the completion of regional status in the forthcoming period.

In this context, a case study of revenues and expenditures in Region 3 South-Muntenia
becomes extremely interesting, conclusions regarding the budget deficit or surplus enabling an
overview of regional economic development in Romania, as well as an useful perspective on the
regional dimension of POR new programming period 2014-2021.
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Introducere

În noiembrie 2010, Comisia Europeană a publicat primele sale idei privind
viitorul politicii de coeziune a UE, după perioada actuală de programare care se
încheie anul acesta. În condiţiile unei perioade prelungite de recesiune economică,
dezbaterile asupra bugetelor regionale se intensifică atât la nivel academic cât şi
politic.

În octombrie 2013 a fost publicată spre consultare prima versiune a
Acordului de Parteneriat 2014-2020 care stabileşte modalitatea în care vor fi
concentrate investiţiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii pentru a
promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii
unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială.

Lucrarea de faţă urmăreşte analiza deficitului şi a excedentului bugetar în
România, la nivel regional. În ţara noastră, bugetul este organizat în prezent la nivel
judeţean, motiv pentru care analiza la nivel regional nu se poate realiza decât prin
cumularea bugetelor judeţene. Necesitatea şi utilitatea viitoare a tipului de analiză
propus în această lucrare se va evidenţia în contextul procesului de schimbare a
organizării administrativ-teritoriale în România, respectiv a definitivării statutului
regional în perioada imediat următoare.

În acest context, un studiu de caz al veniturilor şi cheltuielilor bugetare la
nivelul Regiunii 2 Sud-Est devine extrem de interesant, concluziile referitoare la
deficitul sau excedentul bugetar permiţând o viziune de ansamblu asupra dezvoltării
economice regionale în România precum şi o perspectivă utilă asupra dimensiunii
regionale a noii perioade de programare POR 2014-2020.

Analiza veniturilor la nivel regional se concentrează pe datele existente
pentru perioada 2009-2012. În perioada analizată, veniturile au înregistrat uşoare
variaţii, atât la nivel de regiune cât şi la nivel judeţean, după cum se poate constata în
capitolele următoare.

Pentru analiza cheltuielilor la nivel regional în fiecare dintre regiunile
analizate s-au luat în calcul următoarele categorii de cheltuieli:

 cheltuieli de personal;
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii;
 cheltuieli de capital;
 alte cheltuieli.

În paralel cu scăderea veniturilor, la nivel regional, se înregistrează în
perioada analizată, 2009-2012, o scădere a cheltuielilor totale precum şi a
principalelor categorii de cheltuieli: cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi
servicii şi cheltuielile de capital.
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Analiza Veniturilor în Regiunea Sud-Muntenia

Regiunea 3 Sud a înregistrat în anul 2012 venituri totale de 5.694,2 milioane
lei, în creştere cu 2,24% (respectiv 124.809 mii lei) faţă de anul 2009, când veniturile
totale la nivelul regiunii au fost 5.569,4 milioane lei (vezi Tabelul 1.1).

Tabelul 1.1: Veniturile în Regiunea 3 Sud în perioada 2009-2012

Regiunea 3 Sud 2009 2012
Venituri totale

(exprimate în mii lei) 5.569.452 5.694.261

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010-2013.

La analiza realizată la nivelul Regiunii 3 Sud au fost luate în calcul sumele
provenite din venituri proprii şi categoriile componente ale acestor venituri: cote
defalcate din impozitul pe venit, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi taxe si impozite locale (vezi Figura 1.1).

Sursa: Analiza datelor din Anexa 1.

Figura 1.1: Evoluţia veniturilor proprii în Regiunea 3 Sud în perioada 2009-2012
(exprimate în milioane lei)

Veniturile proprii totale au înregistrat în anul 2012 o creştere uşoară faţă de
anul 2009, respectiv 2.390,8 milioane lei în 2012, cu 2,77% mai mult decât în 2009,
când veniturile totale proprii în Regiunea 3 Sud au fost de 2.326,3 milioane lei.
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Cotele defalcate din impozitul pe venit au înregistrat o scădere de 7,8% în anul
2012 faţă de anul 2009, de la 1.130,3 milioane lei în anul 2009 la 1.042,1 milioane lei
în anul 2012.

În acelaşi timp, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale au scăzut cu 12,3%.

Singura categorie de venituri ce a înregistrat creştere în perioada analizată a
fost cea a taxelor şi impozitelor locale, cu un plus de 26,18%, respectiv 204,2 milioane
lei mai mult în anul 2012 faţă de 2009.

În ceea ce priveşte ponderea celor trei categorii de venituri proprii în totalul
veniturilor proprii la nivelul Regiunii 3 Sud, conform Figurii 1.2, se poate constata
că au existat mici variaţii procentuale în perioada analizată.

Sursa: Analiza datelor din Anexa 1.

Figura 1.2: Ponderea categoriilor de venituri proprii în total venituri proprii în
Regiunea 3 Sud, 2009-2012 (%)

Cotele defalcate din impozitul pe venit ocupă prima poziţie din punct de vedere al
contribuţiei la veniturile proprii ale Regiunii 3 Sud şi au înregistrat în perioada
analizată o scădere uşoară, de la 48,59% în anul 2009 la 43,59% în anul 2012.

De asemenea, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, au scăzut la rândul lor cu 12,3%, de la 17,89% în anul 2009
la 15,25% în anul 2012.

Taxele şi impozitele locale au înregistrat o creştere procentuală semnificativă în
perioada analizată, de la 33,5% pondere în venituri proprii în anul 2009 la 41,16% în
anul 2012.

În ceea ce priveşte evoluţia veniturilor la nivel judeţean în cadrul Regiunii 3
Sud, se poate constata din Figura 1.3, că două din cele şapte judeţe componente ale
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Regiunii au înregistrat scăderi ale veniturilor, respectiv Ialomiţa şi Prahova, iar
celelalte cinci judeţe, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa şi Teleorman au
înregistrat creşteri uşoare ale veniturilor totale în perioada 2009-2012.

Sursa: prelucrări proprii după date din Anuarul Statistic al României 2010-2013.

Figura 1.3: Situaţia veniturilor totale la nivel judeţean, în Regiunea 3 Sud, în
perioada 2009-2012 (exprimate în milioane lei)

Analiza Cheltuielilor în Regiunea Sud-Muntenia

Cheltuielile la nivel regional în Regiunea 3 Sud au înregistrat o creştere
uşoară, 7,08%, de la 5.379,8 milioane lei în anul 2009 la 5.760,8 milioane lei în anul
2012 (vezi Tabelul 2.1).

Tabelul 2.1: Situaţia cheltuielilor la nivelul Regiunii 3 Sud, 2009-2012 (mii lei)

Regiunea 3 Sud 2009 2012

Cheltuieli totale
(exprimate în mii lei) 5.379.813 5.760.862

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010-2013.

Categoria cheltuieli de personal are cea mai mare contribuţie la totalul
cheltuielilor la nivel regional în anul 2009, 2.246,9 milioane lei reprezentând 42%. În
anul 2012, cu o valoare de 1.683,9 milioane lei, reprezentând 36% din total
cheltuieli, trece pe poziţia a doua, după categoria alte cheltuieli. După cum reiese şi
din Figura 2.1, ponderea cheltuielilor de personal a scăzut cu 25,05% în perioada analizată.
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Cheltuielile cu bunuri şi servicii, pe locul trei ca importanţă la nivel regional, au
înregistrat o variaţie nesemnificativă în perioada analizată, ponderea lor în total
cheltuieli crescând de la 17,66% în anul 2009 până la 21,48% în anul 2012

Cheltuielile de capital reprezintă categoria cu cea mai mică pondere în total
cheltuieli în Regiunea 3 Sud. După cum se observă din analiza comparată din Figura
2.2, acestea au avut o pondere asemănătoare în total cheltuieli atât în anul 2009 cât
şi în anul 2012, respectiv 16,63% în 2009 şi 17,17% în 2012.

Sursa: Analiza datelor din Anexa 2.

Figura 2.1: Ponderea categoriilor de cheltuieli în total în Regiunea 3 Sud, 2009-2012

Categoria alte cheltuieli ocupă cea de a doua poziţie ca pondere în total
cheltuieli la nivel regional. Aceste cheltuieli au înregistrat o creştere procentuală
semnificativă, de la 23,94% în anul 2009 la 32,13% în anul 2012.

Analiza deficitului şi excedentului la nivelul Regiunii Sud-Muntenia

Veniturile totale înregistrate în Regiunea 3 Sud-Muntenia au crescut în
perioada 2009-2012 cu 2,24% (respectiv 124.809 mii lei), de la 5.569,4 milioane lei
în anul 2009, la 5.694 milioane lei în anul 2012.

Majoritatea categoriilor de venituri au înregistrat scăderi atât la nivel regional
cât şi judeţean. Singura categorie care a înregistrat creştere constantă în perioada
analizată fiind cea a impozitelor şi taxelor locale.

Aceeaşi tendinţă se păstrează şi la nivel judeţean, două din cele şapte judeţe
componente ale Regiunii au înregistrat scăderi ale veniturilor, respectiv Ialomiţa şi
Prahova, iar celelalte cinci judeţe, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa şi Teleorman
au înregistrat creşteri uşoare ale veniturilor totale în perioada 2009-2012.
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Sursa: Analiza datelor din Anexele 1 şi 2.

Figura 3.1: Raportul venituri / cheltuieli bugetare în Regiunea 3 Sud, 2009-2012

Cheltuielile totale în Regiunea 3 Sud au înregistrat o creştere uşoară, 7,08%,
de la 5.379,8 milioane lei în anul 2009 la 5.760,8 milioane lei în anul 2012. Şi la nivel
judeţean, majoritatea judeţelor din Regiunea 3 Sud respectă trendul regional, cu
excepţia judeţului Ialomiţa, unde cheltuielile au scăzut uşor în perioada 2009-2012.

Concluzii

Comparând cifrele veniturilor totale cu cele ale cheltuielilor totale la nivel
regional se poate observa că Regiunea 3 Sud poate acoperi cheltuielile din sumele
încasate al nivelul anului 2009. Alta este situaţia în anul 2012, când cheltuielile sunt
vizibil mai mari decât veniturile (vezi Figura 3.1).

Din analiza datelor prezentate se poate constata o scădere semnificativă a
cheltuielilor de personal atât la nivel regional cât şi pentru fiecare judeţ în parte,
scădere ce variază între 25-30%.

Raportul venituri cheltuieli a scăzut în perioada analizată. După cum reiese
din Figura 3.1, de la 103,5% cât era în 2009, raportul ajunge în 2012 la o valoare de
98,8%. Deci, în anul 2009 exista un surplus, un excedent bugetar, în timp ce în anul
2012 se poate constata un deficit bugetar.

Veniturile totale sunt în scădere în perioada analizată iar cheltuielile într-o
creştere remarcabilă. Se poate observa, din analiza cifrelor prezentate în Anexele 1 şi
2 precum şi din graficele de mai sus, că la nivelul anului 2012, Regiunea 3 Sud nu îşi
mai poate acoperi cheltuielile totale din veniturile totale.
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Anexe

Anexa 1: Venituri proprii în Regiunea 3 Sud, 2009-2012

Regiunea 3 Sud 2009 2012
% din total

venituri
2009

% din total
venituri

2012
Mii lei Mii lei % %

Cote defalcate din impozitul
pe venit 1.130.367 1.042.072 48,59 43,59

Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

416.102 364.693 17,89 15,25

Taxe si impozite locale 779.902 984.121 33,52 41,16
Total venituri proprii 2.326.371 2.390.888 100% 100%

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010-2013.

Anexa 2: Cheltuieli în Regiunea 3 Sud, 2009-2012

Regiunea 3 Sud 2009 2012
% din total

venituri
2009

% din total
venituri

2012
Mii lei Mii lei % %

Cheltuieli de personal 2.246.932 1.683.938 41,77 29,23
Bunuri şi servicii 950.121 1.237.172 17,66 21,48

Cheltuieli de capital 894.906 988.891 16,63 17,17
Alte cheltuieli 1.287.856 1.850.861 23,94 32,13

Total cheltuieli 5.379.815 5.760.863 100% 100%
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010-2013.
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Issues of Economic and Social Cohesion in Romania

[Aspecte ale coeziunii economice şi sociale în România]1
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Abstract
The economic and social cohesion is the principle that asserts the solidarity among the EU

member countries and the different regions of the EU, through which balanced and sustainable
development, reduction in the structural gaps among the regions and promotion of equal chances are
favored. For Romania, the cohesion policy is the more important, because most of its regions reveal
significant gaps both against the EU average and the national average.

In such a context, the paper presents the main aspects of assessing the economic and social
gaps at regional level by using indicators pertaining to incomes (as a way to reveal welfare, at
national, regional and individual levels, quantified by the GDP per capita and households incomes)
and, in connexion  with them, to poverty and social inclusion. The connected indicators regarding
the unemployment and employment rates were also analyzed. The results revealed large and
increasing development gaps among the Romanian regions, as well as regional peculiarities
regarding the way the economic processes are correlated, due to the significant inter-regional
structural and socio-economic differences.

Keywords: economic and social cohesion, development gaps, Romanian regions, cohesion
assessment
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1. Introducere

Strategia Europa 2020 are ca obiectiv general transformarea UE într-o
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel
ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea
economică, socială şi teritorială. Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi care se
susţin reciproc:

 Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi
inovare;

 Creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul
de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;

 Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

Drept principale priorităţi la orizontul anului 2020, Comisia Europeană îşi
propunea ca Europa să deţină un rol de lider, să susţină concurenţa şi să prospere
datorită unei economii bazate pe cunoaştere, conectată, mai ecologică şi mai
favorabilă incluziunii, care să aibă o creştere puternică şi durabilă şi să asigure atât
un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, cât şi progresul social.

În acest context, politica regională trebuie nu doar să asigure coeziunea
economică şi socială ci este menită şi să faciliteze îndeplinirea obiectivelor de
ocupare şi a celor sociale stabilite prin Strategia Europa 2020.Totodată, aceasta
urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea
investiţiilor în sectorul privat, care să asigure valorificarea la maxim a potenţialului
fizic şi uman local astfel încât să crească nivelul de trai şi să se reducă disparităţile
faţă de media naţională şi, prin acestea, să se îmbunătăţească convergenţa în
Uniunea Europeană.

Coeziunea economică şi socială este un principiu care exprimă solidaritatea între
Statele Membre ale Uniunii Europene şi între diferitele regiuni ale UE şi prin care
este favorizată dezvoltarea echilibrată şi durabilă, reducerea diferenţelor structurale
dintre regiuni şi promovarea şanselor egale. Pentru România politica de coeziune
este cu atât mai importantă cu cât majoritatea regiunilor prezintă decalaje
importante atât faţă de media UE cât şi faţă de media naţională.

2. Creşterea economică favorabilă incluziunii - o economie cu o rată ridicată
a ocupării forţei de muncă, capabilă să asigure coeziunea economică, socială
şi teritorială

O creştere economică favorabilă incluziunii presupune asigurarea
autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării forţei de muncă, investirea în
dezvoltarea competenţelor, combaterea sărăciei şi modernizarea pieţelor muncii şi a
sistemelor de formare şi de protecţie socială pentru a ajuta cetăţenii să anticipeze şi
să gestioneze schimbările, precum şi pentru a construi o societate solidară. În acest
context, la nivelul Uniunii Europene trebuie să acţioneze în următoarele domenii:
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 Ocuparea forţei de muncă: din cauza schimbărilor demografice, forţa de
muncă este în scădere în statele membre ale UE. Numai două treimi din populaţia
activă are în prezent un loc de muncă, în comparaţie cu peste 70% în SUA şi în
Japonia. Rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul femeilor şi al
lucrătorilor în vârstă. Tinerii au fost grav afectaţi de criză, înregistrând rate ale
şomajului de peste 21%. Se întrevede un risc ridicat ca persoanele neintegrate în
câmpul muncii sau care au legături slabe cu acesta să piardă teren pe piaţa muncii;

 Îmbunătăţirea competenţelor: aproximativ 80 de milioane de persoane au
competenţe reduse sau de bază, însă persoanele mai instruite sunt cele care
beneficiază, în principal, de posibilităţile oferite de învăţarea de-a lungul vieţii. Până
în anul 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare,
în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competenţe reduse
va scădea cu 12 milioane. Pentru ca lucrătorii să aibă o viaţă activă mai îndelungată,
este nevoie, de asemenea, să se ofere posibilitatea de a dobândi şi de a dezvolta noi
competenţe pe tot parcursul vieţii;

 Combaterea sărăciei: înainte de criză, 80 de milioane de persoane erau
ameninţate de sărăcie, 19 milioane dintre acestea sunt copii. 8% dintre persoanele
care au un loc de muncă nu câştigă suficient pentru a ieşi din sărăcie. Şomerii sunt,
în special, afectaţi.

Obiectivele UE definite în Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii pot fi îndeplinite doar dacă se ia în considerare
dimensiunea teritorială a strategiei, întrucât oportunităţile de dezvoltare variază de
la o regiune la alta.

Coeziunea teritorială reprezintă un set de principii pentru dezvoltarea
teritorială armonioasă, echilibrată, eficientă şi durabilă. Aceasta creează oportunităţi
egale pentru cetăţeni şi întreprinderi, indiferent de locul unde se găsesc, permiţându-
le să-şi exploateze la maximum potenţialul teritorial. În acelaşi timp coeziunea
teritorială consolidează principiul solidarităţii pentru a promova convergenţa între
economiile teritoriilor mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate şi completează
mecanismele de solidaritate printr-o abordare calitativă şi garantează faptul că
oportunităţile de dezvoltare sunt cel mai bine adaptate la particularităţile unui
teritoriu.

Cadrul de politică orientat către acţiune, în vederea sprijinirii coeziunii
teritoriale în Europa în calitate de nou obiectiv al Uniunii Europene, introdus prin
Tratatul de la Lisabona (art. 3 TUE) este reprezentat de Agenda Teritorială 2020.
Principalul obiectiv al Agendei Teritoriala 2020 este de a furniza orientări strategice
pentru dezvoltarea teritorială, promovând integrarea dimensiunii teritoriale în cadrul
diferitelor politici la toate nivelurile de guvernare şi de a asigura punerea în aplicare a
Strategiei Europa 2020 în conformitate cu principiile coeziunii teritoriale.

Abordarea teritorială în elaborarea politicilor contribuie la coeziunea
teritorială. Întemeindu-se pe principiile coordonării orizontale, elaborării politicilor
pe baza informaţiilor empirice şi dezvoltării unor zone funcţionale integrate, o astfel
de abordare aplică principiul subsidiarităţii prin intermediul guvernanţei pe mai
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multe niveluri. Aceasta are drept obiectiv eliberarea potenţialului teritorial prin
strategii de dezvoltare bazate pe cunoaşterea locală şi regională a necesităţilor
existente şi pe avantajele specifice şi factorii care contribuie la competitivitatea
anumitor zone. Zonele îşi pot utiliza capitalul teritorial pentru a aplica soluţii optime
pentru dezvoltarea pe termen lung şi contribui în acest mod la îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Europa 2020.

La nivelul UE au fost definite ca priorităţi teritoriale şase elemente
esenţiale pentru creşterea favorabilă incluziunii: 1. Promovarea dezvoltării teritoriale
policentrice şi echilibrate, 2. Încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale
şi în regiuni specifice, 3. Integrarea teritorială în regiunile funcţionale transfrontaliere
şi transnaţionale, 4. Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza
economiilor locale puternice, 5. Îmbunătăţirea conexiunilor teritoriale pentru
indivizi, comunităţi şi întreprinderi, 6. Gestionarea şi conectarea valorilor ecologice,
peisagistice şi culturale ale regiunilor.

Dintre acestea, promovarea dezvoltării teritoriale policentrice şi echilibrate, prin
obiectivele sale, pregăteşte şi asigură terenul pentru atingerea celorlate cinci
obiective. Dezvoltarea policentrică este un concept relativ mai nou pentru România,
acest proces fiind initiat din punct de vedere legal prin HG 998/2008, prin care au
fost declarate ca poli de creştere municipiile: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara iar ca poli de dezvoltare urbană, municipiile Arad,
Baia Mare, Brăila, Bacău, Deva, Galaţi, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Târgu
Mureş, Sibiu,Satu Mare, Suceava.

3. Regiunea de dezvoltare – cadru de implementare a politicii regionale

În toate demersurile teoretice şi practice care au în vedere fundamentarea
strategiilor şi politicilor de dezvoltare economică şi socială în plan teritorial
regiunea reprezintă elementul fundamental. În practica economico-socială, regiunea este
privită adeseori ca o unitate administrativ-teritorială a unei ţări, având, pe de o parte, o
determinare geografică (o porţiune din teritoriul unei ţări ce se individualizează prin
trăsături de ordin istoric, cultural, economic, social, iar pe de o altă, o determinare
administrativă, implicând o sumă de competenţe instituţionale, ceea ce îi conferă o
anumită autonomie în raport cu autoritatea centrală (mai largă sau mai restrânsă, în
funcţie de opţiunile, orientările politice dominante în perioada respectivă).

Pe lângă grupările bazate în esenţă pe structura administrativ - teritorială, s-
au cristalizat şi anumite grupări tipologice4, menite să reducă, pe baza unor caracteristici
de dezvoltare economico-socială, la câteva categorii mari mozaicul de regiuni ce
compun teritoriul naţional. Utilitatea lor este evidenţiată de rolul pe care îl au în
fundamentarea politicilor regionale adecvate acestor categorii reprezentative de
regiuni. Pe plan internaţional s-au conturat grupări tipologice cu grade diferite de
detaliere.

4 Daniela Luminiţa Constantin, Economie şi politici regionale, Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
Centrul de cerectări europene, 2004
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 Regiunile agricole aflate în dificultate. Regiunile din acesastă tipologie sunt :
regiuni periferice în raport cu regiunea centrală; deşi ocupă suprafeţe relativ întinse,
populaţia nu este numeroasă, densitatea pe m2 fiind mică.Regiuni aflate în declin
sunt şi cele izolate (cum ar fi de exemplu, unele regiuni montane), caracterizate şi
prin lipsa reţelelor de comunicaţii, a infrastructurilor strict necesare . Aceste regiuni
sunt în dificultate şi datorită nivelului scăzut de resurse necesare dezvoltării
economico-sociale situaţie ce determină un nivel al venitului pe locuitor scăzut, grad
de subocupare şi rata şomajului ridicate.În astfel de condiţii sursele de venituri
fiscale sunt sărace, productivitatea muncii este redusă, insuficientă iar populaţia
migrează către zonele urbane şi regiunile mai dezvoltate.Întrun astfel de context
problemele de ajustare structurală ale regiunilor în dificultate sunt dependente de
sectorul primar, rigide, în timp ce producţia lor principală se caracterizează printr-o
slabă elasticitate în raport cu veniturile.

 Regiunile industriale în declin sau „abandonate” datorită dificultăţilor care
se manifestă la nivelul lor au ca principale caracteristici: scăderea ratei de activitate,
creşterea lentă a venitului pe locuitor, emigraţia ridicată. Infrastructura este veche,
populaţia activă este îmbătrânită, grad de poluare ridicat, mediul economico-social
nu este favorabil investiţiilor noi în dezvoltare.Printre cauzele declinului acestor
regiuni specialiştii în domeniu5 fac referire la efectul de „situare” (unele sectoare tind să
se degradeze mai mult în anumite regiuni decât în altele, rezultând un deficit global)
şi efectul „structural” (întreprinderile dintr-o regiune sunt specializate în sectoare „în
pierdere de viteză” în raport cu rezultatele înregistrate pe plan naţional).

 Regiunile care suportă „presiunea” unei creşteri rapide . În cazul acestei
tipologii resursele din regiune sunt intensiv exploatate, la fel componentele
infrastructuri, iar nivelul cererii de forţă de muncă este excesiv. Fenomene frecvente
sunt poluarea şi congestia demografică.Creşterea economică din aceste regiuni
conduce la  manifestarea randamentelor descrescătoare şi, în final, costurile
marginale devin superioare avantajelor marginale, rezultatele dezvoltării sunt
negative, apar disfuncţii sociale, poluare sonoră.

 În România, în cadrul strategiei de dezvoltare regională elaborate
iniţial de Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională (ANDR) ca element de
susţinere a planului naţional de dezvoltare regională, ţinând seama de problemele
economice şi sociale cu care se confruntă au fost identificate următoarele tipuri de
zone:

 Zonele tradiţional subdezvoltate, care prezintă o rată înaltă a şomajului
structural şi o pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, o rată a
mortalităţii infantile mai mare decât media pe ţară şi o tendinţă semnificativă a
emigrării, determinată de lipsa locurilor de muncă. La aceasta se adaugă o
infrastructură de bază necorespunzătoare şi un nivel scăzut al investiţiilor directe pe
locuitor în raport cu media pe ţară. Exemple: zone din judeţele Botoşani şi Vaslui
(în cadrul regiunii de dezvoltare Nord - Est), Giurgiu şi Teleorman (regiunea Sud-

5 Daniela Luminiţa Constantin, Op.cit.
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Muntenia), Dolj şi Olt (regiunea Sud - Vest Oltenia), Maramureş şi Bistriţa-Năsăud
(regiunea Nord - Vest).

 Zonele în declin industrial, care sunt zone în care procesul de tranziţie a
condus la reducerea considerabilă a numărului locurilor de muncă, în special în
industria prelucrătoare şi minieră. Totuşi, în comparaţie cu zonele tradiţional
subdezvoltate, ele au o situaţie satisfăcătoare a infrastructurii şi un mediu de afaceri
relativ favorabil pentru buna funcţionare a mecanismelor pieţei. Este însă necesară
acordarea unei atenţii speciale tratării problemelor sociale generate de restructurarea
industrială. Exemple: zone din judeţele Botoşani şi Suceava (regiunea Nord - Est),
Brăila şi Buzău (regiunea Sud - Est), Giurgiu, Teleorman, Călăraşi (regiunea Sud
Muntenia), Hunedoara (regiunea Vest), Maramureş şi Cluj (regiunea Nord - Vest),
Braşov (regiunea Centru).

 Zonele fragile structural, care se caracterizează prin dependenţa
populaţiei ocupate de o singură ramură/subramură a industriei grele sau chiar de o
singură mare întreprindere generatoare de pierderi în economie. Intensificarea
procesului de restructurare, retragerea subvenţiilor acordate de stat fac ca în
perioada următoare aceste zone să se transforme în zone în declin industrial.
Exemple: zone din judeţul Neamţ (regiunea Nord - Est), Galaţi şi Brăila (regiunea
Sud - Est), Prahova, Călăraşi, Teleorman, Dâmboviţa (regiunea Sud Muntenia), Gorj
şi Vâlcea (regiunea Sud - Vest Oltenia), Hunedoara (regiunea Vest), Satu Mare
(regiunea Nord - Vest).

4. Evaluarea coeziunii şi disparităţilor economice şi sociale la nivel teritorial
în România

Evaluarea disparităţilor economice şi sociale la nivel regional şi subregional este
relevantă din mai multe motive, dintre care menţionăm: i) inegalităţi semnificative se
menifestă în mod empriric la scară teritorială (creştere economică combinată cu
polarizarea veniturilor, persistenţa disparităţilor regionale în ceea ce priveste
bunastarea), ii) tendinţa spre descentralizare şi creşterea rolului guvernelor
subnaţionale în calitate de actori importanţi în procesul de elaborare şi
implementare a politicilor referitoare la bunăstare şi dezvoltare economică, iii)
impactul mediului de afaceri şi al politicilor guvernamentale este adesea evaluat
riguros prin referire la nivelul subnaţional, iv) importanţa nivelului subnaţional din
punctual de vedere al politicilor care abordează inegalitatea (Chilian, 2013). O
atenţie deosebită în studiile referitoare la determinanţii inegalităţilor la nivel
subnaţional se acordă structurii economiilor regionale/sub-regionale (evaluată prin
intermediul ocupării sectoriale şi/sau a valorii adăugate sectoriale), deoarece aceasta
influenţează nivelul veniturilor şi distribuţia acestora la nivel regional, atât în mod
direct, prin intermediul structurilor ocupaţionale, a câştigurilor şi prin efectul de
multiplicator economic, cât şi indirect, prin intermediul structurilor familial (Lobao
et al., 2008). În acest sens, numeroase studii empirice au pus în evidenţă, de
exemplu, faptul că zonele cu industrie prelucrătoare durabilă şi un nivel înalt al
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ocupării în domeniul serviciilor se bucură şi de o mai mare bunăstare economică,
veniturile gospodăriilor din aceste zone fiind mai mari, iar ratele sărăciei mai mici, în
timp ce zonele miniere şi agricole unde salariile sunt mai mici, iar nivelul ocupării
este instabil înregistrează rate mai mari ale sărăciei.

Dintre factorii importanţi care influenţează creşterea economică regională
pot fi menţionaţi: nivelul naţional de dezvoltare economică, nivelul de dezvoltare a
regiunii, capacitatea regiunilor de a investi în capitalul fizic şi uman, structura
economică a regiunilor (îndeosebi dimensiunea industriei şi a serviciilor de piaţă),
poziţionarea geografică a acestora în raport cu piaţa unică europeană (şi pieţele
economiilor mai dezvoltate), potenţialul regiunilor de a exploata externalităţile
pozitive ale economiilor de aglomerare, atractivitatea pentru investitorii străini şi
autohtoni, inovativitatea, dezvoltarea activităţii antreprenoriale.

În cazul României, studii referitoare la competitivitatea regiunilor (Chilian, 2011,
Mereuţă et al., 2007) au pus în evidenţă prezenţa unui decalaj de dezvoltare mare între
regiuni şi cu tendinţă de creştere, configurându-se trei “niveluri de performanţă”: cel al
unei dezvoltări economice accelerate, de tip “regiuni motor” (Bucureşti-Ilfov), cel al
unei relative dezvoltări economice, de tip “regiuni urmăritoare” (regiunile din
Transilvania şi Banat) şi altul al unei dezvoltări economice lente (“regiuni rămase în
urmă” - Moldova-Muntenia-Dobrogea-Oltenia), cu o serie de oscilaţii de la un an la
altul. S-au mai relevat ca determinanţi ai creşterii economice regionale:

 prezenţa unor moduri particularizate de răspuns la politicile generale,
sectoriale şi regionale la nivelul fiecărei regiuni,
 influenţa pozitivă a investiţiilor, dar şi incapacitatea unor regiuni/judeţe de
atragere a investiţiilor străine directe,
 corelarea subdezvoltării cu şomajul şi cu preponderenţa activităţilor
rurale,
 un impact în general pozitiv, dar de magnitudine destul de redusă al
măsurilor de politică economică,
 influenţa foarte redusă a cercetării ştiinţifice şi inovării asupra
competitivităţii unităţilor administrativ-teritoriale din România.
Din rândul elementelor cheie ale evaluării coeziunii economice şi sociale se

remarcă în literatura de specialitate veniturile (ca modalitate de reflectare a bunăstării,
la nivel naţional, regional şi individual, cuantificate prin intermediul PIB/locuitor,
venitului naţional net, veniturilor reale ale gospodariilor şi consumul acestora, al
indicilor complecşi, etc.), distribuţia acestora (în corelaţie cu politicile de redistribuire
şi contextul teoretic şi practic macro şi/sau microeconomic) şi, în conexiune cu
acestea, sărăcia si incluziunea socială. În corelaţie cu acestea s-au analizat şi indicatorii
referitori la rata şomajului şi rata ocupării.

Cea mai cunoscută modalitate de evaluare a disparităţilor inter şi intraregionale
este prin intermediul indicatorului PIB/locuitor. În cazul ţărilor şi regiunilor din
Europa PIB/locuitor exprimat pentru fiecare ţară şi regiune luate în considerare
pentru analiză în raport cu media UE28 a relevat atât decalaje mari dintre regiunile
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din cele 13 noi state membre şi cele din celelalte 15 ţări ale UE, dar şi decalajele
interregionale mari din interiorul majorităţii ţărilor UE, inclusiv din unele ţări foarte
dezvoltate.

În România, nivelul PIB/locuitor determinat la paritate puterii de cumpărare
standard şi raportat la media UE28 a crescut în intervalul 2000-2010 până la 47,0%,
cu tendinţă de stagnare în anii 2008-2010, ca urmare a efectelor crizei economice
globale. Pe regiuni, nivelul PIB/locuitor reprezenta doar 29,0% din media UE28 în
anul 2010 în regiunea Nord-Est şi 117,0% în anul 2008, respectiv 111,0% în anii
2009-2010 în regiunea Bucureşti-Ilfov (Tabelul 1). Rata de disparitate interregiuni6 a
crescut însă în intervalul 2001-2008, de pre-aderare şi post-aderare la UE, de la 2,9
la 4,0 tot regiunile mai dezvoltate fiind cele care au beneficiat cel mai mult de pe
urma acestui proces. Ea s-a redus însă în anii 2009-2010, sugerând că unul din
efectele crizei economice a fost, într-o primă fază, de natura reducerii disparităţilor
în dezvoltarea teritorială ca urmare a impactului mult mai mare al crizei tocmai în
regiunile mai dezvoltate. Rata de disparitate interjudeţe7 a crescut însă constant în
perioada 2001-2010, creşterea accentuându-se după anul 2007, ceea ce sugerează că
judeţele mai dezvoltate au beneficiat mai mult de pe urma aderării la Uniunea
Europeană în comparaţie cu zonele mai puţin dezvoltate. Situaţii asemănătoare, de
tip adâncire a disparităţilor dintre „nucleu” şi “periferie” au fost remarcate şi în
restul noilor state membre ale UE, semnalând faptul că regiunile se adaptează în
mod diferit la un mediu economic nou şi că regiunile care au avut performanţe
economice anterioare bune şi-au întărit poziţiile, în timp ce regiunile care aveau
performanţe economice mai slabe au rămas cantonate tot pe palierul unei dezvoltări
economice lente, în cel mai bun caz.

Tabelul 1. Evoluţia PIB/locuitor la nivel regional în România
(PPS, procent din media UE28)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

România 26 28 29 31 34 35 38 41 47 47 47
Macroregiunea
unu 25 27 30 31 33 33 37 41 43 44 43

Nord-Vest 24 26 28 30 33 33 36 40 42 43 42
Centru 27 28 31 33 34 34 38 42 44 46 45
Macroregiunea
doi 20 22 24 25 27 26 28 30 33 33 33
Nord-Est 18 20 21 22 24 23 25 26 29 30 29

Sud-Est 23 25 26 28 31 30 32 34 37 38 38

6 Estimată pentru nivelul PIB/locuitor din cea mai dezvoltată regiune (Bucureşti-Ilfov) şi cea mai
puţin dezvoltată (Nord-Est).
7 Estimată pentru nivelul PIB/locuitor din cel mai dezvoltat judeţ (Municipiul Bucureşti) şi cel mai
puţin dezvoltat (Vaslui).
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Macroregiunea
trei 35 36 38 40 44 48 53 57 70 69 68
Sud -
Muntenia 21 22 24 25 28 29 32 34 39 40 39
Bucuresti -
Ilfov 56 57 59 63 68 77 84 92 117 111 111
Macroregiunea
patru 24 26 27 30 33 33 37 40 42 43 44
Sud-Vest
Oltenia 22 24 23 26 28 27 30 33 35 36 36
Vest 27 30 32 35 39 39 45 48 51 52 53
Rata de
disparitate la
nivel
naţional*

3,1
(4,9)

2,9
(3,9)

2,8
(4,1)

2,9
(3,8)

2,8
(4,1)

3,3
(4,9)

3,4
(4,7)

3,5
(5,3)

4,0
(5,5)

3,7
(5,3)

3,8
(5,8)

*Cifrele din paranteze reprezintă rata de disparitate interjudeţe.
Sursa: Date preluate de la Eurostat şi calcule ale autorilor.

Afirmaţiile anterioare sunt susţinute şi de evoluţia ratelor de disparitate le nivelul
regiunilor de dezvoltare, majoritatea relevând tendinţă de creştere după anul 2007
(Figura 1). Excepţia notabilă de la această tendinţă este regiunea Sud Muntenia, care
a înregistrat o reducere semnificativă a ratei de disparitate în perioada de post-
aderare, însă în condiţiile reducerii substanţiale a nivelului PIB/locuitor în judeţele
cele mai dezvoltate (Argeş şi Prahova), pe fondul ajustărilor induse de efectele crizei
economice şi în condiţiile unor nivele ale PIB/locuitor de sub 50% din media
UE28.

Sursa: Calcule ale autorilor pe baza datelor preluate de la Eurostat.
Figura 1. Evoluţia ratelor de disparitate la nivelul regiunilor de dezvoltare ale

României

Un alt indicator important pentru evaluarea decalajelor de dezvoltare
economică şi social dintre regiuni/subregiuni se referă la rata şomajului. În cazul

Rata disparitate NV

Rata disparitate CEN

Rata disparitate NE

Rata disparitate SE

Rata disparitate SUD

Rata disparitate BIF

Rata disparitate SV
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României, se observă că în perioada de după anul 2008 (de criză şi recesiune
economică) nivelul naţional se situa sub media ţărilor UE28, chiar dacă cu tendinţă
de creştere, dar la nivelul regiunilor se puteau observa diferenţe importante (Tabelul
2), determinate de componenţa sectorială şi de dimensiunea diferită a ajustărilor
structurale. Astfel, regiunea Centru  a înregistrat în aproape toată perioada analizată
un nivel al ratei şomajului peste media UE, cu excepţia anului 2012, în timp ce
regiunile Sud-Est şi Sud Muntenia au înregistrat creşteri mari ale ratei şomajului
(peste media UE) spre sfârşitul perioadei. Celelate regiuni au înregistrat niveluri mult
mai reduse şi creşteri mult mai mici ale ratei şomajului, dar se remarcă creşterea
substanţială şi continuă a ratei şomajului în cea mai dezvoltată regiune a ţării,
Bucureşti-Ilfov.

Tabelul 2. Rata şomajului pe regiuni, comparativ cu nivelul UE28

2008 2009 2010 2011 2012
Uniunea Europeană (28 ţări) 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5
România 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0
Macroregiunea unu 6,1 8,1 8,5 7,9 6,9
Nord-Vest 3,8 5,6 6,8 5,2 4,5
Centru 8,5 10,7 10,5 11,1 9,8
Macroregiunea doi 5,6 6,6 7,1 7,0 6,7
Nord-Est 4,5 6,0 5,8 4,8 4,3
Sud-Est 7,2 7,5 8,8 10,1 10,2
Macroregiunea trei 5,4 6,4 6,8 8,2 8,3
Sud - Muntenia 6,8 8,0 8,3 10,4 9,9
Bucuresti - Ilfov 3,4 4,0 4,6 5,4 6,2
Macroregiunea patru 6,1 6,5 6,9 6,4 6,0
Sud-Vest Oltenia 6,5 6,8 7,5 6,9 6,7
Vest 5,7 6,0 6,0 5,7 5,1

Sursa: Date preluate de la Eurostat.

Rata ocupării persoanelor în vârstă de muncă (peste 15 ani) a înregistrat o
tendinţă de scădere-plafonare în perioada 2002-2012, la un nivel puţin sub media
UE28 (Figura 2). La nivelul regiunilor, diferenţele sunt semnificative: scădere
importantă, spre niveluri foarte reduse în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia,
aceleaşi regiuni afectate şi de rate mari ale şomajului (45-47%), tendinţă de creştere
accentuată în întreaga perioadă în regiunea Bucureşti-Ilfov, niveluri mai ridicate şi
tendinţă de creştere spre sfârşitul intervalului în regiunile Nord-Est, Nord-Vest şi
Sud-Vest Oltenia.
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Sursa: Date preluate de la Eurostat.

Figura 2. Rata ocupării pe regiuni, comparativ cu nivelul UE28

Impactul decalajelor de dezvoltare se regăseşte cel mai pregnant în evoluţia
nivelului veniturilor gospodăriilor populaţiei (Tabelul 3). Dacă faţă de nivelul
mediu al majorităţii ţărilor UE tendinţa a fost de creştere în toate regiunile,
decalajele dintre regiunile mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate ale României s-au
accentuat în intervalul 2000-2010, iar rata de disparitate între nivelul cel mai redus al
veniturilor (înregistrat continuu în regiunea Nord-Est) şi nivelul cel mai ridicat
(înregistrat continuu în regiunea Bucureşti-Ilfov) a înregistrat o creştere aproape
continuă.

Tabelul 3. Nivelul venitului gospodăriilor populaţiei disponibil pe locuitor (PPS)
în regiunile României , în raport cu media a 23 ţări membre UE27 (fără Luxemburg,

Grecia, Malta şi Cipru) (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
România 29,5 32,5 30,7 28,7 34,8 33,5 35,3 39,0 46,8 42,6 43,5
Macroregiunea
unu 30,2 32,4 31,5 29,4 34,4 32,3 33,5 37,5 42,3 38,5 39,3
Nord-Vest 29,6 32,6 31,1 28,6 34,4 32,4 33,6 37,4 42,0 38,4 39,0
Centru 30,8 32,2 31,9 30,2 34,4 32,1 33,4 37,5 42,6 38,6 39,6
Macroregiunea
doi 25,8 28,8 26,2 23,5 30,6 28,2 29,9 32,1 38,5 35,8 36,4
Nord-Est 23,4 26,6 24,3 21,4 27,7 26,1 27,7 30,0 35,8 33,8 33,9
Sud-Est 28,9 31,6 28,6 26,3 34,5 31,0 32,8 34,8 41,9 38,4 39,6
Macroregiunea
trei 32,2 34,9 35,3 33,5 39,2 41,1 43,4 49,0 62,1 55,6 56,6
Sud -
Muntenia 25,2 29,6 26,5 24,7 31,9 29,3 30,3 33,1 39,6 37,6 37,6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Bucureşti -
Ilfov 42,9 43,0 48,8 46,8 50,3 58,8 62,8 72,5 94,9 81,6 84,1
Macroregiunea
patru 30,8 35,3 30,6 29,7 36,1 33,4 35,4 38,7 45,1 41,3 42,3
Sud-Vest
Oltenia 28,1 32,2 26,3 25,5 32,8 29,8 31,8 34,8 41,7 39,3 38,9
Vest 33,9 39,0 35,7 34,8 40,0 37,7 39,7 43,4 49,0 43,7 46,2
Rata de
disparitate 1,8 1,6 2,0 2,2 1,8 2,3 2,3 2,4 2,6 2,4 2,5
Sursa: Calcule ale autorilor, pe baza datelor preluate de la Eurostat.

În corelaţie cu indicatorii prezentaţi anterior, rata riscului de sărăcie şi
ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excludre socială se menţin
încă la nivel ridicat în regiunile mai puţin dezvoltate şi mai mult afectate de evoluţiile
economice nefavorabile (Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia – tabelele 4 şi 5), în
ciuda trendului descendent favorabil.

Tabelul 4. Rata riscului de sărăcie (procent din total populaţie)

2007 2008 2009 2010 2011
Romania 24,8 23,4 22,4 21,1 22,2
Macroregiunea unu : : 19,0 17,0 19,0
Nord-Vest 21,3 18,9 18,7 14,6 20,0
Centru 17,8 19,9 19,4 19,4 18,0
Macroregiunea doi : : 27,6 28,1 30,5
Nord-Est 36,5 32,4 31,5 29,5 32,4
Sud-Est 29,3 28,2 22,5 26,3 28,0
Macroregiunea trei : : 16,5 14,6 14,4
Sud - Muntenia 26,6 22,3 23,0 22,2 21,6
Bucuresti - Ilfov 7,3 6,5 6,4 3,1 3,4
Macroregiunea patru : : 27,1 24,6 24,2
Sud-Vest Oltenia 36,3 36,9 37,4 30,7 28,9
Vest 11,1 15,9 15,4 17,6 18,8

Sursa: Date preluate de la Eurostat.

Tabelul 5. Persoanele expuse riscului de sărăcie şi excludere socială
(procent din total populaţie)

2007 2008 2009 2010 2011
Romania 45,9 44,2 43,1 41,4 40,3
Macroregiunea unu : : 34,3 30,6 31,5
Nord-Vest 38,3 33,7 35,2 30,8 34,3
Centru 37,6 37,2 33,2 30,3 28,5
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Macroregiunea doi : : 48,4 51,3 50,7
Nord-Est 55,1 54,5 52,9 51,0 51,2
Sud-Est 51,0 48,6 42,4 51,8 50,0
Macroregiunea trei : : 45,7 39,4 37,3
Sud - Muntenia 50,3 45,6 48,1 42,7 43,1
Bucuresti - Ilfov 35,1 36,2 41,9 34,4 28,4
Macroregiunea patru : : 42,3 42,1 39,3
Sud-Vest Oltenia 55,4 56,5 52,9 48,0 44,8
Vest 34,2 33,4 30,1 35,5 33,1

Sursa: Date preluate de la Eurostat.

Concluzii

Ieşirea din criza economică şi transformarea UE într-o economie inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, oferind un nivel ridicat al ocuparii şi productivităţii
şi asigurând coeziunea economica, sociala şi teritoriala, respectiv obiectivele
Strategiei Europa 2020, implică eforturi enorme pentru statele membre şi Uniunea
Europeană în ansamblul său. În cazul României, s-au pus în evidenţă decalaje de
dezvoltare mari între regiuni şi cu tendinţă de creştere, configurându-se trei “niveluri
de performanţă”: cel al unei dezvoltări economice accelerate, de tip “regiuni motor”
(Bucureşti-Ilfov), cel al unei relative dezvoltări economice, de tip “regiuni urmăritoare”
(regiunile din Transilvania şi Banat) şi altul al unei dezvoltări economice lente
(“regiuni rămase în urmă” - Moldova-Muntenia-Dobrogea-Oltenia). Situaţii
asemănătoare, de tip adâncire a disparităţilor dintre „nucleu” şi “periferie” au fost
remarcate şi în restul noilor state membre ale UE, mai ales în perioada de tranziţie şi
pre-aderare, arătând că regiunile se adaptează în mod diferit la un mediu economic
nou şi că regiunile care au avut performanţe economice anterioare bune şi-au întărit
poziţiile, în timp ce regiunile care aveau performanţe economice mai slabe au rămas
tot perdante. In ceea ce priveste evolutia ratelor de ocupare şi a raportului de
dependenţă socială, rezultatele au aratat nu numai ca forţa de muncă activă este în
continuă scădere, ci si ca aceasta trebuie să susţină tot mai mult din punct de vedere
economic şi social întreaga populaţie, mai ales în regiunile dezvoltate şi, paradoxal,
într-o mai mică măsură în cele mai puţin dezvoltate (dar cu o pondere a agriculturii
la realizarea PIB-ului regional mai mare).

Rezultatele finale ale proceselor de dezvoltare economică se regăsesc în
nivelul de trai al populaţiei, respectiv în nivelul veniturilor acesteia, caz în care în
România se pot identifica disparităţi teritoriale importante, ratele de disparitate
majorându-se atât în perioada de pre-aderare, cât şi în cea de post-aderare la
Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă un nou argument în favoarea ideii ca
aderarea la UE a condus într-o primă fază la adâncirea dezechilibrelor teritoriale
preexistente, impactul unui asemenea fenomen urmând sa fie mai de durată decât s-
a considerat. Mai mult, s-a înregistrat şi o accentuare a ratelor de dependenţă economică în
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toate regiunile, mai ales în condiţiile diminuării veniturilor populaţiei sub impactul
crizei economice. De asemenea, rata riscului de sărăcie pe regiuni pune în evidenţă
discrepanţe regionale mari în România şi în creştere semnificativă. Modul în care
sunt corelate procesele economice indică particularităţi regionale importante în
România, datorate diferenţelor structurale şi social-economice inter-regionale
semnificative (Tabelul 6).

Tabelul 6. Coeficienţi de corelaţie ai unor indicatori ai coeziunii economice
şi sociale în România, 2007-2010

Regiuni

Rată risc
sărăcie/Rată
disparitate
PIB loc la
nivelul
regiunilor

Rată risc
sărăcie/
Evoluţie
venituri
gospodării
faţă de
UE

Rată risc
sărăcie/
Evoluţie
PIB loc
faţă de
media UE

Evoluţie
venituri
gospodării
faţă de
UE/Evoluţie
PIB loc faţă
de media UE

Evoluţie
venituri
gospodării
faţă de
UE/Rată
disparitate
PIB loc la
nivelul
regiunilor

Nord Vest 0,923 -0,209 -0,526 0,890 0,676
Centru 0,224 0,806 0,742 0,886 0,598
Nord Est -0,325 -0,734 -0,853 0,900 0,065
Sud Est -0,344 -0,173 -0,739 0,876 0,468
Sud Muntenia 0,861 -0,948 -0,941 0,919 0,512
Bucuresti Ilfov -0,845 -0,217 -0,395 0,990 -0,182
Sud Vest
Oltenia -0,020 0,047 -0,340 0,890 -0,056
Vest 0,727 0,580 0,965 0,886 0,923
România -0,383 -0,425 -0,799 0,950 0,906

Sursa: Date preluate de la Eurostat şi calcule ale autorilor.
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Organic growth of a region

[Dezvoltare organică a unei regiuni]
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Abstract
The issue of developing an area or locality needs a rethinking and reconceptualising, in

order to integrate in the new vision of design and generate the development of strong ideas as it
follows: sustainability, viability, (social) diversity, harmony.

Our article is enlisted in the field of the idea of “community development”, (seen as a
process of enlarging and development of the ability of both individual and collective action of a
community, but also as a response of the improvement of the community as a whole - in different
fields: physical, environmental, cultural, social, economic, political etc.) - in connection with the idea
of “economic development” (seen as a process of creating the prosperity through mobilization of
human, financial, physical-natural resources in order to acquire markets, products and services).
We propose a Harmonious Alternative Development of a region research concerning re-thinking
and re-conceptualizing of a new vision of design by generating development from the perspective of
complexity paradigm, and conceiving a pattern of institutionalizing an organic development through
innovation.

Our article propose:
- a new vision of design by generating and conceiving a pattern of institutionalizing of an

organic development through innovation;
- rethinking and reconceptualising of a new vision of design by generating the development

from the perspective of the complexity paradigm;
- conceiving of pattern for institutionalizing an organic development through innovation;
- conceiving of a framework of shaping and simulating the fulfilment of studies and

foresight simulations (future prospecting);
- accomplishment as an “embryo” the micro-funding of ”Community Development”, with

the two components: “Community Development Venture Capital” (for innovative businesses) and
“Social Venture Capital” (for innovative social activities specific to NGOs).

Keywords: organic development, research-action, region, sustainability, viability, (social)
diversity, harmony.
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1. Introducere

De cele mai multe ori creşterea economică s-a făcut şi se face încă de o
manieră artificială, nesănătoasă, prin exploatarea fără limită a unor resurse
neregenerabile (de exemplu cărbune, oţel, petrol) sau regenerabile dar exploatate
nesustenabil (de exemplu lemnul), şi/sau a unor ”resurse simbolice” create artificial
dar gestionate prost (de exemplu banii de credit), de către firme devenite corporaţii
multinaţionale sau transnaţionale, dar care, odată devenite ”too big to fail” riscă de
o manieră iresponsabilă colapsul unor sectoare economice, a unor economii
naţionale întregi şi chiar a economiei globale în ansamblu.

Dacă natura, eco-biologia în evoluţia ei se bazează pe ”creştere organică”,
adică pe o creştere armonioasă, sănătoasă în cadrul unor limite la diverse scări, date
de diversele ecosisteme şi în final de ecosistemul global al planetei noastre Terra,
atunci şi comunităţile (sau societăţile sau chiar civilizaţia), mutatis mutandis, au
nevoie de o dezvoltare organică pe diverse scări, de la local- comunitar, prin
regional-naţional-european până la scară globală.

Mihailo Mesarovic şi Eduard Pestel [Mesarovic şi Pestel, 1975] au pus în
circulaţie o nouă teorie şi un nou model al creşterii economiei globale – creşterea
organică. Ei au stabilit un punct de plecare total diferit în abordarea crizelor fără
precedent, “cu care este confruntată omenirea şi care se află la o răspântie a
evoluţiei sale istorice”, ajungând la ideea “creşterii organice”. Aceasta poate – spun
ei – să transforme lumea într-un sistem armonios de părţi interdependente, fiecare
aducându-şi contribuţia specifică în domenii ca economia, resursele sau cultura.
Mesarovic şi Pastel arată că o relaţie globală se poate aplica numai printr-o creştere
echilibrată, diferenţiată, care este analoagă creşterii organice. Se scoate în evidenţă
decalajul dintre Nord şi Sud care se reduce doar dacă acordarea de ajutor pe scară
mare este făcută din timp. “O asemenea dezvoltare nu se poate realiza  prin transfer
tehnologic din regiunile dezvoltate, ci prin elaborarea unei noi tehnologii adecvate
procesului de dezvoltare, ţinându-se seama de condiţiile existente astăzi în ţările
aflate în curs de dezvoltare. Pentru a se asigura trecerea la un proces de creştere
organică, sunt necesare schimbări radicale din punct de vedere social, individual,
tehnici, şi tehnologic..

Interesul şi concentrare pe creştere organică într-un mod semnificativ au
crescut ca urmare a scandalurilor financiare de la sfârşitul anilor 1990 şi începutul
următorului deceniu.

2. Spre o creştere organică

Statistica ne arată că majoritatea (peste 75%) start-up-urilor antreprenoriale
eşuează în primii ani de la înfiinţare. O foarte mică parte din cele care rezistă cresc
artifical în timp (de cele mai multe ori prin ”mergers and aquisitions) şi devin marile
corporaţii mastodont ”too big to fail”.
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Creşterea economică, din perspectiva noii ştinte economice a inovării, este
în primul rând rezultatul schimbărilor endogene din tehnologie şi gusturi şi
preferinte determinând astfel schimbări în funcţiile de producţie şi de utilitate,
motorul principal fiind creativitatea şi inovativitatea agenţilor economici sau sociali
într-un context socio-econo-ecologic dat, devenind de fapt o ”creştere organică” sau
"dezvoltare organico-ecologică" şi/sau o "dezvoltare organico-ecologică în reţea".

Orice creştere organică sănătoasă şi/sau dezvoltare organico-ecologică
necesită o abordare care să privească fenomenul la cel puţin două scări: cea micro a
individului, entităţii, organizaţiei, firmei care acţionează şi cea macro a comunităţii, a
societăţii, a mediului în care se înscrie. Creşterea organică este mai degrabă un
fenomen/proces implicit (emerge, se întâmplă), în timp ce dezvoltarea organico-
ecologică este un proces conştient (enactat şi manageriat cu o intenţionalitate
umană).

Un model viabil de cum să realizezi o creştere organică (dezvoltare
organico-ecologică) a fost prezentat de E.D. Hess [Hess, 2007] în care a identificat
şase chei pentru realizarea unei creşteri organice, arătând şi cum să fie încorporate
într-o formulă de avantaj competitiv sustenabil:

 dezvoltă un model de afacere simplu, uşor de înţeles şi o strategie de
creştere;

 fii antreprenorial la punctul de contact cu clienţii;
 măsoară totul, de la finaţe la operaţii la comportamente;
 construieşte un ”pipeline” de oameni multi-talentaţi, loiali şi

implicaţi;
 caută operatori focalizaţi intern şi modeşti care să conducă

compania;
 fii un campion al tehnologiei şi al execuţiei.

Prin acest demers, al ”drumului spre creşterea organică” se arată că se poate
construi o afacere de succes sustenabilă din interior fără achiziţii scumpe, manipulări
financiare sau devalorizarea anganaţilor.

Aşa cum arată Edward D. Hess [Hess, 2012, p.127] în ”Grow to Greatness:
Smart Growth for Entrepreneurial Businesses”, creşterea poate fi controlată (când
şi dacă e momentul să creşti, cum să faci dezvoltarea, cum să manageriezi procesul
de creştere şi ce tip de leadership e necesar, ce cultura organizaţională să institui,
etc.).

Creşterea este cel mai adecvat mijloc pentru a reconcilia, pe termen lung,
interesul mutual al clientilor, angajatilor si acţionarilor.

Creşterea organică generează consecinţe pe trei paliere:
• raporturile cu clienţii:
- contact continuu cu portofoliul de clienţi, ceea ce duce la o relaţie unică

bazată pe respect reciproc, cu dezvoltarea abilităţilor deosebite în observare,
ascultare şi punere în aplicare. Aceasta permite companiei să rămână strâns legată de
clienţii în condiţiile în care aşteptările sunt în evoluţie şi inovare continuă.
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• relaţiile cu personalul:
- are o valoare educaţională prin repetarea sistematică a celor mai bune

practici;
- reprezintă cele mai eficiente mijloace de a dezvolta locuri de muncă,

dezvoltarea carierei şi abilităţilor oamenilor, de valorificare prompă a oportunităţilor
care sunt în mod inerent asociate cu o creştere. Se pregăteşte personalul pentru a
deveni, managerial vorbind, mult mai agil în ceea ce priveşte viteza de reacţie, o
calitate obligatorie nu doar pentru creştere organică.

• în ceea ce priveşte acţionarii: este unul dintre criteriile principale pentru
evaluarea valorii unei companii. Creşterea organică oferă o rentabilitate pe termen
scurt, mai rapidă şi mai sigură pe investiţii proprii decât creşterea externă. Aceasta
creează condiţiile pentru obţinerea sprijinului efectiv al acţionarilor pentru proiectele
de creştere externă ambiţioasă.

3. Creşterea organică: reţeta IN-HOUSE pentru stimularea creşterii
economice.

Creşterea organică  are meritul de a proiecta propriul meniu  de creştere: à la
carte.

Companiile care generează câştiguri prin  creştere organică sunt mult mai
susceptibile de a fi organizaţii durabile, de înaltă performanţă şi ar trebui să fie
evaluate ca atare .

Creşterea organică - prin procesele şi provocările sale - va  schimba modul
de conducere şi evaluare şi reprezintă o cale de a  recompensa crearea de valoare
reală.

Creşterea organică oferă o abordare sistematică a descoperirii oportunităţilor
de creştere de trei categorii:

1 întreţinere
2 evoluţia vânzărilor
3 dezvoltarea de afaceri.
Fiecare dintre acestea implică un nivel diferit de expunere, risc şi

recompensă. Abordarea organică depinde nu numai de creşterea satisfacţiei
clientului, dar şi de consolidarea continuă, a intimităţii şi entuziasmului clienţilor în
capacitatea furnizorului de a crea valoare.

Creşterea organică depistează la timp modificările cosmetice în loc de
modificări substanţiale şi permite companiei să răspundă în mod constant la
oportunităţile de creştere.

Creşterea organică nu este un moft sau un concept sofisticat, avansat, bazat
doar pe cercetare academică. Aceasta atrage legitimitatea prin experienţe zilnice -
succese şi eşecuri - ale managerilor care se confruntă cu probleme reale de afaceri şi
cu rezultate verificabile în afaceri.

O organizaţie conştientă începe creştere organică prin consolidarea
conturilor clienţilor şi generarea unei noi viteze de reacţie.
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Creşterea organică funcţionează ca un test filtru pentru o strategie al cărei
scop este evitarea creşterii necontrolate.

Creşterea ecologică este un sistem cu două surse pentru stimularea creşterii.
Ea se bazează pe excelenţă în proces şi, de asemenea, în anumite împrejurări, pe
obţinerea de dividende prioritare sub forma mai multor informaţii de la clienţi,
datorită încrederii lor în companie [Hargadon, 2003]. Creşterea organică necesită
extragerea sistematică a informaţiilor relevante pentru a descoperi oportunităţi de
creştere a afacerilor existente.

Ea este şi o politică de combatere a economiei subterane: totul la vedere si
verificabil (de exemplu voucherele prezintă avantaje atât pentru angajator, deoarece
nu se platesc contributii, cât şi pentru angajatii beneficiari ai tichetelor de masa, care
sunt scutiti de plata taxelor salariale. De asemenea, este avantajat şi statul,
care câştigă prin contribuţia sistemului la desfiinţarea comerţului ilegal si muncii la
negru si garantând o politică socială consolidată.

Sub numele de "beneficii sociale" se oferă soluţii pentru abordarea
problemelor legate de bunăstare.  Se poate extinde cu atenţie portofoliul de servicii
la un nou grup de afaceri.

Creşterea organică se bazeaza pe clienţii care au încredere în performanţa
furnizorului. În acest context, clientul acţionează ca un catalizator şi poate dicta
chiar politica de dezvoltare a companiei.

O consecinţă a credinţei clientului în  furnizorul său poartă o semnificaţie
aparte: o provocare pentru furnizor de a gestiona cu atenţie relaţiile cu furnizorii de
nivel doi sau cu partenerii de afaceri, care trebuie să fie şi ei mobilizaţi pentru a
satisface cerinţele clientului. Scopul final al creşterii organice: produsele si serviciile
nu sunt create/prestate pentru a fi vandute, ci pentru a fi cumpărate.

În creşterea organică nu putem neglija faza de pregătire, care are ca scop
crearea contextului adecvat.  Conceptul este ca un iceberg, astfel încât, înainte de a
urca în partea de sus, o scufundare în mare/ocean ar putea fi utilă pentru a şti unde
suntem [Zook,  2001].

4. Dezvoltarea organică a unei localităţi/regiuni

Problematica dezvoltării unei zone/localităţi are nevoie de o regândire şi
reconceptualizare, care să integreze în noua viziune de design al generării dezvoltării
şi idei forte precum: sustenabilitate, viabilitate,  (socio)diversitate, armonie.

Căile de creştere ale unei  zone/localităţi oscilează între două viziuni
(paradigme), între una de tip ”individualist  spontan-anarhic” şi una de tip
”colectivist  rigid-planificat”. Fiecare dintre aceste două tipuri de creştere şi-a atins
limita unor creşteri nesustenabile şi e necesară o nouă viziune (paradigmă) de
(re)gândire nu a unei creşteri,  ci a unei dezvoltări organice, care să ducă la o  cale de
tip ”comunitar generativ-designat” [Le Moigne, 2006].

Articolul nostru se înscrie în domeniul ideii de ”dezvoltare comunitară”,
(văzută ca un proces de mărire şi dezvoltare a capacităţii de acţiune individuală şi
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colectivă a unei comunităţi, dar şi ca un rezultat al acţiunii de îmbunătăţire a
comunăţii în ansamblu, pe diverse direcţii: fizic, de mediu, cultural, social,
economic, politic, etc.), în corelaţie cu ideea de ”dezvoltare economică” (văzută ca
proces de creare a prosperităţii prin mobilizarea resurselor umane, financiare, fizico-
naturale etc. pentru realizarea de produse şi servicii de piaţă).

Dacă, pe de o parte, creşterea economică în sine, prin focalizarea ei doar pe
aspectele cantitative (”mai mult mai bun”), poate să fie sau să nu fie benefică unei
comunităţi, atunci, pe de altă parte, dezvoltarea economică implică schimbare
structurală şi îmbunătăţiri în cadrul sistemelor comunitare, ea fiind de fapt acţiune
deliberată pentru a determina schimbări structurale dorite [Mason. & Rohner, 2002].
Astfel, o comunitate poate să aibă creştere fără dezvoltare (situaţie de evitat),
dezvoltare fără creştere (specifică pentru comunităţile mature) şi dezvoltare cu
creştere (comunităţile tinere).

Pe parcursul istoriei, în evoluţia diverselor societăţi / comunităţi / civilizaţii
omeneşti de pe mapamond s-a văzut că, aşa cum arată omul de ştiinţă (geobiolog)
Jared Diamond [Diamond, 2005 pp. 4-5], că fenomenul de colapsare a unor
civilizaţii (o drastică reducere în mărimea populaţiei umane şi/sau a complexităţii
politice/ economice/ sociale pe o arie considerabilă şi pentru o perioada mare de
timp) de-a lungul istoriei de pe tot globul  terestru s-a datorat, în special, ecocidului
(suicidul ecologic). ”Procesele prin care societăţile (civilizaţiile) trecute s-au
subminat  ele însele prin vătămarea propriului mediu se clasifică în 8 categorii, a
căror importanţă relativă diferă de la caz la caz: despădurirea şi distrugerea
habitatului, problemele solului (eroziune, salinizare şi pierderea fertilităţii), probleme
de management al apei, supravânătoarea, suprapescuitul, efectele de introducere a
speciilor peste speciile native, creşterea populaţiei umane şi creşterea impactului pe
cap de individ al oamenilor” [Diamond, 2005 p. 5]. Diamond mai arată că
civilizaţiile au avut un declin rapid după ce au ajuns în vârf.

Aşdar, natura, eco-biologia în evoluţia ei se bazează pe ”creştere organică”,
adică pe o creştere armonioasă, sănătoasă în cadrul unor limite la diverse scări, date
de diversele  ecosisteme şi în final de ecosistemul global al planetei noastre. Mergâd
pe calea naturală, atunci şi comunităţile/societăţile au nevoie de o dezvoltatre
organică pe diverse scări, de la local- comunitar, prin regional-naţional-european
până la scară globală.

Articolul îşi propune să prefigureze o regândire şi o reconceptualizare a unei
noi viziuni de design al generării dezvoltării din perspectiva paradigmei
complexităţii, şi de a concepe un model de enactare a dezvoltării organice prin
inovare.

Obiective generice pentru dezvoltarea organică a unei regiuni:
- regândirea şi reconceptualizarea unei noi viziuni de design al generării

dezvoltării din perspectiva paradigmei complexităţii;
- conceperea unui model de enactare a dezvoltării organice prin inovare

orientată pentru zonă/regiune;
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- conceperea unui cadru de modelare si simulare pentru realizarea studiilor şi
simulărilor foresight (prospectare a viitorului) adecvat unei zone/regiuni;

- conceperea unui model adecvat de ”micro Fond de dezvoltare
Comunitară”, care să intregreze atât o componentă de tip “Community Develpment
Venture Capital (pentru afaceri innovative), cât şi una de tip ”Social Venture Capital
pentru activitati sociale inovative specifice NGO-urilor),  pertinent pentru
dezvoltare economică şi schimbare socială, adecvat pentru zona/regiunea
respectivă:

- iniţierea (enactarea) fenomenului/procesului de dezvoltăre organică prin
inovare orientată a zonei/regiunii printr-un demers de tip cercetare-acţiune;

- realizarea unui prim studiu şi de simulare foresight (prospectare a
viitorului);

- realizarea sub formă de ”germene” a micro-Fond de Dezvoltare
Comunitară”, cu cele două componente: “Community Development Venture
Capital” (pentru afaceri innovative), şi ”Social Venture Capital” (pentru activitati
sociale inovative specifice NGO-urilor).

5. Concluzii

În ultima perioadă creşterea organică a căpătat noi dimensiuni şi o aplicare
conştientă,  adaptată noilor cerinţe şi exigenţe ale realităţii contemporane. Astfel,
dacă creşterea organică este mai degrabă un fenomen/proces implicit (emerge, se
întâmplă), noul tip de dezvoltarea organico-ecologică este un proces conştient
(enactat şi manageriat de o intenţionalitate umană).

Treptat, mediile instituţionale încep să facă presiuni asupra organizaţiilor
care îşi pot permite să aibă oportunităţi de creştere organică.

Creşterea organică oferă o abordare sistematică a descoperirii oportunităţilor
de creştere.

 Creşterea organică se bazeaza pe clienţii care au încredere în
performanţa furnizorului. În acest context, clientul acţionează ca un catalizator şi
poate dicta chiar politica de dezvoltare a companiei.

 Orice creştere organică sănătoasă şi/sau dezvoltare organico-
ecologică necesită o abordare care să privească fenomenul la cel puţin două scări:
cea micro a individului, entităţii, organizaţiei, firmei care acţionează şi cea macro a
comunităţii, a societăţii, a mediului în care se înscrie. Creşterea organică este mai
degrabă un fenomen/proces implicit (emerge, se întâmplă), în timp ce dezvoltarea
organico-ecologică este un proces conştient (enactat şi manageriat cu o
intenţionalitate umană).

Problematica dezvoltării unei zone/localităţi are nevoie de o regândire şi
reconceptualizare, care să integreze în noua viziune de design al generării dezvoltării
şi idei forte precum: sustenabilitate, viabilitate, (socio)diversitate, armonie.
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The Regionalization Process - opportunity throught sustainability
development

[Procesul de regionalizare – oportunitate spre o dezvoltare
durabilă]
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Abstract
In this paper I have proposed to approach aspects related to the necessity of building a

regional administrative framework within the new context of development, which is well-defined by
EU 2020 Strategy and the Territorial Agenda 2020. Their implementation involves, in an
objective manner, the existence of some administrative regions, as a basis of an authentic territorial
decentralization at national level.

In order to realise a united Europe, in which the territorial cohesion to be the main
dominance, the regional development is one of the most important objectives. All the experiences of
the European Union countries, including Romania, in this field, have demonstrated that a better
territorial distribution of resources, along with a higher improvement of the complex of potential
elements that exist at local or over local level, become factors of economic growth and social equity.
The policy of European cohesion and the structural funds, as a main instrument, contribute to
important territorial changes through the regional policies. The region remains, in this context, a
basic concept, which can promote both competition and cooperation at
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Introducere

Pentru a-şi atinge obiectivele naţionale de dezvoltare economică şi socială,
orice ţară are nevoie de existenţa unor regiuni dinamice şi competitive, dezvoltarea
regională fiind o politică complementară pentru politicile macroeconomice şi
structurale.

Globalizarea oferă suficiente argumente pentru ca problematica dezvoltării
social-economice să fie abordată, în anumite limite, şi de o manieră optimală, la
nivel regional, adică la nivelul intermediar dintre entităţile economice ale localităţilor
şi sistemul economic naţional. Este un adevăr recunoscut că o politică de dezvoltare
regională coerentă, credibilă şi adaptată la specificul regiunii, nu poate fi promovată
la randament maxim nici de Guvern, nici de fiecare autoritate publică locală în parte,
fără a se crea parteneriate menite să producă un efect sinergic. Fiind mai aproape de
realităţi acestea vor face propuneri mai eficiente în vederea corelării eforturilor
autorităţilor publice centrale şi locale pentru soluţionarea problemelor ce ţin de
interesul dezvoltării regiunii.

Pentru realizarea unei Europe unite, în care coeziunea teritorială să fie
dominanta principală, dezvoltarea regională reprezintă unul dintre cele mai
importante obiective. Întreaga experienţă acumulată de ţările din Uniunea
Europeană, inclusiv de România, în acest domeniu a demonstrat că o mai bună
distribuţie teritorială a resurselor, alături de o valorificare superioară a complexului
de elemente potenţiale, existente la nivel local sau supra - local, devin factori de
creştere economică şi de echitate socială.

Multă vreme s-a discutat despre dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor
unui stat, luând în consideraţie dezvoltarea echilibrată a acestora. O astfel de
dezvoltare presupunea, în principal, atingerea unor parametri legaţi de dezvoltarea
industriei şi de utilizarea integrală a potenţialului uman excedentar din aceste regiuni.
Coeziunea teritorială este, însă, un concept mult mai productiv şi cuprinzător decât
dezvoltarea echilibrată sau armonioasă, incluzând elemente care ţin de coerenţă şi
sinergie teritorială.(Raport CONREG I)

Concluzia este că regiunea a fost şi rămâne un cadru nu numai pentru
dezbaterile teoretice, dar reprezintă un cadru administrativ, adoptat de foarte multe
ţări la nivel european pentru a măsura disparităţile teritoriale şi pentru a organiza
mai bine teritoriul de la nivel sub-naţional. Rezultatele obţinute, utilizând regiunea
ca instrument în realizarea coeziunii teritoriale, demonstrează capacitatea acesteia de
a asigura o reală dezvoltare a statului respectiv

Consolidare teritorială - abordări

Consolidarea teritorială este un concept care a generat dezbateri intense, atât
în Europa de Centrală şi de Est, cât şi În SUA şi Europa de Vest, deoarece pune
problema dimensionării optime a administraţiei publice locale.
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Studiile pe această temă realizate de Boyne (Boyne,2003), evidenţiază o
imagine de ansamblu a unei cercetări ştiinţifice empirice asupra mărimii optime a
administraţiei publice locale. Specialişti precum Baldersheim and Rose (Baldersheim
and Rose, 2013) arată că toate acestea nu reprezintă decât vârful iceberg-ului.

Argumentele în vederea consolidării teritoriale, conform ”Territorial
Consolidation Reforms in Europe” (2012) pot fi rezumate în următoarele puncte:

 Guvernele locale mai mari au o capacitate mai puternică de a oferi o
gamă mai largă de funcţii, astfel încât consolidarea teritorială permite o alocare de
mai multe servicii la nivel local;

 Este o economie mai puternică şi de aceea permite cu cheltuieli mai
mici furnizarea de mai multe servicii în administraţiile publice locale;

 Din moment ce guvernele locale mai mari pot furniza mai multe
funcţii, este mult mai probabil ca cetăţenii să fie mai interesaţi să participe la
elaborarea şi implementarea politicii locale. În această interpretare consolidarea
teritorială ajută la promovarea democraţiei locale;

 Organizarea teritorială cu guverne locale mai mari produce mai
puţine disparităţi în ceea ce priveşte veniturile pe municipalităţi;

 Guvernele locale mai mari pot fi mai eficiente în planificarea şi
dezvoltarea politicilor;

 În sistemele consolidate teritorial este mai uşor să reducem
problemele de parazitism, ca de exemplu situaţiile în care serviciile locale oferite
sunt utilizate de rezidenţi care trăiesc şi plătesc taxele în alte jurisdicţii;

În Europa Centrală şi de Est este destul de clar că nivelul consolidării
teritoriale a avut o anumită importanţă la nivel municipal, dar încă nu reprezintă un
factor decisiv pentru procesul de descentralizare funcţională. O serie de alţi factori,
precum cei de natură politică au jucat un rol destul de important şi au afectat
procesul de descentralizare.

Consolidarea teritorială permite într-adevăr alocarea de resurse pentru mai
multe funcţii la nivel local, dar nu este şi garantul descentralizării. Se poate întâmpla
ca reforma teritorială aflată sub semnul consolidării guvernelor locale să nu fie
urmată de posibilitatea administraţiei publice locale de a-şi asuma responsabilităţi.

Pe de altă parte, ţări precum Ungaria, care a hotărât să ofere o mai mare
varietate de funcţii guvernelor locale s-au confruntat cu problema majore şi sunt în
căutare de soluţii variate pentru a furniza aceste funcţii în mod viabil în cazul unor
jurisdicţii mai mici.

În schimb avocaţii fragmentării teritoriale au de asemenea argumentele lor.
Astfel, apărarea jurisdicţiilor mici se bazează de obicei pe argumentele privind
procesul democratic. Relaţia dintre cetăţenii alegători şi aleşii locali este mai strânsă,
deoarece există  mai multă încredere reciprocă, fluxul informaţional este mai facil şi
ca urmare autorităţile locale mai responsabile faţă de populaţie.

Sunt mai multe studii (Boreck& and Prudky, 2001) care indică faptul că
cetăţenii entităţilor locale mai mici sunt mai mulţumiţi cu performanţele
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administraţiei publice locale. Se evidenţiază faptul că această regulă nu se referă la
municipalităţi foarte mici, sub 1000 de cetăţeni. În astfel de cazuri capacitatea redusă
a administraţiei publice locale umbreşte ”frumuseţea sociologică” a comunităţii mici
şi influenţează negativ percepţia populară a performanţelor administraţiei publice
locale. În cele mai multe ţări interesul cetăţenilor în afacerile publice locale, exprimat
prin vot în alegerile locale este de asemenea mai mare în municipalităţile mai mici.

Deoarece consolidarea este de obicei promovată pe baza eficienţei
economice sau pe capacitatea mai mare a administraţiei publice locale de a furniza o
gamă mai bogată de servicii publice, fragmentarea este apărată de obicei de motivele
democraţiei locale. Un rol important în procesul de consolidare îl reprezintă valorile
administraţiei publice locale şi anume dacă acordă importanţă majoră agendei
politice.

Dacă descentralizarea este privită, în primul rând din perspectivă
funcţională, ca de exemplu, în ţările din Peninsula Scandinavică, Marea Britanie dar
şi în Polonia, atunci consolidarea este mai uşor de înţeles.

Dar dacă accentul se pune pe perspectiva ”naturală” a administraţiei publice
locale ca fiind o emanaţie a comunităţii locale, ca de exemplu în ţările Europei de
Sud-Est, atunci putem admite un argument în apărarea fragmentării teritoriale
locale.

Mouritzen (Mouritzen , 2008) propune un compromis între descentralizarea
şi capacitatea de a oferi o gamă largă de funcţii şi valorile democraţiei. De asemenea
el arată în studiile sale că efectul de mărime pentru performanţa democratică este
acum mai puţin pronunţată ca acum 25-30 de ani în urmă.

Speculaţiile cu privire la motivele posibile ale acestei schimbări (Mouritzen,
2008) sunt:

 Birocraţia locală care acţionează într-un mod mult mai impersonal.
Calea spre profesionalism a administraţiei publice începe să fie mai vizibilă,
indiferent de mărimea administraţiei publice locale;

 Explozia de informaţii, care sunt tot mai uşor disponibile prin
intermediul mijloacelor şi tehnologiilor moderne de comunicare;

 Omogenizarea stilului de viaţă de zi cu zi;
Dar trebuie să recunoaştem că sunt diferenţe importante între ţările Europei

de Vest şi ţările Europei de Est. (Mouritzen ,2008). În general nivelul de
profesionalism a administraţiei publice este mai scăzut în Europa de Est faţă de
Europa de Vest. De asemenea în unele ţări ale Europei de Est, factorul numit de
Mouritzen ”omogenizarea stilului de viaţă” este de asemenea mai puţin pronunţat -
în general diferenţele dintre oraşele mari şi micile oraşe şi comune sunt încă foarte
vizibile.

O simplă analiză economică scoate în evidenţă diferenţele dintre cele 8
regiuni ale ţării. Astfel analiza PIB –ului în dinamică argumentează această afirmaţie,
conform tabelului nr.1:
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Tabel 1 PIB  de locuitor

Ani
Regiune

2007 2008 2009 2010

Total tara 19315,4 23934,6 23341,4 24435,9
Regiunea Nord - Est 12340,9 14794,5 14649,3 15014,8
Regiunea Sud -Est 15641,8 19098,9 18738,2 20076,8
Regiunea Sud Muntenia 15757,8 19648,1 19913,7 20288,2
Regiunea Sud - Vest -

Oltenia 15097,3 17831,8 17752,8 18735,1
Regiunea Vest 22341,9 26173,2 25602,4 27640,0
Regiunea Nord - Vest 18610,5 21542,1 21297,4 21827,2
Regiunea Centru 19579,5 22707,7 22618,8 23428,3
Regiunea Bucuresti -

Ilfov 43037,3 59680,2 55079,3 58137,0
Sursa :Statistici INS, 2011:

Se observă astfel că PIB-ul pe locuitor în Regiunea Bucureşti Ilfov este cel
mai mare, de 2, 37 ori mai mare decât media pe ţară. Cele mai sărace regiuni sunt
Regiunea Nord Est şi Regiunea Sud Vest Oltenia – PIB-ul pe locuitor în regiunea
Sud Vest Oltenia este de 1,30 ori mai mic decât pe ţară şi de 3,10 ori mai mic decât
al Regiunii Bucureşti-Ilfov.

Figura 1 PIB-l e locuitor

De asemenea în ceea ce priveşte baza de întreprinderi activ economic
(numărul întreprinderilor mici şi mijlocii pe regiuni de dezvoltare) indică discrepanţe
mari de dezvoltare între regiunile României, conform tabelului nr.2:
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Tabel 2 Numărul IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare

Regiune Total IMM-uri Pondere Obs.

Regiunea Nord - Est 50394 11%
Regiunea Sud -Est 54545 12%
Regiunea Sud Muntenia 50166 11%
Regiunea Sud - Vest - Oltenia 34021 7%
Regiunea Vest 43418 9%
Regiunea Nord - Vest 65009 14%
Regiunea Centru 56431 12%
Regiunea Bucuresti - Ilfov 114568 24%

Sursa :Statistici INS, 2011:

În raport cu ponderea numărului de IMM-uri localizate în limitele lor
geografice, cele opt regiuni geografice pot fi încadrate în trei categorii:

 Regiunea Bucureşti-Ilfov este cea mai dezvoltată şi se detaşează de
restul regiunilor având cel mai mare număr de IMM-uri, respectiv 24% din total;

 Regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Sud Muntenia şi Nord Est se
situează pe un plafon mediu, cu valori ale ponderii IMM-urilor cuprinse între 14-
11%;

 Regiunile Vest ,9% şi Sud-Vest Oltenia,7% , cu pondere în numărul
total de IMM-uri, fiind cele mai slab dezvoltate;

 Densitatea IMM-urilor calculată ca număr de IMM-uri la 1000 de
locuitori, oferă o indicaţie mai exactă asupra nivelului antreprenorial al fiecărei
regiuni:

 Regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă cea mai mare densitate de IMM-
uri, respectiv 44,42 IMM-uri/1000 locuitori;

 Următoarele valori sunt deţinute de Regiunile Nord-Vest, Centru,
Vest şi Sud-Est şi se situează în intervalul 22,7-18,8 IMM-uri/1000 locuitori;

 Regiunile cu nivelul cel mai scăzut al densităţii IMM-urilor sunt
Nord-Est cu 13,19; Sud Vest Oltenia cu 14,79 şi Sud Muntenia cu 15,19 IMM-
uri/1000 locuitori;

Regionalizarea în România- necesitate

Pornind de la particularităţile economice, sociale, politice, ale României, în
contextul actual se impune reconsiderarea conceptului de regiune administrativă în
România, dar mai ales implementarea acestuia, în sens european. Acest proces are la
bază trei constatări fundamentale (Raport CONREG,2013):

 Rezultatele foarte bune obţinute de unele dintre ţările fostului
regim comunist, care, adoptând un cadru administrativ regional, au reuşit să
beneficieze de toate oportunităţile oferite de Uniunea Europeană. Într-un astfel de
cadru, procesul de descentralizare s-a perfecţionat continuu şi s-a regăsit în
capacitatea crescută de a face faţă provocărilor determinate de globalizare, dar şi de
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criza economico-financiară. În acest caz, exemplul Poloniei este deja notoriu. O
descentralizare eficientă la nivelul actualelor judeţe nu este posibilă, datorită
dimensiunii reduse a acestora. Preluarea a numeroase funcţii de la centru şi
localizarea acestora în 42 de entităţi teritoriale, ar reduce la maximum potenţialul de
cooperare şi de realizare a unor proiecte regionale, pe de o parte. Pe de altă parte,
costurile unei astfel de descentralizări ar fi enorme, având în vedere hipertrofierea
serviciilor publice la nivelul fiecărei reşedinţe de judeţ;

 Actualele regiuni de dezvoltare au avut un rol important, dar
care aparţine trecutului. Înfiinţarea acestora în anul 1998, a adus un plus de
coerenţă în gestiunea proceselor de dezvoltare teritorială. Pentru a trece la o nouă
calitate, regiunile de dezvoltare trebuie să fie transformate în regiuni
administrative, cu organe elective proprii, asumându-şi responsabilitatea în
procesul de dezvoltare regională. De altfel, la Conferinţa de lansare a Cartei Verzi
pentru definirea politicii de dezvoltare regională în România (mai 1997), s-a afirmat
public că durata de viaţă a regiunilor de dezvoltare nu trebuie să depăşească 10 ani.
Acestea au reprezentat un cadru provizoriu în realizarea politicilor de preaderare la
UE;

 Regiunile de dezvoltare nu pot fi considerate o formă de gestionare
teritorială, capabilă să susţină o guvernare de tip multi-level. În acest sens, dinamica
vieţii social-economice a demonstrat că regiunile de dezvoltare, alcătuite pe baze
asociative au caracterul unor elemente cadru cu rol redus în dezvoltarea teritorială
propriu-zisă, atâta vreme cât deciziile se iau într-o viziune în care judeţul este
elementul cheie şi singurul ordonator de credite. Modul de distribuire a fondurilor
în actualele regiuni de dezvoltare nu ţine cont de proiectele cu caracter
interjudeţean, ci numai local, mai rar trans-judeţean.

Primul raport al Grupului academic al CONREG-ului individualizează
câteva elemente esenţiale pentru fundamentarea demarării procesului de
regionalizare şi descentralizare. Concluzia este că regionalizarea este absolut
necesară, că acest moment nu trebuie ratat şi că există o serie de principii, criterii şi
indicatori care pot servi la individualizarea unor regiuni administrative funcţionale.
Regiunile care vor fi stabilite pornesc de la ideea agregării judeţelor existente pe
criterii funcţionale, luând în considerare şi elemente care ţin de o masă critică
necesară pentru atingerea unor performanţe regionale.

Sintetic, prin regionalizare se pot obţine următoarele beneficii:
 realizarea unei descentralizări eficiente,
 optimizarea proceselor de guvernanţă teritorială,
 o dezvoltare socio-economică echilibrată în spiritul ideii de coeziune

teritorială,
 stimularea dezvoltării policentrice echilibrate a sistemelor regionale,
 valorificarea potenţialului endogen şi crearea de regiuni competitive

la nivel european şi internaţional,
 reducerea costurilor sociale,
 optimizarea proceselor de planificare teritorială,
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 eficientizarea politicii regionale şi a absorbţiei fondurilor europene
pentru dezvoltare regională,

 crearea unor regiuni reprezentative la nivel european, capabile să
dezvolte o marcă / brand recunoscută (după modelul unor regiuni precum Emiglia
– Romagna, Lombardia, Catalunia, Brandenburg, Bretagne etc.),

 crearea unui cadru optim pentru iniţierea şi implementarea de
proiecte regionale ample şi cu impact (ex. infrastructuri tehnice, parcuri tehnologice,
programe turistice etc.).

Principii majore în practica europeană a proiectării noilor regiuni
administrative pentru dezvoltare: probabilitate sporită ca noile regiuni să aibă
a)unitate funcţională, b)competitivitate şi c) funcţie de subsidiaritate.

Programul de Guvernare 2013-2016 prezintă, obiectivele competenţelor care
vor fi exercitate de viitoarele regiuni:

 dezvoltarea economică a regiunii – la nivelul fiecărei regiuni va exista
cel puţin un centru de afaceri regional,

 gestionarea fondurilor europene la nivel regional,
 gestionarea şi modernizarea infrastructurii regionale de transport

rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin
un aeroport internaţional,

 gestionarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel
regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un spital regional (cu
medicină de înaltă performanţă),

 promovarea obiectivelor de turism de interes regional,
 amenajarea teritoriului la nivel de regiune,
 dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic şi profesional la

nivel regional, precum şi a învăţământului superior – la nivelul fiecărei regiuni va
exista cel puţin o universitate acreditată la nivel internaţional,

 elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea
agriculturii, în vederea încurajării accesului produselor româneşti pe pieţele interne si
externe, inclusiv prin crearea de branduri regionale,

 gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional,
 protecţia mediului la nivel regional,
 gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional, prin crearea unui

sistem regional de intervenţie,
 promovarea sportului de performanţă – la nivelul fiecărei regiuni va

exista cel puţin un centru sportiv regional polivalent de nivel internaţional,
 dezvoltarea culturală la nivel regional – la nivelul fiecărei regiuni va

exista cel puţin un centru cultural de nivel european.
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Concluzii

Calea spre regionalizare este necesară şi oportună, ţinând cont de tendinţele
de dezvoltare atât pe plan european, cât şi internaţional. O serie de oportunităţi de
natură economică, socială, educaţională, de mediu, de sănătate vin în sprijinul
apărării consolidării teritoriale prin organizarea regiunilor administrative.

Ţinta ”jocului de şah” al regionalizării este realizarea coeziunii teritoriale, cu
faţetele ei de reducere a disparităţilor intra- şi inter-regionale şi de sporire a
competitivităţii unităţilor teritoriale.

Matricea spaţială a regionalizării trebuie astfel concepută încât să faciliteze
adoptarea unor strategii multiple pentru dezvoltare – subsidiaritate, integrare şi
specializare funcţională, promovarea mediilor inovative, clusterelor etc. Odată
adoptată, regionalizarea administrativă va fi tot atât de eficientă pe cât de bune vor fi
regulile jocului şi cât de bogaţi sau apţi de îmbogăţire vor fi principalii actori ai
procesului: instituţiile administrative, firmele economice, populaţia, experţii în
capital social, uman şi cultural.

Este necesar ca politicile şi instituţiile cu funcţii de dezvoltare să redevină
sensibile la contextul spaţial, să practice efectiv modul de gândire regional (bazat pe
clustere economice, conjugarea diferitelor activităţi economice, proiectare multinivel
etc.). Regionalizarea în sine, fără gândire regională, nu va rezolva problemele.
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Beyond regional innovation smart specialisation strategy
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Abstract:
The article starts from the recently developments by Dominique Foray, with his new

approache of "smart specialization", and Philip Cooke, with his new framework for the analysis of
regional innovation, namely to see innovation systems  as "complex adaptive innvoative systems",
and develops the conceptual-pragmatic foundations of a new strategic innovative system (process)
using the typology of led-processes (production)  and Adrian Bejan's constructal principle.

The economic production (innovative) process seen at sectoral scale and at large time scale
appears as a process with evolutionary architecture  and at individual scale entity appears as an
organized architectural process that has the appearance of a fluid found far from equilibrium. In
this perspective, the strategic system of innovation (SSI), in a general sense, is seen as a system of
strategic activities designed to facilitate the emergence of innovative events. The rate of occurrence of
the innovative events and their added value to the economy  over a period of time are measures by
the flow of performances.

In this concpetual-pragamatic framework, one can say that to achieve a smart (innovative)
regional specialization  is necessary for the economic system of a region to convert (to be transformed
by intentional innovation politicy) from one single-loop learning system into one with strategic
government, double-loop learning.

Keywords: smart specialisation, strategic innovative (regional) system, complexity approach,
constructal theory, innovative process architecture, led-processes typology
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1. Introducere

Perspectiva complexităţii şi strategia de inovare şi specializare regională
inteligentă

Strategia de specilizare inteligentă, aşa cum a fost prezentată recent în
sinteză de Dominique Foray [2013, pp. 54-78], este parte din “Noua Politică
Industrială”, care “ţinteşte să proiecteze şi  să facă compatibile două  cerinţe critice,
într-un anumit fel conflictuale: identificarea prioritatăţilor într-o logică verticală şi
păstrarea în lucru a forţelor pieţei pentru a revela domeniile şi ariile din care ar
trebui selectate priorităţile”.

Ca nou şi inovativ concept de politică a inovării, specializarea inteligentă
accentuează un principiu de prioritizare într-o “logică verticală” (care să favorizeze
anumite tehnologii, domenii, firme) şi dezvoltă o metodă de identificare a ariilor
intenţionate pentru intervenţia de politică a inovării.

În mod uzual, o strategie regională de inovare este încă proiectată în termeni
de măsuri orizontale şi neutre politic (potrivit teoriei economice neoclasice). În mod
normal, ea ţinteşte să amelioreze cadrul general al condiţiilor şi capabilităţilor
(universităţi bune, capital uman, drepturile de proprietate intelectuală, cercetarea şi
infrastructura de TIC, competiţia şi deschderea şi aşa mai departe). În contrast cu
“uzuala, încă dominanta abordare neoclasică economică”, specializarea inteligentă se
referă la logica verticală şi non-neutrală de intervenţie; adică un proces de
identificare şi selecţie a ariilor dezirabile de intervenţie care implică alegeri de
tehnologii, domenii, subsisteme, chiar şi firme care ar putea fi favorizate în cadrul
politicii regionale.

Potrivit lui Foray [2013, pp. 54-78], specificitaţiile (obiective, procese,
abordări, etc.)  politicii de inovare de specializare inteligentă sunt:

- Politica non-neutrală
- Păstrarea în funcţiune a forţelor pieţei (descoperirea antreprenorială)
- Procese interactive dintre politic şi sectorul privat
- Activitatea ca nivel adecvat de intervenţie
- Natura experimentală a politicii.
Prin conceptul de strategie de specializare inteligentă, Foray (împreună cu

noua ex-ante condiţionalitate a Comisiei UE de strategie inovativă de specializare
inteligentă a fiecărei regiuni) merge dincolo de măsurile politice de natura ştiinţei
economice neoclasice. Este adus în atenţie procesul antreprenorial de inovare – în
mod deosebit procesul antrprenorial de descoperire – ceea ce este bine, dar nu
suficient.

Dacă Foray a adus în atenţie o noua abordare şi/sau un nou proces, Philip
Cooke [2012] a elaborat un nou cadru (viziune) de analiză a inovării regionale. El
porneşte de la a vedea sistemele (entităţile) inovării ca sisteme complexe adaptative
de inovare, aplicând viziunea Institutului de la Santa Fe, de a privi economia ca un
sistem complex evolutiv la problematica dezvoltării economice regionale. Cooke se
diferenţiază, de asemenea, de ştiinţa economică neoclasică, de competiţia pură de
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piaţă, privind piaţa ca un sistem evolutiv complex, care aduce în atenţie concepte
precum emergenţă, auto-organizare, co-evoluţie şi.  în mod special, “transversality
and relatedness” în cadrul ideii de platforme de interacţiune industrială. În acest
cadru, politica inovării este adaptată strâns pe o bază  “hand-on” la nevoile specifice
unei regiuni. Mai departe, Cooke pune sub semnul intrebării actuala politică
regională a inovării “gândirea de tip vertical, specializare sectorială (...) în care
clusterii se potrivesc perfect” [Cooke, 2012, p. xv], care conduce la “specializarea
inteligentă” a strategiei UE de recuperare şi  dezvoltare a regiunilor şi  care vizează
obţinerea unor rezultate rapide în convergenţă.

Potrivit lui Cooke, conceptele de “relatedness” şi ”transversality” joacă un rol
important în politica şi  strategia de inovare. Conceptul de “relatedness” cuprinde atât
varietatea în relaţie, cât şi cea de tip “non-relaţie”, de exemplu varietăţile informaţiei,
cunoaşterii, instituţiilor şi organizaţiilor şi contribuie la re-combinarea cunoaşterii
într-un mediu caracterizat de incertitudine şi surpriză în care co-evoluţia apare. Iar
conceptul de transferalitate, definit ca “procesul prin care cunoaşterea emanată de la
o sursă industrială sau instituţională este introdus cu succes, analizat şi  adoptat cu
modificări, pentru a facilita creaţia unei inovări într-o industrie diferită sau altă
instituţie” [Coke, 2012, p. 67], este în inima procesului de emergenţă, care se referă
la cooperarea diferitelor şi diverselor entităţi.

Cooke dezvoltă într-un cadru coerent câteva noi şi importante aspecte de
politică regională a inovării. Astfel, el:

- Furnizează un nou cadru de analiză a geografiei economice, a dezvoltării
regionale şi a inovării regionale;

- Teoretizează inovarea mai degrabă decât măsurarea diverselor problematici
precum cercetarea, ştiinţa şi  tehnologia, utilizând variabilele standard;

- Explorează natura şi raţiunea inovării în viaţa socio-economică şi culturală;
- Compară şi contrastează teorii ale tranziţiei şi schimbarea în sistemele

complexe adaptative şi printre indivizi;
- Explorează dimensiunea spaţială, mai degraba decăt dimensiunea verticală

a interacţiunii inovative, prin adaptarea sistemelor complexe;
- Reafirmă importanţa regiunilor ca loc unde inovarea se întamplă de fapt şi

ca punct de intrare pentru analiză.

2. Spre o abordare constructală a sistemelor de producţie inovativă

Atât Foray cât şi Cooke se opresc însă la un cadru conceptual, la propuneri
de schimbare a viziunii fără a intra în detaliile (re)gândirii strategice cu care se
confruntă cei din teren – actorii economici de la nivel regional. Cum se poate opera
o specializare inteligentă? Cât ţine un astfel de demers de voinţa actorilor şi cât ţine
de factori obiectivi şi de conjuncturile de piaţă şi politice emergente? Acestea sunt
probleme fierbinţi în teriroriu şi decidenţii de acolo caută răspunsuri ceva mai
practice de la specialişti – ei percep această problemă ca pe una de rezolvat în timp
real, pe când cercetătorii o tratează încă dintr-o perspectivă epistemică.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

336

Cu această realitate, a unui clivaj cognitiv între ”lumea academică” şi ”lumea
operativă” ne-am întâlnit în cursul cercetărilor noastre cu privire la rolul capitalului
venture pentru dezvoltarea regională [Project Number IZERZ0 _142306/2013], în
cadrul cărora am purtat discuţii şi am efectuat interviuri deschise cu actori tipici4 ai
unui sistem de inovare din toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România. Cu
precădere, în cazul problematic al conceperii şi punerii în practică de politici de
specializare inteligentă, actorii regionali se găsesc puşi în faţa unei dileme
conceptuale de tip ”planul sau piaţa”, mulţi dintre aceştia văzând conceptul de
specializare inteligentă ca pe un substitut pentru acela de planificare – o problemă
conceptuală sensibilă şi supraideologizată în condiţiile unei ţări care a cunoscut din
plin economia planificată.

Plecând de la considerentele epistemice ale lui Cooke şi de la, ceea ce am
putea numi mai degrabă cerinţele pentru un alt tip de proces de acţiune strategică în
domeniul dezvoltării (implicit inovării regionale) am căutat să construim un model
conceptual prin care să surprindem mai bine de unde vine dificultatea abordării şi,
mai ales, de ce tip de inteligenţă este nevoie în concepţia şi acţiunea strategică.
Punctul de plecare în elaborarea modelului conceptual propus de noi s-a aflat în
tipologia proceselor (de producţie) conduse, elaborată de A. Caragea [2014] şi
utilizată de noi în mai multe studii şi analize legate de politicile de inovare româneşti
şi de la aplicarea acesteia pentru cazul proceselor economice.

Observaţia centrală de la care pleacă tipologia amintită şi modelul dezvoltat
aici este aceea că lipsa de performanţă a unui sistem (inclusiv a unuia cu rol
strategic) nu se poate reduce ori elimina fără a interveni în arhitectura sa,
intervenţiile putând fi de trei categorii elementare şi radical distincte: de reformare,
de retemporizare sau de restructurare, iar intervenţiile menite să producă salturi
calitative de performanţă sunt de restructurare.

Logica intervenţiilor de reformare a fost tratată de Adrian Bejan [2007] care
a formulat un principiu de reproiectare: distribuirea imperfecţiunilor între părţile
sistemului. Adrian Bejan nu a tratat însă şi cazul logicii intervenţiilor de
restructurare, prin care natura performanţei unui sistem proiectat poate fi
schimbată. Totuşi, modalitatea în care tratează el lucrurile poate constitui o bază şi
pentru acest caz. Când vorbim de problema unor re-specializări inteligente la nivelul
unor regiuni, însăşi natura performanţei regionale este schimbată – ca urmare, este
de considerat o intervenţie cu mare potenţial de restructurare inovativă.

Principalul aspect pe care îl implică trecerea la o abordare constructală în
gândirea modului în care poate fi reproiectat un sistem este de a-l privi în termeni de
fluxuri caracteristice care-l străbat, judecând arhitectura sistemică şi modalităţile de
modificare a acesteia în raport cu fluxul de performanţă pentru care sistemul este
menit şi pentru care se pune problema îmbunătăţirii.

4.Am utilizat termenul de actori tipici şi nu pe cel de actori pentru că, din multe privinţe, în cazul
românesc nu se poate vorbi încă de existenţa unor sisteme regionale de inovare la nivel regional –
acest aspect este tratat pe larg în cercetarea noastră, rezultatele urmând a fi publicate în cursul
trimestrului IV 2014, odată cu încheierea proiectului.
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3. Sisteme şi procese strategice de inovare (regională)

În această lucrare ne concentrăm, din această perspectivă, pe cazul
sistemelor strategice de inovare şi facem câteva consideraţii pentru cazul sistemelor
cu performanţe slabe, luând ca exemplu cazul românesc.

Procese de producţie economică. Un proces de producţie este economic atât
timp cât, şi numai dacă, producţiile sale sunt absorbite de o piaţă. Când absobţia de
către o piaţă încetează, procesul economic se reduce la unul de fabricaţie, care, la
rândul său, dacă nu este absorbit într-un proces mai larg cu finalitate în piaţă, ajunge
să se stingă. Notăm că orice producţie economică este intrinsec legată de existenţa
unui element de natură intenţională, autonom de voinţa producătorului, anume
existenţa cererii. Iar, dat fiind că cererea este ceva de natura unei pretenţii de valoare
exprimată faţă de o producţie, urmează că atunci când vorbim de producţie
economică vorbim implicit şi de un proces de măsurare de performanţă, intrinsec
legat de acesta. În consecinţă, un proces de producţie este un proces
controlat/condus de un proces cognitiv de tip feedforeward-feedback.

Feedforeward, în sensul că pretenţia implicată în cerere este premeditată
şi/sau preexprimată.

Feedback, în sensul că nivelul de performanţă (gradul în care o producţie a
corespuns sau nu pretenţiei cererii) este constatat şi utilizat ca reper de reglare,
reprogramare sau chiar de reproiectare a activităţii productive.

Acest proces cognitiv (deci intenţional) este un invariant constitutiv al
proceselor economice, care le diferenţiază de celelalte procese productive din mediu
- chimice, climatice, biologice etc. şi are la bază intenţia de maximizare a
performanţei economice. Intenţia de maximizare a performanţei economice este
expresia acestui invariant, reprezintă o constantă factuală - este un driver esenţial
pentru viabilitatea proceselor economice care se manifestă într-un mod oarecum
similar cu instinctul de supravieţuire întâlnit în cazul entităţilor vii.

Este evident că în cursul desfăşurării unui proces de producţie economică
performanţa poate creşte sau scădea şi că se poate vorbi şi de o performanţă a
îmbunătăţirii performanţei economice, în sensul îmbunătăţirii în timp a raporortului
între cazurile de creştere şi cele de descreştere dintr-un interval de timp. Dacă
realizarea unor asemenea performanţe de ordin superior este urmărită premeditat,
ne aflăm în cazul unui proces de producţie economică condus inovativ.

Un alt aspect tipic pentru un proces de producţie economică este acela de a
fi dependent de alte procese de aceeaşi natură cu care se poate afla în competiţie
directă sau indirectă, în simbioză sau în relaţii de dependenţă vitală pe lanţul cerere-
ofertă (aprovizionare-desfacere). În consecinţă, privind lucrurile dintr-o perspectivă
teritorială, la nivelul unui areal economic putem vorbi de un proces (complex) de
producţii economice interdependente.

Contiuând pe aceeaşi linie de analogie cu ecologia, în esenţă, un proces de
producţii economice poate fi conceput ca fiind rezultatul producţiilor şi consecinţelor
acestora cumulate pe parcusul istoriei succesiunii de ecosisteme de activităţi localizate într-un
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mediu de resurse. O astfel de perspectivă de a privi dezvoltarea economică este una
evoluţionistă şi îmbină abordările de tip ”business ecology” cu cele de tip ”millieus”,
ambele fiind centrate pe fundamentarea of a territorialized understanding of the economy.

Deşi între procesul de producţii economice şi acela de producţie economică
sunt o seamă de similitudini, câteva diferenţe le deosebesc radical. În cazul
procesului de producţii economice:

- nu se mai poate vorbi de o intenţie de maximizare a performanţei
economice, ci de o sumă de intenţii mai mult sau mai puţin convergente către o
voinţă de creştere a performanţei economice de ansamblu;

- nu se mai poate vorbi despre o activitate organizată prin care se realizează
ansamblul deproducţii economice, ci de o mulţime variabilă de structuri variabile de
activităţi individual organizate (entităţi) care pot apărea sau dispărea, se pot scinda,
pot fuziona şi care se pot asocia în formule multiple;

- această mulţime variabilă de structuri variabile evoluează sub acţiunea a
patru factori:

a) pretenţiile cererii (variabilitatea criteriilor/scărilor de performanţă);
b) tensiunile competitive între entităţile care desfăşoară activităţi

economice organizate;
c) oportunităţile/presiunile strategice de asociere, fuziune, scindare,

dispariţie sau creare de entităţi;
d) evoluţiile de la nivelul structurii fondului de resurse, care sunt:

- atât naturale,
cât şi
- provocate de însuşi procesul economic-productiv.

- cel puţin pentru perioade istorice scurte, se manifestă o anumită
inerţie a unui nucleu de performanţe, concentrate în jurul unor specii de producţii
caracteristice unor areale de producţie economică, strâns corelat cu structura
resurselor naturale şi cu tiparul cultural caracteristic; această inerţie este vizibilă ca o
persistenţă caracteristică specializării regionale (există tradiţii economice).

Ca urmare, integrând tot acest tablou şi privnd la scară sectorială şi la scară
mare de timp procesul de producţii economice apare ca un proces cu arhitectură
evolutivă, iar privit la scara entităţilor individual organizate are aparenţa unui proces
cu arhitectura unui fluid aflat departe de echilibru (asemănătoare cu aceea a norilor).
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Figura.1

Prin sistemul strategic al inovării (SsI), în sens general, se va înţelege
sistemul de activităţi strategice menite să înlesnească apariţia de evenimente
inovative. Rata de apariţie a acestora şi valoarea adăugată economiei într-un interval
de timp sunt măsuri ale fluxului de performanţe.

Aşa cum se vede în figura 1, la originea fluxului de performanţe stau
fluxurile de activităţi şi fluxurile de resurse.

În modelul propus de noi se iau în calcul  aspecte caracteristice proceselor
economice. Performanţele sunt decise atât de către activităţile productive cât şi de
către cerere. Efectul cererii este reprezentat în acest model prin buclele de feedback
care generează presiuni. De exemplu, putem întâlni cazuri în care, deşi un preţ a
scăzut datorită unei inovări, cererea s-a modificat structural şi, per total,
performanţa economică a devenit mai mică. Sau, dimpotrivă, cazuri în care apare o
creştere de cerere, ceea ce presează activităţile economice să furnizeze o creştere de
producţie în timp cât mai scurt.

De asemenea, s-a luat în calcul că performanţele au consecinţe asupra
resurselor. De exemplu, creşterea performanţei în extracţia unei resurse
neregenerabile, va conduce în timp la epuizarea acelei resurse. Sau, un alt aspect,
creşterea pretenţiilor de calitate ale clienţilor va conduce la presiunea pentru un spor
de credibilitate al producătorilor dintr-o regiune, credibilitate care poate fi
transferată acestora, strategic, de la nivelul imaginii regionale. Aceste exemple pot
continua.

Un alt aspect particular este acela că în model s-a introdus şi un tip de cerere
cu caracter strategic, exercitat dinspre activităţi spre resurse. Sensul acestuia poate fi
înţeles uşor dacă se observă că orice flux de resurse este generat sau gestionat de o
activitate sau mai multe activităţi care sunt furnizoare. Şi de la activităţi la resurse
avem o relaţie de cerere. Aici apar însă două situaţii distincte:

a) cazul în care presiunile strategice de la activităţi la resurse sunt exercitate
exclusiv individual (mediu hiper-concurenţial);

b) cazul în care presiunile strategice sunt exercitate prin activităţi specifice,
instituite la nivel sectorial, regional, naţional etc.(mediu coopetitiv), resursele fiind
gestionate şi generate pe baza unei recunoaşteri şi a unei inteligente reglementări a
patrimoniului comun şi valorii strategice a acestuia.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

340

În acest al doilea caz, putem vorbi de un Sistem Strategic al Inovării - SsI,
ceea ce implică faptul că sistemul economic dintr-o regiune s-a transformat dintr-
unul cu o singură buclă de învăţare într-unul cu guvernare strategică, cu buclă dublă
de învăţare, condiţia esenţială pentru a reuşi o specializare inteligentă.

4. Concluzii

Pornind de la perspectiva viziunii economiei ca un sistem complex evolutiv,
precum şi de la problematica dezvoltării economice regionale prin specializare
inovativă inteligentă, articolul dezvoltă un model conceptual-pragmatic  de sistem
(proces) strategic al inovării (implicit inovarea regională) şi propune trecerea la o
abordare constructală în gândirea modului în care poate fi reproiectat un sistem, de
a-l privi în termeni de fluxuri caracteristice care-l străbat, judecând arhitectura
sistemică şi modalităţile de modificare a acesteia în raport cu fluxul de performanţă
pentru care sistemul este menit şi pentru care se pune problema îmbunătăţirii

În acest nou cadru conceptual-pragmatic se poate spune că pentru a realiza
o specializare inteligentă (inovativă) la nivel regional e necesar ca sistemul economic
din această regiune să se transforme (să fie transformat intentional printr-o politică a
inovării) dintr-unul cu o singură buclă de învăţare într-unul cu guvernare strategică,
cu buclă dublă de învăţare.

Fără instituţionalizarea la nivel regional a unei activităţi centrate pe realizarea
celei de a doua bucle de învăţare, putem vorbi doar de specializări emergente
(conduse de logica hipercompetitivă a pieţei) sau de specializări planificate
(ideologic sau oligarhic – corupt).
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Abstract
In this paper are presented some issues regarding the natural resources and as well as some

possibilities of saving them. Also, the paper presents aspects concerning the reuse of wastes from
energy industry (ash and slag), from extractive industry (drilling sludge) and from metallurgy
industry (metallurgical slag) in order to achieve new building materials with big added value and
low energy consumption. Due to fizical and chemical properties these wastes can replace natural
resourses such as: the ash and slag from power plant can replace the sand, drilling sludge can
replace the clay and metallurgical slag can replace the special hydraulic blinders (chalk).

On the other hand, in our country the biomass was not used in power plant boiller to
electrical energy production so far. From this perspective, there is the possibility to plant the biomass
on the large areas of steril dumps or even on the surface of the ash deposits. In this way should be
solved some environmental issues (for example: reduction of the impact of ash deposits on the
environment by the mitigation of  blowing ash, the reduction of the erosion of the soil in the case of
dump, the neutral CO2 balances of biomass) and also quantities of lignit should be saved by the
replacement with the biomass.

An unexplored field so far is represented by the heavy and rare metals recovery from the
thermo power plant ash. We consider that is the new concept that must be explored in the future in
order to assure the necessary of such materials essentialy for the high tech industry.
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1. Situaţia existentă

România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ, de resurse de
energie primară: ţiţei, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum şi de un
potenţial valorificabil de resurse regenerabile important. Rezervele geologice privind
resursele interne de energie primară de care dispune România sunt prezentate în
tabelul nr. 1 (Strategia energetică a României în perioada 2007-2020).

Tabelul 1. Rezervele geologice privind resursele interne de energie primară de care
dispune România

Resurse
purtătoare
de energie

primară

Rezerve

Producţia
anuală

estimată

Perioada estimată de
asigurare

Rezerve

Exploatabile
concesionate

În
perimetre

noi Rezerve
geologice

Rezerve
exploatabile
concesionate
(pentru care

există
licenţă)

Mil.
tone1)

Mil. tone Mil.
tone1)

Mil.
tone1)

Ani Ani

1 2 3 4 5 6=2/5 7=3/5
Cărbune:

huilă
lignit

755
1490

105
445 1.045

2,5
30

302 ani
49 ani

42 ani
15 ani

Ţiţei 74 4,5 16 ani

Gaz
natural

185 10,5 17 ani

Uraniu* 0,061 16,4 ani

1) exclusiv gaze naturale, exprimate în mld. m3

*corespunzător consumului unui singur grup nuclear

Sursa: Strategia energetică a României în perioada 2007-2020, aprobată prin HG nr.
1609/2007, actualizata pentru periada 2011-2020

Din analiza rezervelor geologice rezultă că ţiţeiul şi gazul natural se
epuizează într-o perioadă de 16 respectiv 17 ani, în timp ce lignitul asigură un
consum pentru o perioadă de 49 ani. Rezervele limitate de ţiţei şi gaze vor
conduce ca dependenţa de import să crească la aproximativ 38 % în 2015. Rezervele
de lignit pot asigura exploatarea eficientă a lor pentru i ̂ncă aproximativ 49 ani la un
nivel de producţie de circa 30 mil. tone/an. În sectorul de extracţie a lignitului
nivelul de intervenţie a statului este redus, fiind rezumat la acordarea de subvenţii
doar pentru exploatarea din subteran, subvenţie care va fi eliminată în timp
(Strategia energetică a României în perioada 2007-2020).
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Rezervele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil. tone, din care
exploatabile în perimetre concesionate 445 mil. tone. Resursele amplasate în
perimetre noi, neconcesionate sunt de 1045 milioane tone. Din rezervele de 1045
milioane tone lignit din bazinul minier al Olteniei, 820 milioane tone aferente
perimetrelor noi, sunt amplasate în continuitatea perimetrelor concesionate
prezentând cele mai favorabile condiţii de valorificare prin extinderea concesiunilor
(Strategia energetică a României în perioada 2007-2020).

Rezervele de minereu existente şi exploatabile asigură cererea de uraniu
natural până la nivelul anului 2017 pentru funcţionarea a două unităţi
nuclearoelectrice pe amplasamentul Cernavodă. Potenţiale noi perimetre de
zăcăminte de minereu de uraniu nu pot modifica semnificativ această situaţie, ceea
ce impune adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea resurselor de uraniu
natural conform necesarului rezultat din programul de dezvoltare a energeticii
nucleare. Se poate trage concluzia că producţia de energie primară i ̂n România
bazată atât pe valorificarea rezervelor fosile de energie primară, cărbune şi
hidrocarburi cât şi pe cele de minereu de uraniu, în cea mai optimistă situaţie, nu va
creşte în următoarele 2 – 3 decade. Rezultă faptul că acoperirea creşterii cererii de
energie primară în România va fi posibilă prin creşterea utilizării surselor
regenerabile de energie şi prin importuri de energie primară – gaze, ţiţei, cărbune,
combustibil nuclear. La nivelul orizontului 2020 România va rămâne dependentă de
importurile de energie primară. Gradul de dependenţă va depinde de descoperirea
de noi resurse interne exploatabile, de gradul de integrare a surselor regenerabile de
energie (în 2020 ponderea energiei din SRE în consumul final brut de energie
trebuie să fie în Romania de 38 %) şi de succesul măsurilor de creştere a eficienţei
energetice (Strategia energetică a României în perioada 2007-2020).

Dintre capacităţile de producere a energiei electrice pe cărbune disponibile
în România de 5918 MW, în zona Olteniei se regăsesc 4230 MW (circa 71%), astfel:
Turceni: 1980 MW, Rovinari: 1320 MW, Craiova: 930 MW.

Pentru judeţul Gorj, resursele energice în raport ce cele la nivel naţional se
situează la valorile prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul 2. Principalele resurse energetice la nivelul judeţului Gorj în raport cu cele
la nivel national

Cărbune Ţiţei Gaze naturale
Resurse energetice în Gorj, %

din cele la nivel naţional 71 % 6 % 20 %

Să analizăm, în continuare, situaţia resurselor regenerabile în
perimetrul judeţului Gorj. Sistemele hidroenergetice mici reprezintă o formă
de producere a energiei care răspunde celor trei criterii stabilite în definiţia generală
a energiei regenerabile: durabilitatea resurselor, respectă şi protejează mediul,
există posibilitatea de realizare a unor sisteme autonome. Toate instalaţiile
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hidroenergetice depind de căderea de apă. Debitul de apă reprezintă practic
combustibilul centralelor hidroelectrice fără de care nu ar exista producţie de
energie. În consecinţă, pentru estimarea potenţialului hidroenergetic este necesar să
cunoaştem variaţia debitului pe parcursul anului şi căderea netă.

În ceea ce priveşte resursa hidro în judeţul Gorj, putem spune că şi din acest
punct de vedere judeţul Gorj este favorizat, fiind străbătut de 11 răuri (fig. 1), cu
debite caracteristice care prezintă interes pentru eventualele amenajări
hidroenergetice (Tabelul nr. 3).

Fig. 1. Râurile judeţului Gorj, cu evidenţierea staţiilor hidrometrice
Sursa: Oficiul judeţean pentru gospodărirea apelor Gorj

Tabelul 3. Debite caracteristice pentru principalele râuri din Gorj

Nr
crt.

Râul Staţia
hidrometrică

Qmed
(m3/s)
multianual

Qmax
(m3/s)

Qmin
(m3/s)

1 Jiu Sadu 21,6 394 3,00
2 Jiu Rovinari 45,6 549 5,30
3 Gilort Târgu Cărbuneşti 8,37 469 0,360

4 Gilort Turburea 10,9 730 0,200
5 Galbenu Baia de Fier 1,33 72,3 0,016

Tismana

M
otr

O
rlea

L Ceauru
Amaradia

Blahniţ
a

SaduBistrita

Jales
Sadu

GilortGalben

Ciocadia

Jilţ

G
ilort

Celei

Vaidei

Godinesti

Telesti

Runcu
Baia de Fier

Stolojani

Ciocadia
Sacelu

Rovina
ri

Turceni

Turbure
a
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Carbunesti

Tg.
Carbunesti

Jiu
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6 Ciocadia Ciocadia 1,41 127 0,020

7 Blahniţa Săcelu 0,577 40,0 0,029
8 Blahniţa Târgu Cărbuneşti 1,67 466 0,026
9 Suşiţa Vaidei 2,08 78,1 0,121
10 Jales Runcu 2,38 106 0,00 (sec)
11 Jales Stolojani 4,10 138 0,200
12 Bistriţa Teleşti 4,25 375 0,100
13 Tismana Godineşti 9,21 257 0,100
14 Orlea Celei 2,46 49,0 0,400
15 Jilţ Turceni 1,12 121 0,040

Sursa: Oficiul judeţean pentru gospodărirea apelor Gorj

În ceea ceea ce priveşte hidrocentralele proiectate de Institutul de studii şi
proiectări hidroenergetice în Gorj situaţia este prezentată în tabelul nr. 4.

Tabelul 4. Hidrocentrale proiectate de ISPH în Gorj

N
rc
rt

Nume
CHE

An PIF Râu Tip
centrală

Debit
instalata
m3/h

Cădere
brută
(m)

Putere
instalat

ă
(MW)

Producţia
anuală

(GWh/an
)

1. Sadu V 1963 Sadu CDP 9,6 398 15,4 30,50
2. Motru-

Valea
Mare

1979 Cerna CDP 36,0 205 50,0 130,0

3. Tismana
aval

1985 Tisma
na

CB 40,0 12,0 3,0 6,0

4. Turceni 1989 Jiu CB 140 9,5 9,9 30
5. Vadeni 1989 Jiu CB 95 16,0 11,8 27,0
6. Târgu Jiu 1996 Jiu CB 95 15,5 11,8 23
7. Cartiu În

construcţi
e

Jiu CB 90,0 16,0 11,0 27,0

8. Valea
Sadului

În
construcţi

e

Jiu CB 90,0 52,0 35,0 85,0

9. Turcineşt
i

În
construcţi

e

Jiu CB 90,0 16,0 11,0 27,0

Sursa: www.isph.ro

Pentru unităţile aflate în construcţie, derularea lucrărilor implică investiţii
importante şi în condiţiile economice actuale este greu de presupus că se vor găsi
surse de finanţare pentru unităţi cu puteri instalate mari.

În fig. 2. se prezintă harta României privind distribuţia radiaţiei solare. În
prezent, în Sistemul Energetic Naţional este furnizată energie electrică produsă din
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radiaţie solară, în ţară existând în mod izolat, instalaţii solare care alimentează
consumatori casnici sau sedii administrative ale unor companii.

Fig. 2. Distribuţia radiaţiei solare în România

Sursa: 2011 GeoModel Solar s.r.o,
http://www.construction21.eu/romania/articles/ro/potenialul-energetic-solar-al-romaniei.html

Harta prezentată pune în evidenţă 3 zone de interes:
 zona I: include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial şi acoperă

Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Română, cu > 1400 kWh/m2

 zona a II a: include nordul Câmpiei Române, Podişul Getic,
Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei o bună parte din Lunca Dunării, sudul şi centrul
Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi Dealurile Vestice şi vestul Podişului
Transilvaniei, unde radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se situează între (1300 -
1400 kWh/m2),

 zona a III a: dispune de mai puţin de 1300 kWh/m2 şi acoperă cea
mai mare parte a Podişului Transilvaniei, nordul Podişului Moldovenesc şi Rama
Carpatică.

Aşa cum se poate observa în fig. 3 jumătatea sudică a judeţului se află în
zona a II a respectiv a III a de radiaţie solară. Cum instalaţiile de producere a
energiei electrice prin efect fotovoltaic sunt eficiente din punct de vedere energetic
la intensităţi ale radiaţiei solare mai mari de 1000 kWh/m2, rezultă că în jumătatea
sudică a judeţului sunt pretabile instalaţiile solare de producere a energiei electrice
(www.construction21.eu/romania/articles/ro/potenialul-energetic-solar-al-
romaniei.html).

În fig. 3 este prezentată distribuţia vitezei medii anuale a vantului pentru
inaltimea de 50 m în România.
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Fig. 3. Distributia vitezei medii anuale a vantului în România
Sursa: http://energielive.ro/energie-eoliana-harta-de-vant-a-romaniei-potential-de-14-000-mw/,
AUTOR: Matei Lascu, Publicat la data de: 24 Mar 2011

Aşa cum se poate observa pe fig. 4, cea mai mare parte a judeţului Gorj este
caracterizată prin viteze ale vântului mai mici de 5m/s, care reprezintă viteza
minimă pentru care se poate vorbi de funcţionarea unei turbine eoliene. De
menţionat că zona montană este caracterizată de viteze mai mari ale vântului, însă
acestea nu se cunosc cu exactitate pentru că în Gorj sunt disponibile patru staţii
meteo: la Târgu Logreşti, Apa Neagră Târgu Jiu şi Parâng.

Având în vedere forma de variaţie a reliefului în zona montană sunt necesare
mai multe puncte de măsură, informaţiile furnizate de staţia meteo Parâng nefiind
relevante.

2. Direcţii de acţiune pentru conservarea resurselor naturale aplicabile
spatiului geografic regional

Direcţiile de acţiune ale strategiei energetice a României, convergente cu cele
ale politicii energetice a Uniunii Europene, aplicabile pentru spatiul geografic
regional, sunt:

 creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul resurse, producere,
transport, distribuţie, consum;

 promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile;
 alegerea unui mix de energie echilibrat, cu accent pe utilizarea

cărbunelui şi resurselor energetice regenerabile, inclusiv prin utilizarea potenţialului
hidro neexploatat, care să confere sectorului energetic competitivitate şi securitate în
aprovizionare;
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 realizarea unui mix energetic cărbune-biomasa, obţinută prin
cultivarea haldelor de steril cu plante energetice (ex. Miscanthus Giganteus)

 asigurarea investiţiilor pentru creşterea capacităţii de inovaţie şi
dezvoltare tehnologică;

 realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră;

 valorificarea superioara a deseurilor din industria energetica.

2.1 Creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul resurse, producere,
transport, distribuţie, consum
Creşterea eficienţei energetice presupune adoptarea unui plan de măsuri de

reducere a consumurilor de energie pe tot lanţul energetic de la producător la
consumator, dar şi măsuri de reducere/eliminare a pierderilor de energie pe toate
elementele acestui lanţ. Acest lucru presupune efectuarea de audituri energetice si
elaborarea unor planuri de masuri concrete adaptate fiecarei situatii în parte.

2.2 Promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile
Promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile se va dezvolta în contextul
valorificării  resurselor hidroenergetice şi a potenţialului solar în perimetrul regional.

2.3 Utilizarea biomasei pentru producerea energiei electrice
Dintre direcţiile de acţiune anterior prezentate, cea care nu a fost luată în

discuţie de specialiştii din industria energetică până în prezent este reprezentată de
Utilizarea biomasei pentru producerea energiei electrice.

Biomasa, resursă neutră din punct de vedere al dioxidului de carbon, poate
constitui un element important de diversificare a surselor de energie pentru că este
foarte accesibilă si cuprinde, in afara de deseuri de biomasa si culturi energetice cu
putere calorifica interesanta si productivitate ridicata, care pot fi utilizate de asemenea
si pentru refacerea terenurilor industriale degradate (ex. Miscanthus Giganteus, Salix
Viminalis) (R. Sims, M. Taylor, J. Saddler, W. Mabee. 2008, p. 1-124).

(i) Obtinerea biomasei Miscanthus Giganteus
Planta Miscanthus Giganteus (MG) este o plantă tropicală, foarte rezistenta,

perena. Începând cu anii 1980, MG a fost studiata si utilizata in Europa pentru a
produce căldură şi electricitate prin ardere. In prezent, suprafaţa cultivată cu
Miscanthus in Europa este în continuă creştere. Planta MG este cultivată şi studiată
pe scară largă în SUA datorită potenţialului său de a produce cantităţi mari de
biomasă. Miscanthus produce o cantitate mare de substanţă uscată la recoltare, are o
creştere perena (15-20 ani), utilizeaza eficient azotul, apa şi alte resurse şi rezistă la
boli, având putine cerinţe pentru fertilizanţi, pesticide şi alte chimicale. Tulpinile
recoltate de Miscanthus pot fi utilizate drept combustibil pentru producerea de
curent electric şi căldură sau pentru conversia în alte produse utile ca etanol sau
hidrogen. Specia produce o tulpină nouă (asemanătoare cu cea de bambus sau de
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stuf) în fiecare an. Are un sistem de rădăcini şi rizomi care ajunge până la 1 metru
adâncime în sol. Pe perioada iernii cad toate frunzele, iar planta se usucă până la un
procent de apă de 10-15%. Specia poate fi utilizată în primul rând ca şi combustibil
(ideal de utilizat în sistemele automate de încălzire) - poate produce 25t/ha de masă
uscată, dar are şi alte utilizări. Planta are la masa anhidra un continut de cenusa de
max. 2% si o putere calorifica inferioara Qi=4458 kcal/kg si superioara Qs=4789
kcal/kg. Recolta de Miscanthus (materie uscată) a fost de 27-44 t/ha în Europa şi
locaţii din Vestul Mijlociu al SUA, şi de 10 - 11 t/ha din plantaţii la scară mică,
recoltă de primăvară în Montreal Canada. Datele din alte continente sunt foarte
limitate în literatura de specialitate. Recolta depinde de mulţi factori: genotip, tipul
de sol, nutrienţi utilizaţi, vârsta culturii, locaţie şi vremea în timpul sezonului de
creştere (Lewandowski I, et al. 2003, Bao Iglesias M, et al., pp. 608–612, 1996,
Danalatos NG, Dalianis C and Kyritsis S, pp. 548–553 1996, Christou M, et al., pp.
935–938, 1998, Acaroglu M, Aksoy AS, pp. 758–759, 1998, PORVAZ  P., TÓTH
S., MARCIN A, 2012 (4): 146−153, Foti S, Cosentino SL, pp. 616–621, 1996,
Suggate M., The potential for Miscanthus fuel supply in New Zealand,
http://www.eastharbour.co.nz/assets/Uploads/Generic-Miscanthus-Paper-
110316.pdf, 2011, Pyter R, Voigt T, Heaton E, Dohleman F and Long S., Heaton
AE, Dohleman FG and Long SP, 2008, Visser, I. 1996).

Prin cultivarea hibridului Miscanthus x Giganteus se realizeaza o sursa
autohtona importanta din punct de vedere economic şi ecologic (biomasa
energetica, protecţie bioameliorativa). Planta MG a fost introdusă în România in
anul 2007 prin cultivarea unei suprafete de 0,5 ha la INMA Bucuresti.
Experimentarea tehnologiei pentru înfiinţarea culturii de MG s-a realizat prin citeva
proiecte de cercetare la nivel national. Cultivarea plantei energetice MG este
benefică pentru România, mai ales pe solurile degradate care nu pot fi utilizate
pentru culturile cu destinaţie alimentară. Pentru a implementa cultura de MG în
România se aleg rizomii genotipurilor de Miscanthus rezistenţi la frig şi care
asigură o producţie superioară la hectar. Recoltarea culturilor se recomandă să se
facă după al 3-lea an de vegetaţie când există o masă vegetală corespunzătoare din
punct de vedere economic (Contract PNII 21-038/14.09.2007).

Co-utilizarea de cărbune şi biomasă este considerata ca fiind unul dintre
principalele tinte pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind energia
regenerabilă. Cu toate acestea, centralele electrice pe cărbune nu sunt pregătite
pentru aprovizionarea si procesarea unei cantităţi mari de biomasă. Aceste
proprietăţi favorabile ale biomasei s-au verificat la scara laborator şi pilot, dar există
încă o mulţime de incertitudini cu privire la depozitarea, transportul, măcinarea şi
arderea biomasei. Pe lângă dezvoltarea tehnologică, certificarea produselor şi mai
ales acceptarea acestora pe scară largă sunt necesare eforturi pentru a dezvolta o
piaţă comercială pentru biomasă.

(ii) Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril, zgura şi cenusa prin
cultivarea plantei Miscanthus Giganteus
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Industria energetica şi minieră contribuie într-o măsură deosebită la poluarea
factorilor mediului înconjurător, printr-o diversitate de forme de manifestare:
poluarea solului şi a apei datorită poluanţilor conţinuţi în deşeurile industriei
energetice, deşeuri care sunt evacuate în depozite formate direct pe sol, poluarea
aerului datorită emisiilor de gaze cu efect de seră şi a pulberilor conţinute în gazele
de ardere evacuate la coş, şi nu in ultimul rand distrugerea peisajului, impact negativ
asupra biodiversităţii.

În Romania industria minieră în bazinul carbonifer Oltenia a produs un
impact negativ major asupra mediului. In aceasta regiune operează 21 de exploatări
miniere la zi (cariere) ce dizlocă miliarde de tone rocă depozitata in halde de steril
amplasate in incinta sau in afara carierelor. In Oltenia au fost degradate până in
prezent solurile de pe o suprafaţă de aproape 100 Km2 şi urmează să mai fie afectate
suprafeţe de încă 50 Km2. Industria energetică produce cele mai mari cantitati de
deseuri solide (după unele surse de cca. 12 milioane de m3/luna) având cel mai mare
impact legat de aer, apa si sol-peisaj.

Un punct forte şi cu un grad ridicat de noutate îl constituie cultivarea
acestei plante chiar şi pe terenuri improprii culturilor de plante agricole şi
comestibile cum sunt haldele de zgură şi cenuşă.

Avantajele înfiinţării culturilor de MG:

 Conservarea resurselor naturale prin diminuarea consumului energetic de
carbune în cazul tehnologiilor actuale;

 Refacerea ecologică a haldelor de steril, reducerea impactului depozitelor de
zgură şi cenuşă asupra mediului,

 Refacerea capacităţii productive a terenurilor degradate de activitatea
antropogenă prin cultivare cu planta MG,

 Incorporarea naturala a CO2 in biomasa MG regenerabila,
 Diminuarea amprentei de carbon (reducerea emisiilor de CO2) asociată în

prezent producerii de energie pe baza de carbune,
 Asigurarea necesarului de apă din sol (irigaţii) pentru cultura de MG,

utilizarea apelor tehnologice, în special a apelor care provin din lucrările de
asecare efectuate la nivelul carierelor.

 Beneficiile implementarii tehnologiei de ardere combinata constau in
reducerea emisiilor de CO2 prin inlocuirea partiala a combustibilului fosil si,
un management durabil al resurselor regenerabile. O analiză cost-beneficiu
scoate în evidenţă reducerea costurilor de producere a energiei prin
economia realizată din certificatele verzi de CO2, certificate al căror număr
se diminuează proporţional cu cantitatea de cărbune care este înlocuită de
biomasă.
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2.4 Valorificarea superioară a deşeurilor din industria energetică.
Industria energetică generează anual deşeuri sub formă de pulberi (cenuşi)

depozitate pe sol, din care numai un procent foarte scăzut este refolosit la
fabricarea cimentului. Cenuşa şi zgura rezultate de la termocentrale necesită pentru
depozitare aproximativ 1,2 ha pentru fiecare milion de tone. În prezent, în România
există un număr mare de halde de cenuşă şi zgură care ocupă cca. 2800 ha, ponderea
cea mai mare fiind în judeţele Gorj (cca. 800 ha) şi Dolj (cca.400 ha).

Având o compoziţie oxidica valoroasă, de tip: SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3,
cenuşa de termocentrală ar putea înlocui până la 30-50% din nisipul cuarţos natural
utilizat în procesul de fabricaţie al produselor ceramice.

În acest sens, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu prin
Facultatea de Inginerie, implementează proiectul New building materials by
eco-sustainable recycling of industrial wastes” EcoWASTES finanţat de
Comisia Europeană, Directoratul General Mediu din programul „LIFE+ 2010”.
Proiectul îşi propune să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de  industria
energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de
elaborare şi turnare a metalelor) - unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel
mondial. Proiectul prevede elaborarea unor tehnologii inovative de reciclare a deşeurilor în produse
cu valoare adăugată ridicată (noi compozite ceramice folosite în principal în industria materialelor
de construcţii, dar şi în lucrări de tipul straturilor impermeabile din construcţia de drumuri)
(LIFE10/ENV/RO079 „New building materials by eco-sustainable recycling
of industrial wastes” EcoWASTES, 2011).

La un preţ mediu de 40 €/t al materiilor prime utilizate la fabricarea cărămizilor pentru
construcţii (argile + nisipuri cuarţoase), valorificarea a cca. 500.000 t/an cenuşi de termocentrală
şi a cca. 100.000 t/an şlamuri de foraj, ar determina o reducere a costurilor de fabricaţie de până
la cca. 30 milioane €/an, în condiţiile în care transportul acestor materii prime la locul de utilizare
va fi asigurat de către generatorii de deşeuri iar costul deşeurilor este zero
(LIFE10/ENV/RO079 „New building materials by eco-sustainable recycling of industrial
wastes” EcoWASTES, 2011).

Industria petrolieră/extractivă generează anual din procesul de forare cca. 100.000 tone
şlamuri centrifugate (detritus) care reprezintă cca. 60% din totalul şlamurilor de foraj evacuate.
Fără utilizare în prezent pe plan mondial, detritusul se elimină cu costuri importante, exclusiv
prin depozitare în sit-uri naturale (LIFE10/ENV/RO079 „New building materials
by eco-sustainable recycling of industrial wastes” EcoWASTES, 2011)..
Având în vedere înăsprirea legislaţiei privind depozitarea deşeurilor cât şi, în acelaşi
timp, conservarea resurselor naturale, principala prioritate a proiectului
EcoWASTES o constituie dezvoltarea unor produse noi - compozite ceramice -
care oferă perspectiva fundamentării unui concept nou de dezvoltare durabilă, prin
combinarea mai multor deşeuri (pentru unele nefiind încă identificate soluţii
de valorificare), într-o gamă relativ largă de materiale utilizate în construcţii.
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Totodată, dintr-o altă perspectivă a cercetării ştiinţifice, trebuie identificate
metode/procedee de extragere a anumitor metale rare sau metale grele din cenuşa
de termocentrală.

Se ştie că prin arderea cărbunelui rezută mari cantităţi de zgură şi cenuşă,
deşeu care conţine o varietate de metale grele (Ar - Arsen, Zn – Zinc, Cu -Cupru,
Pb – Plumb, Co – Cobalt, Cr – Crom, Cd – Cadmiu), metale rare, metale din grupa
lantanidelor, metale foarte importante prin aplicaţiile industriale in care sunt utilizate
cum ar fi: Strontiu, Ytriu, Wolfram.

Metalele denumite pământuri rare sau minerale critice reprezintă un
grup de 17 elemente extrem de importante, socotite critice, utilizate pentru
asamblarea a aproximativ un sfert din tehnologia actuală - de la telefoane mobile,
componente de calculator şi motoare electrice până la tehnologii precum bateriile
electrice, armamentul sofisticat şi turbinele eoliene. În anul 2010, China producea
aproximativ 97% din pământurile rare consumate în întreaga lume
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Pământuri_rare). Rezervele totale de astfel de
minerale la nivel mondial sunt estimate la circa 99 de milioane de tone, dintre care
circa 36 de milioane de tone sunt în China, 19 milioane de tone în Rusia şi ţările
vecine şi 13 milioane de tone în SUA. Cantităţi mai mici produc India, Brazilia şi
Malaiezia

((http://ro.wikipedia.org/wiki/Pământuri_rare). Sărurile de stronţiu dau o
culoare roşu aprins în flăcări motiv pentru care sunt utilizate în pirotehnie şi în
producţia de rachete de semnalizare.

Ytriu este un metal utilizat pentru realizarea acumulatorilor reîncărcabili de
energie electrică iar Wolfram (are multiple domenii de utilizare: pentru construirea
filamentelor de la lămpile cu incandescenţă, filamentele tuburilor electronice, anozii
tuburilor radiogene (vezi Aparat roentgen) şi a tuburilor electronice de putere mare.
Wolframul are o densitate şi o duritate foarte mare, lucruri care îl fac utilizat la
construcţia de capete tăietoare la maşini de forat, la burghie. Tot datorită densităţii
sale mari, wolframul este utilizat pentru muniţie anti-blindaj. Zăcămintele cele mai
importante se găsesc în China, SUA, Korea, Bolivia, Kazahstan, Rusia, Austria şi
Portugalia. Volumul total de wolfram în zăcămintele pe pământ se apreciază
actualmente ca corespondînd 2,9 de milioane de tone de wolfram pur
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Wolfram).

3. Concluzii.

În prezent în România NU se produce energie regenerabila din arderea
combinata a biomasei MG cu carbune in instalatiile mari de ardere din spaţiul
regional, iar consecintele schimbarilor climatice constrâng Romania sa treaca la
întreprinderea unor actiuni neîntârziate prin politici si masuri la nivelul industriei
energetice pentru prevenirea efectelor adverse ale schimbarilor climatice. Tara
noastra a adoptat si implementat Directiva 2001/80/EC privind Instalatiile Mari de
Ardere, prin care va promova inlocuirea tehnologiilor curente de producere a
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energiei cu tehnologii curate de combustie a carbunilor pentru reducerea SOx, NOx
si pulberilor. Romania s-a angajat sa aplice masurile de sporire a capacitatii de
absorbtie naturala a gazelor cu efect de sera în vederea atingerii obiectivelor de
reducere asumate pe plan international si europeana.

Există o nevoie urgentă de a aborda responsabil provocările de mediu
asociate industriei energetice bazata pe cărbune din România, în special privind
utilizarea biomasei neutre fata de CO2 în procesul de ardere combinată cu cărbune
şi pentru a reduce impactul sectorului aferent asupra mediului.
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Scurtă prezentare a pieţei muncii din România în perioada 2006 -2012

Studiul pieţei muncii începe şi se termină cu analiza ofertei şi cererii de forţă
de muncă. De partea cererii de forţă de muncă se află firmele, ale căror decizii în
legătură cu angajarea forţei de muncă sunt influenţate de condiţiile existente pe cele
trei pieţe. De partea ofertei de forţă de muncă sunt muncitorii şi potenţialii
muncitori ale căror decizii în legătură cu locul de muncă şi cu dorinţa de a munci
sunt legate de opţiunile lor privind petrecerea timpului de care dispun. Principalele
elemente ale pieţei muncii sunt determinate de: salarii (nivelul compensaţiilor) şi
condiţiile de muncă; nivelul ocupării. Aceste elemente sunt rezultatul acţiunii,
funcţionării pieţei muncii. Pentru generarea lor este nevoie atât de oferta cât şi de
cererea de forţă de muncă.

După o creştere continuă înregistrată în perioada 2005-2008, din anul 2009
populaţia ocupată a început să scadă, ajungând în anul 2011 la cea mai mică valoare
înregistrată (9138 mii persoane), iar în anul 2012 se înregistrează o uşoară creştere
cu 125 mii persoane, respectiv 9263 mii persoane. Dintre persoanele  ocupate,
66,5% sunt bărbaţi. Până în anul 2002, majoritatea populaţiei  ocupate a reprezentat-
o cea din mediul rural. Începând cu anul 2003, cea mai mare parte a populaţiei
ocupate îşi are domiciliul în mediul urban, respectiv 58,7% în anul 2012. Categoria
salariaţilor predomină în rândul populaţiei ocupate, respectiv 67,3% în anul 2012.

Numărul şomerilor - conform definiţiei internaţionale (BIM) - a fost în anul
2012 de 701 mii persoane, în scădere faţă de anul 2011 cu 29 mii persoane (1,04%).

Distribuţia salariaţilor pe sectoare economice în anul 2010 arată că, 61,8%
dintre aceştia se regăseau în servicii (sectorul terţiar) în creştere cu 1,3 puncte
procentuale faţă de anul 2009, respectiv cu 4,8 puncte procentuale faţă de anul 2008.
În sectorul secundar (industrie + construcţii) lucrau 36,0% din total salariaţi, cu 1,2
puncte procentuale mai puţin decât în anul 2009, respectiv cu 4,9 puncte
procentuale mai puţin decât în anul 2008. Ponderea numărului de salariaţi care şi-au
desfăşurat activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a  fost de numai 2,2%, în
scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul precedent şi în creştere cu 0,1 puncte
procentuale faţă de anul 2008.

Populaţia ocupată civilă a fost de 8371,3 mii persoane in anul 2010,
înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior cu 39,4 mii persoane. Observăm din
tabelul de mai sus că şi la finalul anului 2011 populaţia ocupată civilă a fost de
8366,înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior 2010 cu 5,0 mii persoane.

Repartizarea populaţiei ocupate civile pe sectoare de activitate evidenţiază că
activităţile neagricole deţineau o pondere de 71,4%, în serviciile comerciale şi sociale
lucrau 43,2% din persoanele ocupate, iar în industrie şi construcţii 28,2%. Ponderea
persoanelor ocupate în sectorul agricol era de 28,6% în totalul persoanelor ocupate.
Din totalul persoanelor ocupate în activităţile neagricole, 29,0% a lucrat în industrie,
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19,1% în comerţ, 10,5% în construcţii, 7,1% în transport şi depozitare, 6,8% în
sănătate iar 6,6% în învăţământ. Putem spune ca sectorul agricol, îşi păstrează
aproape acelaşi număr de persoane ocupate  de-a lungul celor 3 ani.

Cele trei sectoare ale economiei româneşti au cunoscut însă evoluţii
distincte, în sensul că agricultura a înregistrat creşteri pe toată perioada analizată,
industria a evoluat oscilant de la un an la altul cu scădere în 2010 şi creşteri în anii
următori, iar sectorul terţiar în care am inclus şi construcţiile, a înregistrat creşteri
doar în ultimul an al analizei noastre. Dacă analizăm ponderile fiecărui sector în
parte în total populaţie ocupată constatăm că sectorul terţiar deţinea în anii 2009 si
2010 peste 50% din total iar în 2012 chiar dacă numărul de persoane este mai mare,
ponderea serviciilor a scăzut în favoarea industriei.

Pentru o imagine mai bună prezentăm în continuare şi date referitoare la
numărul mediu de salariaţi şi la populaţia ocupată în funcţie de participarea la
activitatea economică pe sexe şi medii.

Tabelul 1 Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale si pe
sexe

– mii persoane
Activitatea (secţiuni CAEN

Rev.2)
Total Bărbaţi Femei

2010 2011 2012* 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total, din care: 4376 4349 4442 2291 2301 2364 2085 2048 2078

Agricultură, silvicultură şi
pescuit

95 98 103 72 76 79 23 22 24

Industrie 1237 1259 1295 712 717 740 525 542 555

Construcţii 337 334 356 290 288 308 47 46 46
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor

752 753 758 355 369 360 397 384 398

Transport şi depozitare 258 256 254 189 188 190 69 68 64
Hoteluri şi restaurante 108 108 115 39 42 45 69 66 70
Informaţii şi comunicaţii 106 110 117 64 65 71 42 45 46
Intermedieri financiare şi
asigurări

101 99 96 32 31 31 69 68 65

Tranzacţii imobiliare 27 27 25 15 16 13 12 11 12
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

126 127 130 65 66 69 61 61 61

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi  de
servicii suport

181 198 225 125 136 157 56 62 68

Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale din
sistemul public1)

210 193 187 95 84 80 115 109 107

Învăţământ 380 364 360 122 115 111 258 249 249
Sănătate şi asistenţă socială 366 333 321 74 69 66 292 264 255
Activităţi de spectacole,
culturale şi recreative

53 51 54 24 22 23 29 29 31

Alte activităţi de servicii 39 39 39 18 17 17 21 22 22
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Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă,,* Comunicat de presă Nr. 228 din 27
septembrie 2013, Institutul Naţional de Statistică

Din datele prezentate în tabelul nr 1 se observă că numărul mediu al
salariaţilor in cursul anului 2012 a fost de 4,44 milioane persoane (în creştere faţă de
anul 2011 cu 94.200 persoane), iar în anul 2011 a înregistrat scăderi faţă de anul
2010, o scădere materializată în 27 mii persoane, scădere susţinută de persoanele de
sex feminin. Pe principalele structuri  se observă o uşoară revenire în cazul industriei
unde se înregistrează în 2011 cu 22 mii persoane faţă de 2010, creştere susţinută atât
de bărbaţi cât şi de femei. O evoluţie asemănătoare o observăm si in cazul
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor.
Tot despre evoluţii pozitive vorbim si in cazul activităţilor de informaţii şi
comunicaţii, activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice si in activităţi de
spectacole, culturale şi recreative

O situaţie constantă se observa in cazul serviciilor turistice unde se
înregistrează acelaşi număr de salariaţi atât în anul 2011 cât şi în 2010, preponderent
în acest sector de activitatea fiind femeile.

Observăm scăderi însemnate în cazul serviciilor de sănătate şi asistenta
sociala şi in cazul celor de invatamant, administraţie publică şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public.

Distribuţia salariaţilor pe sectoare economice în anul 2010 arată că, 61,8% se
regăseau în servicii (sectorul terţiar) în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de
anul 2009, respectiv cu 4,8 puncte procentuale faţă de anul 2008.În sectorul
secundar (industrie + construcţii) lucrau 36,0% din total salariaţi, cu 1,2 puncte
procentuale mai puţin decât în anul 2009, respectiv cu 4,9 puncte procentuale mai
puţin decât în anul 2008. Ponderea numărului de salariaţi care şi-au desfăşurat
activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a fost de numai 2,2%, în scădere cu
0,1 puncte procentuale faţă de anul precedent şi în creştere cu 0,1 puncte
procentuale faţă de anul 2008.

Tabelul 2: Populaţia ocupată după participarea la activitatea economică, pe sexe şi
medii

mii persoane
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Populaţia activă, total din  care: 10041 9994 9944 9924 9965 9868 9964
Masculin 5526 5515 5526 5524 5549 5457 5550
Feminin 4515 4479 4418 4400 4416 4411 4414

Urban 5595 5494 5471 5475 5538 5563 5550
Rural 4446 4500 4473 4449 4427 4305 4414

Populaţia ocupată, total din  care: 9313 9353 9369 9243 9240 9138 9263
Masculin 5074 5116 5157 5100 5112 5026 5511
Feminin 4239 4237 4212 4143 4128 4112 3752

Urban 5115 5072 5101 5032 5032 5072 5437
Rural 4198 4281 4268 4211 4208 4066 3826

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012, *Date provizorii
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Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe şi medii a
evoluat conform datelor prezentate in tabelul nr 2 si anume:

 populaţia activă în Romania prezintă per total tendinţa
descrescătoare din anul 2006 până în anul 2011, scădere cuantificata într-o scădere
de 173 mii persoane, aspect care se suprapune restructurărilor din economie dar şi
perioade de criză economică declanşată în 2008. Pe sexe se observă că predomină
bărbaţii care au înregistrat scăderi mai mici decât femeile. Mediul urban reprezintă
cam 60% din populaţia activa.

 populaţia ocupata per total înregistrează creşteri până in anul 2008
după care constatăm scăderi. Proporţiile intre bărbaţi si femei dar si intre mediul
urban si rural se menţin la fel ca si in cazul populaţiei active.

Tabelul 3 Rata de activitate, rata de ocupare şi rata şomajului pe sexe şi medii în
România

- %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rata de activitate
Total 63,7 63,0 62,9 63,1 63,6 63,3 64,2

Pe sexe Masculin 70,8 70,1 70,6 70,9 71,5 70,7 72,1
Feminin 56,6 56,0 55,2 55,4 55,8 56,0 56,4

Pe medii Urban 62,6 61,6 61,7 62,1 63,1 63,9 64,2
Rural 65,2 65,1 64,5 64,6 64,4 62,6 64,2

Rata de ocupare 2)

Total 58,8 58,8 59,0 58,6 58,8 58,5 59,5
Pe sexe Masculin 64,7 64,8 65,7 65,2 65,7 65,0 66,5

Feminin 53,0 52,8 52,5 52,0 52,0 52,0 52,6
Pe medii Urban 57,2 56,8 57,5 57,1 57,3 58,2 58,7

Rural 61,1 61,5 61,2 60,7 60,9 58,8 60,7
Rata şomajului1)

Total 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0
Pe sexe Masculin 8,2 7,2 6,7 7,7 7,9 7,9 6,4

Feminin 6,1 5,4 4,7 5,8 6,5 6,8 7,6
Pe
medii

Urban 8,6 7,7 6,8 8,1 9,1 8,8 8,6
Rural 5,6 4,9 4,6 5,4 5,0 5,5 5,1

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012, Forţa de muncă
în România: Ocupare şi şomaj – anul 2012

Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia
totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.Constatăm per ansamblu că rata
de activitate are valori relativ constante oscilând între un minim de 62,9% în anul
2008 şi un maxim de 63,7% în anul 2006. În ceea ce priveşte repartiţia acestui
indicator pe sexe observam ca rata de activitate este mai intense pentru bărbaţi,
peste 70%, iar pentru femei este mai scăzuta adică peste 55%. Dacă facem referire la
mediile de rezidentă constatăm că se menţine un echilibru intre mediul urban si cel
rural pe toată perioada analizată.
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Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia
totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.

Rata şomajului reprezintă raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia
activă, exprimat procentual.

De asemenea observăm că rata de ocupare si rata şomajului înregistrează
oscilaţii minime, menţinând aceleaşi tendinţe ca si in cazul ratei de ocupare.

Evoluţia şomajului în România

În cadrul acestui subcapitol ne propunem să prezentăm principalele date
referitoare la şomaj, acesta fiind cel mai grav dezechilibru existent pe piaţa muncii în
Romania în ultima vreme. Astfel vom folosi date statistice oficiale disponibile la
acest moment despre numărul de şomeri si rata şomajului în Romania în perioada
2006-2011.

Tabelul 4: Numărul şomerilor în Romania în perioada 2006-2011
–mii persoane

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Şomeri1) Total din care 728 641 575 681 725 730

Masculin 452 399 369 424 437 431
Feminin 276 242 206 257 288 299

Urban 480 422 370 443 506 491
Rural 248 219 205 238 219 239

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

La agenţiile pentru ocupare a forţei de muncă, numărul şomerilor
înregistraţi, la sfârşitul anului 2010, era de 725 mii persoane în creştere cu 10,6%
faţă de anul 2009 ceea ce reprezintă, în date absolute, mai mare cu 44 mii persoane.
Repartizarea pe sexe relevă că, preponderente în numărul total al şomerilor
înregistraţi erau persoanele de sex masculin (57,8%) care au înregistrat o scădere cu
15 mii persoane. Si in anul 2011 se înregistrează creşteri ale numărului de şomeri
însă intr-un ritm mai lent fiind cu 5 mii mai mulţi decât in 2010. cei mai mulţi
şomeri se înregistrează in mediul urban in anul 2011 fiind 491 mii persoane in
mediul urban fată de numai de 239 in mediul rural.

Un alt indicator care poate să ne sprijine in demersul nostru este rata
şomajului a cărei evoluţie o prezentăm în tabelul de mai jos.
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Tabelul 5: Rata şomajului în România în 2010 şi 2011 după nivelul de educaţie
Total 2010 Total 2011

Nivelul de educaţie Nivelul de educaţie
Superior Mediu Scăzut Superior Mediu Scăzut

Total 7,3 5,4 8,3 6,1 7,4 5,1 8,1 7,3
Pe sexe

Masculin 7,9 5,3 8,4 8,0 7,9 4,7 8,1 9,7
Feminin 6,5 5,4 8,1 4,1 6,8 5,6 8,1 4,7

Pe medii
Urban 9,1 5,3 9,7 16,7 8,8 4,9 9,3 18,8
Rural 5,0 5,9 6,0 3,8 5,5 7,0 6,1 4,7

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

La nivelul ţării, rata şomajului înregistrat (calculată prin raportarea
numărului de şomeri înregistraţi la populaţia activă civilă) era de 7,0% la sfârşitul
anului 2010, în scădere cu 0,8 puncte procentuale comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului precedent (7,8% în decembrie 2009).

În mare măsură, şomajul a afectat mai mult bărbaţii decât femeile, rata
şomajului în rândul populaţiei masculine întrecând rata şomajului feminin cu 1,3
puncte procentuale (7,6% pentru bărbaţi comparativ cu 6,3% în cazul femeilor).

Se observă că cei mai mulţi şomeri au fost înregistraţi in anul 2009 mai
precis 709383 persoane. Dintre aceştia au fost înregistraţi 435497 beneficiari de
indemnizaţii de şomaj, cei mai numeroşi fiind cei cu studii de nivel primar,
gimnazial, profesional. In anul 2010 se menţin valori ridicate comparative cu anul
2011 când rata şomajului este de 5,2%, adică 461013 şomeri, mai putin cu 248370
şomeri decât in anul 2009.

Pentru o imagine elocventă asupra evoluţiei numărului de şomeri şi a ratei
şomajului în Romania in perioada 2006-2011 prezentăm figura de mai jos

Sursa: Anuarul statistic al României, 2012

Figura 1 Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului înregistrat
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Evoluţia pieţei muncii în Romania la nivel regional

România a cunoscut disparităţi economico-sociale la nivel regional, de-a
lungul întregii ei evoluţii statale. În timp ce activitatea industrială era concentrată în
anumite regiuni ale ţării, preponderent acolo unde se aflau şi resursele minerale şi
energetice accesibile, alte regiuni se caracterizau prin dominanta activităţilor agricole
şi de servicii.

Deşi rata şomajului a crescut în ultimii ani, ca urmare a disponibilizărilor
care au avut loc în sectorul minier şi întreprinderile de stat, se aşteaptă noi creşteri
ale nivelului şomajului şi subocupării, datorită accelerării procesului de restructurare
economică a ţării, îndeosebi în acele regiuni cu judeţe care au industrii în declin
(industrie extractivă, chimică şi construcţii de maşini).

În România există o mare lipsă de experienţă a populaţiei pentru a lucra
corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. Cea mai mare problemă o constituie
anticiparea cât mai exactă a cerinţelor viitoare de calificare şi asimilarea mentală a
ideii de învăţare pe tot timpul vieţii. Recalificarea nu înseamnă neapărat o meserie
nouă ci adaptarea, ajustarea la cerinţele noi ale pieţei.

Dezvoltarea resurselor umane vizează trei direcţii importante de acţiune: a)
calificarea şi recalificarea nu numai a şomerilor, dar şi a celor care lucrează în
întreprinderi de stat, care urmează să se restructureze; b) utilizarea unor politici
active de ocupare a resurselor umane disponibile; c) găsirea de locuri de activitate
pentru persoanele dezavantajate sau cu probleme speciale.

În plan regional situaţia pieţei muncii este redată prin intermediul
următorilor indicatori.

Tabelul 6: Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Nord Vest

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1217 1198 1172 1165 1232 1228
Populaţia ocupată Total 1145 1147 1128 1100 1148 1164
Şomeri Total 72 51 44 65 84 64

procente
Rata de activitate Total 60,9 59,6 58,7 58,6 62,1 62,2
Rata de ocupare Total 57,1 57.0 56,4 55,2 57,7 58,8
Rata şomajului Total 5,9 4,3 3,8 5,6 6,8 5,2

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Constatăm că populaţia ocupată în regiunea de Nord Vest crescător pana in
2007, apoi se înregistrează o scădere de 26 mii persoane in anul 2008, după care
observam o revenire a acestui indicator. Însa dacă mergem mai departe şi analizăm
populaţia ocupată, indicator reprezentativ pentru gradul de dezvoltare al pieţei
muncii din această regiune observăm o tendinţă asemănătoare, cu o rată de ocupare
de peste 55,2% şi un maxim de 58,8% în anul 2011. Numărul de şomeri a înregistrat
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scăderi in ultimul an al analizei, înregistrându-se o rată a şomajului  de 5,2% sub rata
şomajului de la nivel national.

Tabelul 7 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea Centru

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1120 1100 1123 1115 1076 1055
Populaţia ocupată Total 1019 1006 1027 996 963 938
Şomeri Total 101 94 96 119 113 117

procente
Rata de activitate Total 61,6 60,4 61,9 61,8 59,8 58,9
Rata de ocupare Total 56,0 55,1 56,6 55,1 53,5 52,3
Rata şomajului Total 9,0 8,5 8,5 10,7 10,5 11,1

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În regiunea de Centru în perioada 2006-2011 se înregistrează mai puţine
persoane atent în cazul populaţiei ocupate cât şi a celei active faţă de regiunea de
Nord Vest alături de care formează Macroregiunea 1. Tendinţa este asemănătoare,
însă în ceea ce priveşte rata şomajului se constată că aceasta este peste media
naţională, ajungând in anul 2011 la 11,1%.

Tabelul 8 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Nord Est

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1757 1785 1753 1773 1793 1819
Populaţia ocupată Total 1653 1696 1674 1666 1689 1731
Şomeri Total 104 89 79 107 104 88

procente
Rata de activitate Total 64,2 64,8 63,6 64,8 66,1 67,2
Rata de ocupare Total 60,1 61,3 60,5 60,6 62,0 63,7
Rata şomajului Total 5,9 5,0 4,5 6,0 5,8 4,8

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În cadrul acestei regiuni avem cea mai mare valoare pentru populaţia activă
si cea ocupată prezentând o evoluţie echilibrată cu o creştere însemnată in anul 2011
când se înregistrează 1819 mii persoane. Rata şomajului este sub media naţională
fiind in anul 2011 de 4,8% având o valoare aproximativ egală cu cea înregistrată in
anul 2008 când creşterea economică era puternică.
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Tabelul 9 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Sud Est

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1298 1262 1246 1240 1252 1230
Populaţia ocupată Total 1182 1155 1156 1147 1142 1106
Şomeri Total 116 107 90 93 110 124

procente
Rata de activitate Total 62,2 60,1 59,8 60,0 61,0 60,1
Rata de ocupare Total 56,4 54,7 55,3 55,4 55,5 53,9
Rata şomajului Total 9,0 8,5 7,2 7,5 8,8 10,1

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Datele referitoare la regiunea de Sud Est ne prezintă o evoluţiei descendentă
din 2006 pana in anul 2009, o uşoară revenire in 2010 si din nou scădere in anul
2011 pentru populaţia activă. Populaţia ocupată înregistrează scăderi pe toată
perioada analizată. Rata şomajului are valori foarte ridicate asemănătoare cu
regiunea Centru dar sub valoarea înregistrată aici.

Tabelul 10 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Sud Muntenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1586 1600 1593 1572 1554 1458
Populaţia ocupată Total 1437 1468 1485 1445 1425 1306
Şomeri Total 149 132 108 127 129 152

procente
Rata de activitate Total 66,2 66,3 65,9 65,7 65,4 62,1
Rata de ocupare Total 59,6 60,5 61,1 60,1 59,7 55,3
Rata şomajului Total 9,4 8,2 6,8 8,0 8,3 10,4

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Cu un număr însemnat în ceea ce priveşte populaţia activă dar şi cea
ocupată, regiunea Sud Muntenia creşteri în anul 2007 faţă de 2006, după care
scăderea este permanentă pană la finalul perioadei analizate. Constatăm de
asemenea că rata şomajului se află peste media naţională ajungând de la 8,3% în anul
2010 la 10,4% în 2011.

Tabelul 11 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea Bucureşti Ilfov

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1074 1061 1068 1085 1101 1118
Populaţia ocupată Total 1023 1018 1032 1042 1051 1058
Şomeri Total 51 43 36 43 50 60
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procente
Rata de activitate Total 66,0 65,1 65,5 66,5 67,4 68,5
Rata de ocupare Total 62,9 62,4 63,3 63,8 64,3 64,7
Rata şomajului Total 4,7 4,1 3,4 4,0 4,6 5,4

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Regiunea Bucureşti Ilfov regiune la nivelul căreia se află si capitala României
înregistrează creşteri începând cu anul 2007, având şi un nivel scăzut al ratei
şomajului. Rata de ocupare este una din cele mai ridicate din regiunile analizate.

Tabelul 12 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
Macroregiunea 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sud - Vest Oltenia

mii persoane
Populaţia activă Total 1118 1103 1112 1107 1100 1100
Populaţia ocupată Total 1039 1028 1040 1032 1017 1024
Şomeri Total 79 75 72 75 83 76

procente
Rata de activitate Total 65,1 64,1 64,6 64,7 64,5 65,2
Rata de ocupare Total 60,1 59,3 60,0 59,9 59,2 60,3
Rata şomajului Total 7,1 6,8 6,5 6,8 7,5 6,9

Vest
mii persoane

Populaţia activă Total 871 885 877 867 857 860
Populaţia ocupată Total 815 835 827 815 805 811
Şomeri Total 56 50 50 52 52 49

procente
Rata de activitate Total 62,8 63,2 62,9 62,4 61,7 62,0
Rata de ocupare Total 58,7 59,6 59,3 58,6 57,9 58,4
Rata şomajului Total 6,4 5,6 5,7 6,0 6,0 5,7

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În macroregiunea 4 din care face parte regiunea Sud Vest Oltenia şi regiunea
Vest se constată oscilaţii mici de la un an la altul în ceea ce priveşte populaţia activă
dar şi cea ocupată. Rata şomajului este mai ridicată în regiunea Sud Vest Oltenia, in
scădere in 2011 când se înregistrează 6,9% faţă de 7,5% în anul 2010. În regiunea de
Vest rata şomajului este de 5,7 % în anul 2011.

Concluzii

Piaţa muncii este o piaţă cu anumite specificităţi pe care am încercat să le
surprindem în cadrul acestei lucrări. Este o piaţă dinamică, iar aspectele de evoluţie
regăsite în cadrul studiului realizat fiind următoarele:

 Numărul salariaţilor a înregistrat scăderi în 2011 fată de anul 2010, o
scădere materializată în 27 mii persoane, scădere susţinută de persoanele de sex
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feminin. Pe principalele structuri se observă o uşoară revenire în cazul industriei
unde se înregistrează în 2011 mai mult cu 22 mii persoane faţă de 2010, creştere
susţinută atât de bărbaţi cât şi de femei.

 La finalul anului 2011 populaţia ocupată civilă a fost de 8366,
înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior 2010 cu 5,0 mii persoane.

 Populaţia activă în Romania prezintă per total tendinţă
descrescătoare din anul 2006 până în anul 2011, scădere cuantificată într-o scădere
de 173 mii persoane, aspect care se suprapune restructurărilor din economie dar si
perioadei de criză economică declanşată in 2008. Pe sexe se observă că predomină
bărbaţii care au înregistrat scăderi mai mici decât femeile. Mediul urban reprezintă
cam 60% din populaţia activă.

 Populaţia ocupată per total înregistrează creşteri până în anul 2008
după care constatăm scăderi. Proporţiile între bărbaţi si femei dar şi între mediul
urban şi rural se menţin la fel ca şi în cazul populaţiei active.
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The capital market: Strategic instrument of regional development

[Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale]

George-Nicolae JEMBOIU1

Abstract
Besides the existence of a qualified work force, the regional development also involves an

important amount of capital in order to finance the investments. There are various methods to
provide these financial sources, so the public authorities and the economic agents may turn to self-
financing, structural funds, the financial market and to the capital market. In Romania, the
banking sector has been lately consolidated, unlike the capital market which is far from becoming
the financer of the national economy and far from financially supporting the regions of the country.
One of the reasons is that both the stock exchange, as a representative institution of the capital
market, and the principles of the corporate governance, as a source of development, were not
promoted enough. Thus, when that area was made public, only its negative aspects were brought
out. Another reason is that no proper attention was paid to the capital market as an instrument
used for attracting foreign portfolio investments.

The regional development does not have to be regarded as an abstract process, only from
the point of view of the global indicators; firstly, an analysis of the socio-economic components is
needed. It is true that some people know how to make money; others are busy spending it and
others are complaining about not having it. What could the specialists in economy do as both
practitioners and representatives of the scientific environment? Their activity is neither to make
money nor to spend it; and not even to justify the poor performance of the economy or its limited
possibilities of development due to the insufficient financial funds, but to promote the capital market
and to guide people towards managing the financial resources as well.

Keywords: capital market, regional development, investments, stock exchange, corporate
governance
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1. Introducere

Politica de dezvoltare regională a apărut în România din necesitatea de a
corecta decalajele regionale existente şi de a se alinia principalelor tendinţe de
regionalizare, ce au loc în prezent la nivel european. În acelaşi timp, ea trebuie
privită ca o condiţie esenţială a procesului de integrare în structurile europene, în
sensul unei mai bune gestionări a fondurilor structurale, alocate în scopul unei
dezvoltări generale echilibrate. (Medeleanu, 2013, p. 45)

Dezvoltarea regională este condiţionată de existenţa forţei de muncă şi a
capitalului financiar.

Economiile regiunilor sunt mult mai deschise decât economiile naţionale
cărora le aparţin; gradul de mobilitate a forţei de muncă şi a capitalului este
semnificativ mai mare între regiunile unei ţări decât între ţări. (Constantin, p. 4)

În plus, raportul dintre capital şi forţa de muncă este invers proporţional.
Către regiunile în care nivelul de salarizare este scăzut, se vor direcţiona fondurile
investitorilor care sunt în permanentă căutare de forţă de muncă ieftină iar regiunile
în care forţa de muncă este scumpă, vor fi evitate de investitori, ceea ce implică şi o
migraţie a capitalului investit.

2. Rolul pieţei de capital în procesul de dezvoltare regională

Economia de piaţă presupune interdependenţa a patru pieţe: piaţa bunurilor
şi serviciilor, piaţa muncii, piaţa informaţiilor şi piaţa financiară. (Stoica & Ionescu,
2002, p. 14)

În România avem încă mult de făcut pentru ca pieţele instituţionalizate
(organizate) să funcţioneze bine; în acest sens trebuie să se privatizeze mai mult şi să
se respecte disciplina financiară. În acelaşi timp, nu trebuie subestimat rolul pe care
statul, sectorul public îl au de jucat. Pieţele înseşi au nevoie de un stat care să
practice o politică publică corectă, transparentă şi eficace, care să impună reguli clare
ale jocului şi să combată corupţia şi "extracţia de rente"; este nevoie de un stat
"suplu", dar puternic prin eficacitatea unei politici care oferă bunurile publice cerute
de cetăţeni. (Dăianu & Vrânceanu, 2002, p. 16)

Pe lângă existenţa unor pieţe funcţionale, este nevoie şi de schimbarea
mentalităţii oamenilor în ceea ce priveşte economisirea şi investiţiile, deschiderea
spre progres tehnic, creşterea productivităţii muncii etc.

Trebuie eliminate tentative de genul Caritas care a condus la bunăstarea
cetăţenilor oraşului Cluj-Napoca pe seama naivilor cărora le-a provocat mari
pierderi financiare, însă poate fi luată în calcul înfiinţarea unor zone libere,
asemănătoare paradisurilor fiscale - off shore în care, pentru mobilizarea fondurilor
financiare, un rol important să-l aibă piaţa de capital.

Piaţa de capital oferă investitorilor şi economiei lichiditate, randamente
superioare faţă de alte investiţii, mobilitate precum şi valorificarea unor noi
oportunităţi.
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O piaţă de capital lichidă reduce riscul plasamentelor financiare şi le face mai
atractive pentru investitori: deţinătorii de active financiare au posibilitatea să le
vândă repede şi ieftin la orice moment, dacă piaţa de capital este suficient de lichidă.
De asemenea, datorită unei pieţe lichide, companiile au acces permanent la finanţare
prin creşterea capitalului propriu prin emisiune de acţiuni. Astfel, prin facilitarea
investiţiilor pe termen lung, o piaţă de capital lichidă îmbunătăţeşte alocarea
capitalului în economia unei ţări şi încurajează creşterea economică pe termen lung.
Mai mult, o bursă de valori lichidă poate determina şi o creştere a investiţiilor străine
de capital. (Tudor, 2008, p. 530)

Nu se mai poate vorbi despre dezvoltarea pe termen mediu şi lung a unei
ţări şi a regiunilor acesteia fără existenţa unei pieţe de capital funcţionale, care să
stimuleze investiţiile străine de portofoliu.

Piaţa de capital oferă mai multe avantaje:
 Finanţarea prin intermediul pieţei de capital utilizând oferta primară

este mai facilă faţă de posibilităţile societăţilor închise.
 Superioritatea societăţilor pe acţiuni faţă de alte forme de societăţi,

numai acestea fiind admise la tranzacţionare.
 Cadrul legal în cazul societăţilor deschise este mai strict, existând o

instituţie de monitorizare a acestora (ASF - Autoritatea de Supraveghere
Financiară), probabilitatea apariţiei unor cazuri de insolvenţă fiind mai mică iar
procesul de reorganizare judiciară mai riguros.

Trebuie promovată şi susţinută finanţarea investiţiilor prin intermediul
emisiunii de obligaţiuni municipale. Aparatul necalificat al autorităţilor locale este un
obstacol în emisiunea de obligaţiuni municipale, dovadă numărul redus al acestora.
La 31.12.2013, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) tranzacţiona doar 37 obligaţiuni
municipale emise de autorităţi locale. De asemenea, agenţii economici pot emite
obligaţiuni corporative care să aibă ataşate elemente de atractivitate. Numărul redus
de emisiuni este vizibil şi în cazul companiilor, la 31.12.2013, la BVB, existând 5
instrumente de tipul obligaţiunilor corporative emise de GDF Suez Energy,
Raiffeisen Bank, Unicredit Ţiriac Bank, Banca Europeană pentru Recontrucţie şi
Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii.

Trebuie promovat interesul faţă de emitenţii de acţiuni, reprezentativi pentru
anumite oraşe (ex. Artego în Tg. Jiu, Mechel în Târgovişte).

3. Instituţii ale pieţei de capital

Pentru a se realiza dezvoltarea regională, pe piaţă trebuie să existe suficienţi
intermediari, distribuiţi teritorial, care să vină în sprijinul agenţilor economici locali,
cu efecte benefice în final pentru economia întregii ţări.

Valorile mobiliare reprezintă un produs sofisticat, care nu constituie un
obiect de primă necesitate, iar serviciile asociate de emiterea şi circulaţia valorilor
mobiliare pot avea un caracter destul de complex. De aceea industria valorilor
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mobiliare necesită un sistem bine reglat de distribuire. (Luchian & Filip, 2010, p.
123)

Un rol important în dezvoltarea regională îl pot avea şi societăţile de
investiţii financiare (SIF-uri). Acestea au fost constituite pe criterii regionale însă
nu au existat condiţiile necesare pentru a avea un rol hotărâtor în dezvoltarea
regională.

Totuşi dezvoltarea staţiunii Băile Felix a fost posibilă în condiţiile finanţării
societăţii Turism Felix prin piaţa de capital, cel mai mare acţionar al acestei societăţi
fiind SIF Transilvania, cu menţiunea că şi celelalte SIF-uri deţin acţiuni în această
societate. Acesta poate constitui un model de succes şi pentru dezvoltarea
economiei altor aşezări.

Un alt exemplu îl constituie oraşul Adjud unde economia este susţinută de
firma Vrancart SA, producător de hârtie şi carton, acţionar majoritar fiind SIF
Banat-Crişana.

Extinderea Şantierului Naval Orşova, acţionar majoritar fiind SIF
Transilvania, pe lângă portul existent poate fi completată prin înfiinţarea unei burse
de transport fluvial.

Creşterea interesului faţă de SIF-uri poate determina relaxarea politicii de
dividend cu efect pozitiv asupra politicii de investiţii.

În România, din cauza metodelor de privatizare care au permis un acces
foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii, acţionarii externi nu
vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii deoarece mijloacele de control
sunt ineficiente. Procesul de privatizare a dus la formarea unui acţionariat neimplicat
în activitatea firmei şi fără mijloace eficiente de control, precum şi la formarea unui
grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. În aceste societăţi, în lipsa
unei guvernări eficiente, conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi cei
minoritari este inevitabil. De cele mai multe ori, conflictul îşi are sursa în încălcarea
drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de către acţionarii
majoritari. (Funar & Luţaş, 2006, pp. 121-122)

Privatizarea prin piaţa de capital oferă randamente superioare comparativ cu
alte modalităţi de schimbare a acţionariatului întreprinderilor de stat, dar şi
transparenţă, datorită caracterului public al ofertelor de vânzare.

Fondurile de investiţii pot contribui şi ele la dezvoltare şi se pot constitui
şi pe criterii regionale, unităţile de fond fiind printre cele mai lichide instrumente
financiare. Denumirile unor fonduri de investiţii (Carpatica Obligaţiuni, Carpatica
Stock, Carpatica Global, Transilvania, Napoca) amintesc de anumite zone/regiuni
istorice.

Poziţia geografică strategică şi abundenţa resurselor naturale favorizează
existenţa unor burse regionale de mărfuri şi navluri care atrag capital.

Prezenţa unor resurse naturale într-o anumită regiune a atras după sine
transferul de resurse financiare, transformând modul de viaţă tradiţional şi funcţiile
de bază ale statului. (Antonescu, 2013, p. 12)
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Pe lângă existenţa acestor resurse, sunt necesare şi investiţii în infrastructură
şi comunicaţii.

Abundenţa resurselor de cărbune în Gorj şi în Valea Jiului, rolul
Complexului Energetic Oltenia ca principal furnizor de energie din România
constituie premise pentru promovarea unei politici regionale comune şi pentru
înfiinţarea în aceste zone a unei burse de energie reprezentativă la nivel naţional.

Pe acelaşi model se poate constitui o bursă a petrolului la Ploieşti, o bursă a
gazelor naturale la Mediaş, o bursă a cerealelor în Bărăgan sau Brăila, o bursă pentru
transportul fluvial la Giurgiu, Galaţi, o bursă de navluri la Constanţa, aceasta din
urmă putând avea un rol important în Marea Neagră.

Dezvoltarea economică transfrontalieră în ţinuturile cu populaţie
românească - Bucovina, Timoc, prin înfiinţarea unor burse regionale la Suceava,
Drobeta Turnu Severin/Calafat completează cele menţionate anterior.

Nu trebuie neglijat şi rolul Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene în
promovarea produselor pieţei de capital şi în înfiinţarea unor burse regionale,
acestea având experienţă în domeniu, dată fiind amplasarea terminalelor Bursei
Române de Mărfuri în cadrul acestora.

Ca o concluzie, bursa locală trebuie să constituie o emblemă regională, de
individualizare a acesteia, aşa cum multe oraşe din lume sunt recunoscute din acest
punct de vedere.

3.1. Burse de valori
Marea Britanie: Bursa de Valori are sediul la Londra şi reuneşte toate

bursele regionale care sunt specializate în tranzacţii cu titluri locale dar pot negocia
şi titlurile listate pe piaţa de la Londra. Cele mai cunoscute burse regionale sunt în
oraşele: Birmingham (Midland and Western); Manchester (Northern); Belfast
(Nortern Ireland); Glasgow (Scotish); Dublin (Irish).

Belgia: pe piaţa financiară belgiană funcţionează trei burse la: Bruxelles (cea
mai importantă), Anvers şi Liege (bursa fondurilor publice).

Elveţia: pieţe bursiere regăsim la Zürich (cea mai importantă), Basel şi
Geneva.

Franţa: Bursa de la Paris este cea mai importantă, alături de aceasta
funcţionând şi burse de importanţă regională în oraşele Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nancy şi Nantes.

Germania: există burse în oraşele Bremen, Hamburg, Berlin, Hanovra,
München, Stuttgart, Frankfurt şi Düsseldorf, ultimele două fiind cele mai
importante.

Dinamismul economiei germane este imprimat de firmele mici şi mijlocii,
deoarece acestea sunt mai flexibile, mai creative şi mai profitabile decât giganţii
industriali. Ele au început prin a face emisiuni publice în scopul obţinerii de capital.
Din 1995, bursele germane s-au unit şi, de atunci, deşi bursele regionale continuă să
existe, ele acţionează unitar ca linie de afaceri, ca un concern care se numeşte, în
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prezent, bursa germană, cu o forţă financiară foarte mare prin poziţia sa de
monopol. (Dumitraşcu, 2011, p. 62)

Italia: regăsim burse în oraşele Milano (cea mai importantă), Roma,
Genova, Torino, Florenţa, Veneţia, Trieste, Napoli, Bologna şi Palermo.

Spania: există burse în oraşele Madrid (cea mai importantă), Valencia,
Bilbao şi Barcelona, în cadrul acesteia din urmă funcţionând o piaţă secundară
pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Croaţia: funcţionează burse de valori la Zagreb, de importanţă naţională,
Varaždin şi Osijek, de importanţă regională.

În Europa Centrală se remarcă un început în ceea ce priveşte integrarea
bursieră regională, şi anume o apropiere a pieţelor bursiere din Cehia, Polonia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Acestea au creat în comun un indice bursier numit
sugestiv CESI - Central European Stock Index. CESI este un indice pentru societăţi
de elită, atent selecţionate din cele cinci ţări central-europene participante. (Stoica,
2002, p. 78)

Introducerea unor indici bursieri regionali poate furniza informaţii privind
interesul faţă de o regiune, stadiul dezvoltării acesteia şi necesitatea luării unor
măsuri de intervenţie.

SUA: piaţa bursieră americană cuprinde bursele centrale din New York
(Wall Street), la care sunt legate electronic şi bursele regionale (cele mai mari fiind
Pacific, Midwest, Philadelphia, Boston şi Cincinnatti). Piaţa include şi reţeaua
naţională de societăţi financiare (brokeri/dealeri), cunoscută sub denumirea de Over
The Counter Market (OTC).

Japonia: principala piaţă este Tokyo Stock Exchange, la care se adaugă
pieţele Osaka şi Nagoya, burse regionale autonome. Un astfel de sistem a frânat
mult timp dezvoltarea bursei deoarece o aceeaşi societate putea să aibă titlurile
cotate la cursuri diferite de la un loc la altul şi să fie obligată, pentru o operaţiune
financiară să respecte dispoziţiile fiecărei burse regionale. (Stoica, Corbu & Murariu,
2006, p. 210)

India: în apariţia Bursei de Valori Bombay şi în impunerea Ahmedabadului
ca un centru de tranzacţii cu acţiuni, rolul principal l-a avut industria textilă a
bumbacului.

Următoarea bursă de valori a fost înfiinţată în Calcutta în 1908. Industriile
care au contribuit la apariţia şi dezvoltarea acesteia au fost industria iutei, a
cărbunelui şi a mineritului. Ca şi Bursa de Valori Bombay, Bursa de Valori Calcutta
a luat fiinţă datorită perioadei de criză, când boom-ul din 1904-1908 a căzut şi s-a
simţit nevoia unei organizaţii pentru autoprotejarea brokerilor şi siguranţa
tranzacţiilor. (Olteanu & Olteanu, 2003, p. 114)

3.2. Burse de mărfuri
SUA: cele mai importante burse sunt în Chicago (Chicago Board of Trade şi

Chicago Mercantile Exchange), New York (New York Mercantile Exchange - petrol
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şi produse petroliere, New York Cotton Exchange - bumbac), Kansas (grâu,
porumb şi seminţe de soia), Minneapolis, (grâu şi seminţe de floarea-soarelui) şi
New Orleans (bumbac, orez, boabe de soia).

Canada: mari burse de mărfuri sunt Winnipeg Commodity Exchange (grâu)
şi Toronto Futures Exchange (bovine, porcine şi cereale). (Brumar, p. 7)

Marea Britanie: cele mai importante burse sunt în Londra. Dintre acestea
amintim: London Metal Exchange (cupru, zinc, plumb, cositor, argint, aluminiu,
nichel), London Commodity Exchange (făină de soia, cacao, cafea, lână, zahăr,
cauciuc), International Petroleum Exchange (produse petroliere), Baltic Mercantile
and Shipping Exchange (grâu, cartofi albi, orz şi navlosiri). De menţionat şi bursa de
la Liverpool unde se tranzacţionează bumbac.

Franţa: se remarcă Bourse de Paris (zahăr alb), Bourse de Commerce du
Havre (cafea), Bourse de Commerce de Roubais Tourcain (lână).

Olanda: cele mai importante oraşe bursiere sunt Amsterdam, unde
funcţionează Amsterdam Terminal Market (cartofi albi, ouă, carne de porc, laminate
din oţel), şi Rotterdam, unde funcţionează Rotterdam Futures Market (seminţe şi
uleiuri vegetabile comestibile) şi Rotterdam Petroleum Exchange (produse
petroliere).

Japonia: cele mai importante burse de mărfuri sunt: Tokyo Commodity
Exchange, Tokyo Grain Exchange, Tokyo Sugar Exchange, Osaka Textile, Osaka
Sugar, Osaka Grain, Hokkaido Grain Exchange (grâu, orez), Kobe Grain Exchange
(grâu, orez), Kobe Rubber Exchange, Nagoya Grain and Sugar Exchange şi
Kanmon Commodity Exchange (metale neferoase şi laminate de oţel). (Brumar, p.
8)

Şi ţara noastră avea tradiţie în comerţul cu efecte şi mărfuri, aşa cum reiese
din cele ce urmează.

3.3. Apariţia şi dezvoltarea pieţei bursiere în România
Prima reglementare generală a bursei de comerţ a constitut-o "Codicele de

Comerţ al Ţării Româneşti", publicat în 1840 în ziarul "Mercurul Brăilei", codice folosit
şi în Moldova până în anul 1859.

Ulterior în 1865 în "Monitorul - Jurnalul oficial al Principatelor Unite
Române" apare primul proiect de lege pentru instituirea burselor de comerţ la
Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Brăila. Apariţia acestor burse a fost efectul dezvoltării
comerţului în aceste centre, mărfurile principale tranzacţionate în aceste burse fiind
cerealele. (Niţu, 2002, p. 289)

În anul 1881, după modelul francez, s-au reglementat bursele din oraşele
menţionate anterior, prin Legea asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi mijlocitorilor de
mărfuri.

Unul din cele mai importante oraşe în care avea loc tranzacţionarea
cerealelor a fost Brăila, a cărei Bursă de Cereale a ajuns să stabilească în perioada
interbelică cotaţia grâului nu numai în România ci şi în Europa de Sud-Est.
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Legea asupra Burselor de Comerţ din 1904 instituia burse în oraşele Bucureşti,
Brăila, Galaţi, Constanţa, Craiova şi Iaşi şi oferea posibilitatea de a se înfiinţa şi
altele. Schimbul de efecte se făcea numai la Bucureşti, închirierea bastimentelor doar
la Brăila, Galaţi şi Constanţa, iar tranzacţiile cu cereale şi mărfuri se făceau în toate
cele 6 locaţii.

După anul 1918, în oraşele Arad şi Timişoara au funcţionat burse de mărfuri
şi efecte, după regimul juridic maghiar, iar la Cernăuţi funcţiona o bursă după
regimul juridic austriac. De asemenea, după unirea cu Basarabia, Legea din 1904 a
fost extinsă şi în această parte a ţării.

În 1929 se adoptă "Legea asupra burselor" cunoscută şi sub denumirea de
Legea Madgearu. Această lege reglementa unitar pe întreg teritoriul României
organizarea şi funcţionarea burselor. (Niţu, 2002, p. 298)

După 1929, singura bursă de efecte din România a rămas cea de la Bucureşti
care a devenit reprezentativă pe piaţa de capital, concentrând majoritatea
tranzacţiilor de acţiuni şi efecte şi atrăgând investitorii.

Dacă la început bursa a fost reprezentativă pieţei în general, purtând
denumirea de Bursă conform Legii de la 1881, apoi de Bursă de Comerţ conform
Legii din 1904, iar apoi Bursă de Mărfuri şi Bursă de Efecte Acţiuni şi Schimb
conform Legii din 1929, cu timpul şi-a creat cadrul instituţional de reprezentare a
pieţei de capital şi a pieţei de mărfuri distinct în ringuri diferite şi sub reglementări
specifice. (Niţu, 2002, p. 304)

3.4. Pieţele de capital secundare alternative
Apariţia şi dezvoltarea acestor pieţe alternative a avut loc în contextul în care

multe întreprinderi s-au confruntat cu probleme privind asigurarea finanţării şi nu
au avut acces la piaţa principală, bursa de valori, deoarece nu îndeplineau condiţiile
de cotare.

Un caz aparte îl constituie emitenţii care, deşi îndeplinesc condiţiile de
cotare, nu doresc acest lucru, preferând să activeze pe a doua piaţă.

Inexistenţa unor pieţe secundare alternative pentru cotarea/negocierea
valorilor mobiliare deja emise de societăţi ce nu îndeplinesc condiţiile pentru cotare
la bursa de valori ar duce la apariţia unor discriminări între marile întreprinderi şi
celelalte mai mici, poate la fel de performante, cărora le-ar fi închis accesul la
finanţarea externă prin mobilizarea resurselor de pe piaţa de capital. (Stoica, 2002, p.
88)

Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării
procesului de restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin,
îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au
flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice.
(Antonescu, 2013, p. 100)
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Autofinanţarea fiind insuficientă pentru dezvoltare, societăţile îşi
completează fondurile băneşti fie prin intermediul pieţei de capital, fie prin
intermediul pieţei bancare, sub forma creditelor bancare.

Comparativ, finanţarea prin piaţa de capital este mai ieftină faţă de
finanţarea bancară, în plus nefiind necesară îndeplinirea anumitor condiţii cum se
întâmplă în cazul împrumuturilor bancare şi fondurilor structurale.

4. Guvernanţa corporativă

Guvernanţa corporativă este generatoare de bogăţie, contribuind la
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi facilitând accesul acestora la piaţa
de capital.

În România, guvernanţa corporatistă ca sistem de conducere este aplicat
doar în marile întreprinderi, de stat sau private, datorită lipsei de informare, a
pregătirii deficitare a anumitor manageri, precum şi a crizei economico-financiare.
(Cosneanu, Russu, Chiriţescu & Badea, 2013, p. 62)

Cea mai eficientă modalitate de implementare este bursa, prin impunerea
unor principii de guvernanţă emitenţilor, de natură să asigure transparenţa acestora
şi încrederea investitorilor şi a acţionarilor deja existenţi, şi pe cale de consecinţă să
atragă fonduri importante.

Piaţa de capital oferă transparenţă prin utilizarea de către emitenţii de
instrumente financiare a unor standarde de raportare financiară, transparenţă care
conduce la creşterea masei impozabile şi implicit a veniturilor fiscale.

Ineficienţa sistemelor de guvernanţă corporatistă se datorează cel mai adesea
unei concentrări a puterii în mâna managementului şi/sau salariaţilor, fără ca ceilalţi
actori de pe piaţă să poată avea influenţă şi fără ca pieţele de capital active să îşi
pună amprenta asupra evoluţiei acestora. Acest sistem de conducere nu mai poate fi
aplicat, în condiţiile în care se are în vedere performanţa şi eficacitatea pe termen
lung a întreprinderii. Este necesar un sistem de guvernanţă corporatistă care să
implice toţi factorii decizionali, precum şi toţi angajaţii. (Cosneanu et al., 2013, p.
63)

5. Concluzii

Pentru ca piaţa de capital să îndeplinească rolul de motor al dezvoltării şi
echilibrului economic, trebuie avute în vedere şi aspectele de mai jos.

Un aspect se referă la revizuirea sistemului de învăţământ prin introducerea
obligativităţii disciplinei "Pieţe de capital". Lipsa de educaţie financiară contribuie la
investirea economiilor şi a remitenţelor în domenii neproductive (comerţ), fiind
stimulat consumul pe seama importurilor şi nu investiţiile productive, surse ale
creşterii şi dezvoltării economice.
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De asemenea, reforma din domeniul pensiilor prin introducerea sistemului
privat de pensii nu poate avea succes în condiţiile în care fondurile private de pensii
nu vor avea multe opţiuni de investiţii pe piaţa de capital locală. Lipsa opţiunilor de
investiţii în cazul societăţilor de asigurări va conduce la limitarea investiţiilor, dar şi a
plăţilor pentru daune, mai ales în condiţiile în care infrastructura teritorială rutieră
este afectată iar unele zone prezintă risc seismic, de inundaţii sau de compromitere a
culturilor datorită secetei.

Creşterea economică implică investiţii importante care pot proveni din surse
diverse, una dintre acestea fiind piaţa de capital.

Majoritatea banilor intraţi pe pieţele de capital sunt atraşi de către ţările
dezvoltate, însă creşterea spectaculoasă a capitalizării la nivel mondial se datorează
exploziei burselor din ţările emergente. Explicaţia faptului că tot mai mulţi bani
străini sunt atraşi de bursele din ţările emergente constă în avantajele pe care
investiţiile pe o asemenea piaţă de capital le oferă. Beneficiile pentru investitorii
străini de portofoliu sunt în principal: randament al investiţiilor superior celor din
ţările dezvoltate; beneficiile diversificării riscului. Investiţia în pieţele în dezvoltare
reduce riscul portofoliului, iar diversificarea inter-ţări este mai eficientă decât
diversificarea inter-sectorială. (Tudor, 2008, p. 529)

Intrările de capital străin în ţările în curs de dezvoltare permit acestora
eficientizarea activităţii agenţilor economici autohtoni, şi pe cale de consecinţă
contribuie la dezvoltarea economiei în ansamblu.
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Abstract
It is well known that in recent years, the issue of sustainable development, economic

competitiveness, convergence and, recently, the integrated development, constitutes the major
landmarks of the concerns of the majority of EU member countries. And, nevertheless, all the
objectives of development undertaken at European Union, at the national or local level, are strongly
marked by socio - demographics phenomena which manifestations are difficult to predict or control.
Assuming that the economic development at the national or territorial level is crucial influenced by
the context of socio-demographic and by its evolution, we can say that, in fact, national or regional
population, the population density, age or residential structure of population, rate of ruralisation or
urbanisation, the rate of net internal or external migration, and the degree of aging of the
population, poverty rates, and other information that define the profile for a national population, is
a good starting point for a better definition of several economic issues, and so, that any changes in
demographics nationwide, at regional and area of residence may cause major implications on the
development potential of the entire country , as the main factor of influence.
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1. Introducere

Uniunea Europeană a considerat dezvoltarea regională ca o prioritate încă
de la prima extindere şi cu atât mai mult cu cât după fiecare val de extindere,
disparităţile regionale la nivelul uniunii n-au făcut decât să se adâncească. În
România, chiar şi astăzi, deşi a beneficiat de programe regionale de dezvoltare
pentru perioada 2007-2013, disparităţile regionale dintre cele 8 regiuni ale sale, dar
mai ales faţă de celelalte regiuni ale UE sunt semnificative (Lădaru, G.R. & Beciu, S.,
2012). În contextul actual, când în România se pune tot mai serios problema unei
noi regionalizări, de data aceasta cu statut administrativ după modelul de dezvoltare
strategică pe care l-au adoptat majoritatea ţărilor dezvoltate, politicile naţionale de
dezvoltare economică ar trebui adaptate nu numai la specificul naţional, cât mai ales
la cel regional, dacă nu chiar local, fiind de bun simţ faptul că acestea ar trebui în
primul rând să identifice căi de corelare directă între indicatorii creşterii economice
şi cei demografici mai ales că obiectivul declarat al înfiinţării de noi regiuni
administrative este diminuarea decalajelor de dezvoltare teritorială. Din această
perspectivă, este foarte probabil ca soluţiile regionale să necesite diferenţe
semnificative faţă de ce ar însemna o soluţie globală, la nivel naţional. Ori,
regionalizarea României cu obiectiv dezvoltarea regională, trebuie să ţină cont de
dificultăţile mari pe care aceasta le-ar putea întâmpina în înscrierea pe coordonatele
dezvoltării, pentru a-i permite o convergentă mai rapidă către media ţărilor
europene.

Din nevoia definirii unei viziuni globale care să fie capabilă să identifice şi să
faciliteze aplicarea acelor măsuri care să ducă la creşterea competitivităţii economiei
naţionale, atractivitatea acesteia pentru mediul de afaceri şi până la urmă creşterea
calităţii vieţii populaţiei, această problemă a fost studiată din diverse unghiuri de
vedere. Dacă putem spune cu certitudine că o nouă regionalizare administrativă a
României ar fi premisa unei mai rapide convergente către nivelul de trai al UE este
de discutat, cu toate că există numeroase studii care oferă soluţii de regionalizare
pornind de la ideea că acest demers s-ar putea constitui într-un avantaj nu numai
pentru îmbunătăţirea administrativ-teritorială cât mai ales ca o şansă de a diminua
decalajele existente şi de a accentua specificitatea acestora prin crearea de regiuni de
dezvoltare viabile, funcţionale, care să atragă resurse pe care să le utilizeze cât mai
eficient, fără a pierde din vedere identitatea regională ca factor determinant în
constituirea regiunilor ca spaţii sociale şi administrative pe baza unor indicatori care
definesc profilul ariilor de dezvoltare socială (Sandu, D. 2013) sau a unor atribute
ale teritoriului derivate din poziţia geografică, bogăţiile solului şi subsolului, relaţiile
de conectivitate deja instaurate cu entităţile spaţiale învecinate sau spaţiul mental
bine consolidat. (Cocean, P. 2013).
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2. Evoluţii recente ale principalilor indicatori ce definesc profilul demografic
şi socio-economic al României la nivel regional

O dezvoltare teritorială echilibrată impune ca toţi factorii de influenţă, fie că
sunt de natură economică, demografică sau socială fără a neglija importanta
specificităţii culturale sau geografice, să fie trataţi cu aceeaşi importanţă. Pentru a
descrie profilul teritorial actual al României am avut în vedere analiza evoluţiilor
recente a decalajelor regionale luând în calcul cele 8 regiuni de dezvoltare, înfiinţate
în 1998, corespunzătoare diviziunilor teritoriale de nivel NUTS II din UE, pentru
perioada 2007-2012, utilizând indicatori statistici direcţi şi derivaţi specifici
demersului nostru.

2.1 Evoluţii demografice
Populaţia rămâne unul dintre cei mai importanţi indicatori atunci când se

pune problema dezvoltării economice la nivel regional şi cuantificarea disparităţilor
teritoriale cu atât mai mult cu cât numeroşi indicatori ai nivelului de trai se
raportează la nivelul populaţiei. Recensământul din 2011 a confirmat scăderea
îngrijorătoare a populaţiei României pe fondul scăderii dramatice a natalităţii şi
aceasta în contextul în care populaţia întregii Europe este caracterizată de un
semnificativ proces de îmbătrânire. Conform datelor Institutului Naţional de
Statistică cu privire la populaţia înregistrată la data ultimelor două recensăminte,
deficitul înregistrat a fost de 2.636 mii persoane la nivel naţional, mai mult de 12%
în doar 9 ani. Această scădere ar putea explica, cel puţin în parte evoluţiile
îngrijorătoare pe care le-au resimţit în ultimii ani sistemul naţional de pensii, piaţa
forţei de muncă, etc.

Tabel 1. Populaţia României la recensămintele din 2002 şi 2011

Regiunea de dezvoltare 2002
(18 martie)

2011
(20 octombrie)

Modificare
absolută relativă rang

ROMANIA 21680 100% rang 19044 100% rang -2636 -0.12
Nord - Vest 2740 12.64 4 2495 13.10 3 -245 -0.09 ↑
Centru 2523 11.64 5 2251 11.82 5 -272 -0.11 →
Nord - Est 3674 16.95 1 3149 16.54 1 -525 -0.14 →
Sud - Est 2848 13.14 3 2400 12.60 4 -448 -0.16 ↓
Sud - Muntenia 3379 15.59 2 2999 15.75 2 -380 -0.11 →
Sud - Vest Oltenia 2330 10.75 6 1978 10.39 7 -352 -0.15 ↓
Vest 1958 9.03 8 1730 9.08 8 -228 -0.12 →
Bucureşti - Ilfov 2226 10.27 7 2042 10.72 6 -184 -0.08 ↑

Sursa: Date prelucrate de autori după INS, baza de date TEMPO-Online

Dacă privim fenomenul la nivel regional, aşa cum se poate constata în
tabelul 1, observăm că dacă regiuni de dezvoltare precum regiunile Sud - Est, Sud –
Vest Oltenia şi Nord Est au înregistrat deficite relative mult peste nivelul naţional,
regiunile Nord – Vest, Bucureşti – Ilfov şi Nord - Vest au fost sub nivelul mediu
naţional. Nivelul foarte scăzut al deficitului acestor regiuni faţă de celelalte sau faţă
de media naţională se poate pune şi pe seama migraţiei interne a populaţiei către
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centre urbane cu o economie mai dezvoltată. În ceea ce priveşte modificările
structurale, respectiv a ponderilor acestora în totalul populaţiei se constată diferenţe
mici, de sub un procent. Evident că la nivel regional, o relevanţă mai mare o
prezintă analiza dinamicii populaţiei în corelaţie cu evoluţia densităţii populaţiei la
nivelul regiunii. În tabelul 2 sunt prezentate datele referitoare la acest aspect. Pe
perioada considerată, 2007-2011, perioadă pentru care există date disponibile, se
constată că în timp ce la nivel naţional şi, respectiv în majoritatea regiunilor de
dezvoltare s-au înregistrat deficite medii anuale, Bucureşti-Ilfov a înregistrat spor
mediu anual, situaţie determinată evident nu pe seama creşterii natalităţii ci mai cu
seamă a migraţiei populaţiei către cea mai puternică din punct de vedere a nivelului
de trai regiune a ţării. Dacă la nivel naţional este evidentă scăderea numărului
populaţiei pe fondul scăderii continue a natalităţii, modificările structurale şi
diferenţele la nivel regional, sunt determinate mai ales pe fondul migraţiei populaţiei
către regiunile cu un nivel de dezvoltare mai ridicat.

Tabel 2. Populaţia şi densitatea populaţiei, la 1 iulie

Regiunea de
dezvoltare

2007 2008 2009 2010 2011
Modificarea
medie anuală
2011/2007

Nr.
Pers.

Loc./
km2

Nr.
Pers.

Loc./
km2

Nr.
Pers.

Loc./
km2

Nr.
Pers.

Loc./
km2

Nr.
Pers.

Loc./
km2

Nr.
Pers.

Loc./
km2

ROMANIA 21537563 90.3 21504442 90.2 21469959 90.1 21431298 89.9 21354396 89.6 -45.792 -0.18
Nord - Vest 2725563 79.8 2722063 79.7 2718648 79.6 2716456 79.5 2711016 79.4 -3.637 -0.10
Centru 2523904 74.0 2523510 74.0 2524491 74.0 2523452 74.0 2520540 73.9 -841 -0.02
Nord - Est 3726642 101.1 3719102 100.9 3714050 100.8 3707600 100.6 3695831 100.3 -7.703 -0.20
Sud - Est 2830430 79.1 2819565 78.8 2812755 78.7 2806204 78.5 2794337 78.1 -9.023 -0.25
Sud -
Muntenia 3300801 95.8 3284525 95.3 3271207 94.9 3258775 94.6 3243268 94.1 -14.383 -0.43

Bucureşti -
Ilfov 2225932 1222.4 2248026 1234.5 2256543 1239.2 2263261 1242.9 2253827 1237.7 6.974 3.82

Sud - Vest
Oltenia 2279849 78.0 2262274 77.4 2250565 77.0 2238643 76.6 2225108 76.2 -13.685 -0.45

Vest 1924442 60.1 1925377 60.1 1921700 60.0 1916907 59.8 1910469 59.6 -3.493 -0.13

Sursa: Date prelucrate de autori după INS, baza de date TEMPO-Online

Această tendinţă demografică impune soluţionarea urgentă a problemelor
legate de natalitatea scăzută, mortalitate şi migraţie pentru a asigura resursele de
muncă necesare cu atât mai mult cu cât este cunoscută îmbătrânirea populaţiei şi
disfuncţionalităţile sistemului de pensii.

2.2 Evoluţii socio-economice
Produsul intern brut este unul din indicatorii relevanţi atunci când vrem să

creionăm profilul teritorial şi disparităţile regionale pe baza comparaţiilor statistice.
Am considerat relevantă analiza la nivel teritorial a produsului intern brut anual,
PIB, corelat cu nivelul investiţiilor străine directe, ISD localizat la nivel regional
după sediul social al întreprinderilor de investiţie străină directă. Datele
corespunzătoare perioadei 2007-2011, prezentate în tabelul 3, scot în evidentă
eterogenitatea regiunilor României, şi, deşi la nivelul fiecărei regiuni nivelul celor doi
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indicatori a crescut constant, a crescut şi decalajul dintre regiunea Bucureşti-Ilfov
faţă de celelalte regiuni. Se remarcă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de
dezvoltare Bucureşti-Ilfov, următoarele regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD
fiind la mare distanţă de aceasta, respectiv regiunea Centru, regiunea Vest, regiunea
Sud-Muntenia şi chiar regiunea Sud - Est.

Tabelul 3. PIB regional anual şi repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului
ISD, la 31 decembrie

Regiunea de
dezvoltare

2007 2008 2009 2010 2011
PIB

Mil.Lei
ISD

Mil.Euro
PIB

Mil.Lei
ISD

Mil.Euro
PIB

Mil.Lei
ISD

Mil.Euro
PIB

Mil.Lei
ISD

Mil.Euro
PIB

Mil.Lei
ISD

Mil.Euro
Nord - Vest 50724.1 1907 58638.8 2108 57900.2 1940 59292.5 2232 61060.3 2454
Centru 49416.7 3541 57303.0 4146 57100.9 3703 59120.1 3909 61489.7 4215
Nord - Est 45990.1 672 55021.9 1136 54408.4 975 55669.0 1244 57082.7 1627
Sud - Est 44273.0 2448 53851.1 3551 52706.0 2938 56339.5 3290 59402.3 2970
Sud -Muntenia 52013.5 2942 64535.4 3411 65141.8 3576 66114.8 3816 69894.9 4059
Sud - Vest Oltenia 34419.6 1379 40340.2 1226 39953.8 2058 41941.2 1928 44415.1 1806
Vest 42995.7 2365 50393.4 2626 49200.2 3095 52983.3 3446 55289.7 3987
Bucureşti - Ilfov 95798.2 27516 134162.6 30594 124288.8 31699 131579.2 32720 148205.6 34021
Sursa: INS, TEMPO-Online, http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-(ISD)-in-
Romania-3174.aspx

Totuşi, dacă cel mai mic PIB, pe întreaga perioadă s-a înregistrat la nivelul
regiunii Sud - Vest Oltenia, nivelul cel mai scăzut al ISD este înregistrat de regiunea
Nord - Est.

Figura 1. Corelaţia dintre PIB regional şi soldul ISD la 31 decembrie, pe perioada
2007-2011 (exceptând Bucureşti-Ilfov)

În figura de mai sus se remarcă legătura directă şi foarte intensă între cei doi
indicatori la nivel regional. Dat fiind decalajul faţă de celelalte regiuni am exclus din
corelogramă datele referitoare la regiunea Bucureşti-Ilfov.

Însă, mai plin de conţinut pentru poziţionarea relativă a regiunilor din
perspectiva competitivităţii şi a dezvoltării regionale este produsul intern brut pe cap
de locuitor.
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Figura 2.  Evoluţia PIB/locuitor (Lei/loc.) la nivel naţional şi pe regiuni

Pentru a analiza decalajele şi evoluţia acestora, dar şi a modificărilor inter-
regionale am considerat aceeaşi perioada, utilizând analiza de variaţie.

Tabel 4. Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - preturi curente,
CAEN Rev.2 (Lei)

Regiunea de
dezvoltare 2007 2008 2009 2010 2011

Dinamica 2011/2007
Modificarea Modificarea medie

Lei/loc. % Lei/loc./an %/an
ROMANIA 19315.4 23934.6 23341.4 24435.9 26099.9 6784.5 35.1 1696.1 6.21
Nord - Vest 18610.5 21542.1 21297.4 21827.2 22523 3912.5 21.0 978.1 3.89
Centru 19579.5 22707.7 22618.8 23428.3 24395.4 4815.9 24.6 1204.0 4.50
Nord - Est 12340.9 14794.5 14649.3 15014.8 15445.2 3104.3 25.2 776.1 4.59
Sud -Est 15641.8 19098.9 18738.2 20076.8 21258.1 5616.3 35.9 1404.1 6.33
Sud Muntenia 15757.8 19648.1 19913.7 20288.2 21550.8 5793.0 36.8 1448.3 6.46
Bucuresti - Ilfov 43037.3 59680.2 55079.3 58137.0 65757.3 22720.0 52.8 5680.0 8.85
Sud - Vest Oltenia 15097.3 17831.8 17752.8 18735.1 19960.9 4863.6 32.2 1215.9 5.74
Vest 22341.9 26173.2 25602.4 27640.0 28940.4 6598.5 29.5 1649.6 5.31
Analiza variaţiei* 2007 2008 2009 2010 2011
Min 12340.90 14794.50 14649.30 15014.80 15445.20
Max 22341.90 26173.20 25602.40 27640.00 28940.40
Amplitudine 10001.00 11378.70 10953.10 12625.20 13495.20
Media 14921.21 17724.54 17571.58 18376.30 19259.23
Abaterea standard 3328.64 3653.57 3539.32 3936.62 4124.22
Coef. de variatie 22.31 20.61 20.14 21.42 21.41
* Exclusiv Regiunea Bucuresti - Ilfov
Sursa: Date prelucrate de autori după INS, baza de date TEMPO-Online

Nivelul PIB/locuitor a crescut atât la nivel naţional cât şi pe regiuni, totuşi
regiunea care se detaşează evident de toate celelalte este Bucureşti-Ilfov cu un nivel
al PIB/loc. de 2,23 ori mai mare decât cel la nivel naţional în 2007, în creştere pană
la 2,52 ori mai mare în 2011. În acelaşi timp, regiunea Nord – Est rămâne constant
cea din urmă regiune cu un nivel de 64% din media naţionala în  2007, scăzând la
doar 59% în 2011. Cu diferenţe atât de mari între regiunile marginale, şi cum toate
celelalte regiuni se plasează constant sub media naţională, am considerat relevantă
excluderea regiunii Bucureşti-Ilfov din analiza variaţiei. În această situaţie, regiunea
de dezvoltare Vest se remarcă constant pe prima poziţie, diferenţa faţă de cea mai
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slab plasat regiune păstrându-se permanent undeva între 60-70% din nivelul mediu
pentru cele 7 regiuni pe întreaga perioadă. Se constată totuşi o oarecare
omogenitate, cu un coeficient de variaţie la un nivel maxim, 22,31% în 2007 şi un
nivel mai mic în 2010 de numai 21,42%, după ce în 2009 se înregistrase cel mai
mare grad de omogenitate, 20,14%. De remarcat însă ca pe măsură ce an de an
nivelurile regionale ale PIB/locuitor cresc, variaţia acestora faţă de nivelul mediu
este din ce în ce mai mare, exceptând anul 2009. Dacă privim din perspectiva
nivelului mediu al PIB/locuitor mediu pentru cele 7 regiuni (fără Bucureşti-Ilfov),
cea care urmează o evoluţie asemănătoare pare a fi regiunea Sud - Vest Oltenia, dar
care rămâne mult sub media naţională dacă este luată în calcul şi regiunea Bucureşti
– Ilfov.

Discrepanţe semnificative la nivel regional se constată şi în ceea ce priveşte
evoluţia ratelor de ocupare. Regiunea Bucureşti-Ilfov cu 68,2% în 2011 se detaşează
vizibil de celelalte cu un avans de peste 12 puncte procentuale faţă de regiunea cu
cea mai mică rată de ocupare, respectiv regiunea Centru cu 56,5% în acelaşi an şi cu
peste 5 puncte procentuale peste media naţională.

Tabelul 5. Ratele de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia între 20-64 de ani
din regiunile României - medii anuale (%)

Regiunea de dezvoltare 2007 2008 2009 2010 2011
Romania 64.4 64.4 63.5 63.3 62.8
Nord-Vest 62.6 61.6 60.0 62.3 63.4
Centru 60.6 62.0 60.0 57.9 56.5
Nord-Est 67.3 66.1 65.7 66.9 68.5
Sud-Est 59.9 60.2 59.9 59.6 57.9
Sud-Muntenia 66.1 66.4 65.1 64.5 59.6
Bucuresti-Ilfov 67.8 68.2 68.1 68.0 68.2
Sud-Vest Oltenia 65.1 65.4 64.9 63.8 64.9
Vest 65.6 65.2 64.0 62.7 62.9

Sursa: INS, baza de date TEMPO-Online

În ceea ce priveşte şomajul, regiunile din România sunt afectate în mod
diferit. În timp ce Regiunile Centru, Sud - Est şi Sud Muntenia prezintă rate de
şomaj relativ mari, constant peste 8% şi chiar peste 11% în 2011, regiunile
Bucureşti-Ilfov, regiunea Nord - Est, precum şi Regiunea Vest au rate de şomaj care
nu depăşesc 6% pe întreaga perioadă, situându-se permanent sub media naţională.

Tabelul 6. Ratele de şomaj în regiunile din România – medii anuale (%)

Regiunea de dezvoltare 2007 2008 2009 2010 2011
ROMANIA 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4

Nord - Vest 4,3 3,8 5,6 6,8 5,2
Centru 8,5 8,5 10,7 10,5 11,1
Nord - Est 5,0 4,5 6,0 5,8 4,8
Sud - Est 8,5 7,2 7,5 8,8 10,1
Sud - Muntenia 8,2 6,8 8,0 8,3 10,4
Bucureşti - Ilfov 4,1 3,4 4,0 4,6 5,4
Sud - Vest Oltenia 6,8 6,5 6,8 7,5 6,9
Vest 5,6 5,7 6,0 6,0 5,7
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Sursa: INS, baza de date TEMPO-Online

Există însă şi indicatori care în urma analizei au scos în evidentă o oarecare
asemănare între regiuni. Dacă PIB/locuitor se remarcă prin decalaje majore între
regiunile de dezvoltare, diferenţe ce se adâncesc în ultimii ani, nu acelaşi lucru se
poate spune despre nivelul veniturilor medii lunare/persoană.

Tabel 7. Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe regiuni de dezvoltare
(lei/pers.)

Regiunea de
dezvoltare 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dinamica 2012/2007
Modificare Modificare medie anuala

Lei/pers. % (lei/pers.)/ %/
ROMANIA 577.71 731.53 797.26 795.31 839,53 861,15 283.4 45.3 56.7 6.88
Nord - Vest 582.05 744.09 772.60 786.96 861.74 867.74 285.7 48.1 57.1 6.88
Centru 583.85 734.20 791.25 796.42 864.02 875.36 291.5 48.0 58.3 6.98
Nord - Est 508.30 630.47 706.62 680.42 727.86 757.22 248.9 43.2 49.8 6.87
Sud - Est 528.32 658.72 717.40 700.34 756.98 756.13 227.8 43.3 45.6 6.16
Sud - Muntenia 553.62 697.67 765.14 806.92 800.67 835.46 281.8 44.6 56.4 7.10
Sud - Vest Oltenia 515.65 663.14 702.32 727.53 741.24 775.03 259.4 43.7 51.9 7.03
Vest 598.05 765.84 853.71 826.51 900.97 970.75 372.7 50.7 74.5 8.41
Bucureşti - Ilfov 828.96 1067.04 1182.32 1139.3 1175.43 1168.31 339.4 41.8 67.9 5.89
Analiza variaţiei* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Min 508.30 630.47 702.32 680.42 727.86 756.13
Max 828.96 1067.04 1182.32 1139.30 1175.43 1168.31
Amplitude 320.66 436.57 480.00 458.88 447.57 412.18
Media 587.35 745.15 811.42 808.05 853.61 875.75
Abatere standard 103.19 138.24 158.18 143.94 144.70 138.77
Coef. de variaţie 17.57 18.55 19.49 17.81 16.95 15.85
* Inclusiv Regiunea Bucureşti - Ilfov
Sursa: Date prelucrate de autori după INS, baza de date TEMPO-Online

Se remarcă de data aceasta regiunea Vest cu cea mai mare creştere anuală, cu
mult peste creşterea medie naţională. Regiunea Bucureşti-Ilfov, deşi lider şi de
această dată, mult şi peste regiunea de Vest, are pe perioada considerată cea mai
slabă creştere relativ cu celelalte regiuni. Totuşi, trebuie subliniată omogenitatea
regiunilor, coeficienţii de variaţie diminuându-se continuu până la 15,85% în 2012.

Tabel 8. Cheltuielile totale medii lunare pe o persoană, pe regiuni de dezvoltare
(Lei/pers.)

Regiunea de
dezvoltare 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dinamica 2012/2007
Modificare Modificare medie anuala

Lei/pers. % (lei/pers.)/ %/
ROMANIA 528.12 657.24 704.77 712.02 758,43 780,92 252.8 43.6 50.6 6.74

Nord - Vest 516.40 679.91 699.20 729.20 786,7 796,03 279.6 52.3 55.9 7.48
Centru 525.83 652.78 685.44 698.37 774,98 780,74 254.9 47.4 51.0 6.81
Nord - Est 481.77 585.57 652.89 634.41 688,41 712,52 230.8 42.9 46.2 6.74
Sud - Est 503.40 598.86 640.27 629.32 687,14 689,97 186.6 36.5 37.3 5.39
Sud - Muntenia 513.85 640.08 684.31 722.06 716,12 757,95 244.1 39.4 48.8 6.69
Sud - Vest Oltenia 459.94 582.90 601.23 625.27 658,94 691,15 231.2 43.3 46.2 7.02
Vest 553.70 698.94 768.45 757.02 841,58 904,72 351.0 52.0 70.2 8.53
Bucureşti - Ilfov 725.19 895.45 982.74 973.85 1000,72 1005,7 280.5 38.0 56.1 5.60

Analiza variaţiei* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Min 459.94 582.90 601.23 625.27 658.94 689.97
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Max 725.19 895.45 982.74 973.85 1000.72 1005.70
Amplitudine 265.25 312.55 381.51 348.58 341.78 315.73
Media 535.01 666.81 714.32 721.19 769.32 792.35
Abaterea standard 81.82 101.87 118.92 113.94 111.75 111.21
Coef. de variaţie 15.29 15.28 16.65 15.80 14.53 14.04
* Inclusiv Regiunea Bucureşti - Ilfov
Sursa: Date prelucrate de autori după INS, baza de date TEMPO-Online

Cât priveşte cheltuielile medii totale lunare pe o persoană, dinamica acestora
este asemănătoare dinamicii veniturilor medii lunare, de unde şi corelaţia foarte
puternică dintre acestea.

Se remarcă şi de data aceasta regiunea Vest cu cea mai mare creştere anuală,
cu mult peste creşterea medie naţională în timp ce regiunea Bucureşti-Ilfov, deşi
plasată pe prima poziţie, mult peste celelalte regiuni, cu creşterea cea mai redusă.
Ultimii ani ai perioadei analizate reflectă o asemănare din perspectiva acestui
indicator la nivelul tuturor regiunilor, coeficienţii de variaţie scăzând continuu până
la 14% în 2011.

Corelaţia dintre cei doi indicatori, foarte puternică, este reprezentată grafic
în figura 3. Regiunea Bucureşti-Ilfov şi regiunea Vest pentru ultimii 2 ani, 2011 şi
2012 se detaşează clar de celelalte regiuni.

Figura 3. Corelaţia dintre cheltuielile totale medii lunare şi veniturile medii lunare
pe persoană, pe perioada 2007-2011

Concluzii

Chiar dacă evoluţia multor alţi indicatori ar fi fost relevantă în această
analiză, este evident că nu ar fi schimbat concluziile, respectiv că în prezent
competitivitatea regiunilor de dezvoltare din România încă reprezintă un deziderat,
mai mult, ceea ce caracterizează majoritatea regiunilor de dezvoltare este
performanţa redusă nu numai comparativ cu media europeană, dar mai ales cu cea
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naţională fără a mai lua în calcul decalajele faţă de regiunea Bucureşti-Ilfov. Factorii
determinanţi sunt numeroşi şi de diferită natură, dar în special marcaţi de calitatea şi
structura resurselor umane. Este puţin probabil a putea fi diminuate decalajele mari
de dezvoltare doar printr-o simplă reorganizare regională, mecanismele ce ar putea
determina modificări sistemice favorabile fiind altele decât cele administrative. Este
de luat în calcul manifestarea fenomenelor demografice, sociale si economice,
situaţia actuală nefiind întâmplătoare ci se înscrie pe tendinţe îngrijorătoare.
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Abstract
Entrepreneurial development represents one of the main objectives in the policy of lasting

development of The European Union, it is a key factor in the 2020 strategy, due to the
entrepreneurs’ significant contribution to economic stability on one hand, and due to their workplace
creation and increase in workforce employment rate on the other. The 2008 economic crises reduced
consumption, fiscal policy became unstable, the banking sector reduced the possibilities of enterprises
to access credits and all these contribute to the deterioration of the efficiency of entrepreneurial
activity. Thus, entrepreneurial density is decreasing all over Europe and there are big differences
across regions. The economic crisis demonstrated the fact that Romanian entrepreneurs are not
strong enough, they are not prepared for global economic changes. In spite of the fact that 66% of
the workplaces in Romania are assured by small and medium enterprises and their business
turnover yields 58% of the total amount, it is clear that the number of small and medium
enterprises is insufficient or those that exist are not sufficiently consolidated. Moreover, the small
and medium enterprises sector plays a very important role in workforce employment, personnel
employed by such companies represent 99,6%.

This study proposes to present the key demographic characteristics of the Romanian
business environment, observable regional differences in entrepreneurial activity in order to draw
attention to entrepreneurial differences across counties of development regions. The study represents
the analysis of the entrepreneurial activity in the development regions, considering the fact that
entrepreneurial differences across counties in some regions are significant. The hypothesis verified by
the study is: the entrepreneurial activity at the level of the development regions does not show big
differences, all the regions describe the same trend similar to the national one, but the differences at
the level of counties are significant. The units of analysis are development regions and counties, but
national tendencies are also analysed. For the analysis we have used macroeconomic indicators and
indicators specific for the analysis of entrepreneurial activity, and for the visualization of the results
we have used maps realized by the team of authors. The conclusions of the article can be used for a
more efficient and more lasting entrepreneurial policy, drawing attention to the non-functionality of
the present development regions.

Keywords: regions, development, entrepreneurial activity, regional differences
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1. Introducere

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) se află în centrul politicii de dezvoltare
durabilă al Uniunii Europene, întrucât acestea constituie o parte esenţială a strategiei
2020, datorită faptului că ele joacă un rol important pe de o parte în dezvoltarea
economiei, pe de altă parte în crearea de locuri de muncă şi în creşterea ratei de
ocupare a forţei de muncă.

În urma crizei economice din 2008 consumul a scăzut, politica fiscală a
devenit instabilă, iar sectorul bancar a adoptat o atitudine rezervată în privinţa
acordării de credite întreprinderilor. Toate aceste modificări au avut un efect negativ
asupra întreprinderilor şi activităţii antreprenoriale. Numărul întreprinderilor are o
tendinţă de scădere în toată Europa, cu o distribuţie disproporţionată între judeţe şi
regiuni. Criza economică ne-a demonstrat că sectorul antreprenorial din România
nu este destul de puternic, nu e pregătit pentru integrarea în UE, nici pentru
modificările efectuate în conjunctură.

În ciuda faptului că în România 66% din locurile de muncă şi 58% din cifra
de afaceri sunt realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, numărul acestora nu este
suficient de mare, iar cele existente nu sunt suficient de puternice. De asemenea,
întreprinderile mici şi mijlocii au un rol foarte important în ocupaţia forţei de
muncă, întrucât 99,6% din angajaţi aparţin acestui sector.

Scopul studiului este de a prezenta principalele caracteristici demografice ale
sectorului întreprinderilor din România, de a atrage atenţia asupra diferenţelor
regionale în activitatea antreprenoriala, mai ales în cazul întreprinderilor mici şi
mijlocii. Totodată, considerăm important să relatăm despre consecinţele posibile ale
crizei financiare şi economice internaţionale asupra activităţii antreprenoriale.

Studiul prezintă analiza activităţii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare,
având în vedere faptul că diferenţele antreprenoriale dintre judeţele în unele regiuni
sunt semnificative. Ipoteza verificată de studiu este: activitatea antreprenorială la
nivelul regiunilor de dezvoltare nu arată mari diferenţe, toate regiunile descriu
acelaşi trend similar cu cel naţional, dar diferenţele la nivelul judeţelor sunt
semnificative. Unităţile analizate sunt regiunile de dezvoltare şi judeţele, dar se
analizează şi tendinţele naţionale. Pentru analiză am folosit indicatori
macoreconomici şi indicatori specifici analizei activităţii antreprenoriale, pentru
vizualizarea rezultatelor am folosit hărţi realizate de echipa de autori. Concluziile
articolului pot fi folosite pentru o politică antreprenorială mai eficientă, mai
durabilă, atrăgând atenţia asupra nonfuncţionalităţii regiunilor de dezvoltare actuale.
Concluziile studiului sunt formulate cu intenţia de a fi folositoare în sporirea
eficacităţii şi durabilităţii politicii antreprenoriale prin evidenţierea deficienţelor în
actualele regiuni de dezvoltare.
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2. Indicatoarele internaţionale ale activităţii antreprenoriale

În continuare vom prezenta rezultatele a două cercetări în domeniu
referitoare la performanţa antreprenorilor. Amândouă cercetări utilizează metode
care sunt bazate pe o politică economică bun elaborată, şi care merită să fie luate în
considerare în definirea noilor orientări referitoare la viitor.

Cercetarea internaţională numită Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
are ca scop examinarea relaţiei între activitatea de antreprenoriat şi creşterea
economică. România s-a alăturat cercetării internaţionale în 2007, iar în anul 2012
numărul ţărilor participante a fost 68. Potrivit definiţiei  formulate de GEM orice
încercare de înfiinţare a unei unităţi de afaceri noi de către persoane fizice, grupuri
sau întreprinderi deja existente poate fi considerată întreprindere. Scopurile
principale ale cercetării sunt: măsurarea diferenţelor între ţări în activitatea
antreprenorială, identificarea factorilor care influenţează activitatea antreprenorială
şi de a pune bazele unor politici de dezvoltare a întreprinderilor. În cadrul cercetării
se colectează date despre activitatea antreprenorială, atitudinile şi aspiraţiile
referitoare la antreprenoriat ale populaţiei cu vârsta între 18 şi 64 de ani din toată
lumea.

Principalele indici folosite de către modelul GEM sunt următoarele: rata
întreprinzătorilor în formare (în ultimii 12 luni respondentul a luat măsuri concrete
în vederea înfiinţării a unei întreprinderi noi), rata proprietarilor de firme noi
(respondentul este în prezent proprietarul/managerul unei noi întreprinderi), rata
activităţii antreprenoriale în stadiu incipient (suma celor doi indici de mai sus, cu
excepţia cazurilor în care un antreprenor este unul în formare şi în acelaşi timp un
antreprenor nou, cazuri care intră în calcul numai o singură dată), rata proprietarilor
de firme consacrate (respondentul este în prezent proprietarul/managerul unei
întreprinderi consacrate), rata generală a activităţii antreprenoriale (suma ratei
antreprenorilor în stadiu incipient şi a ratei antreprenorilor consacraţi).

Tabelul 1: Datele modelului GEM în cazul României:

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rata proprietarilor de
firme consacrate 2.5 2.1 3.4 2.1 4.6 3.9
Rata întreprinzătorilor
în formare 2.9 2.5 2.8 3.3 5.6 5.5
Rata proprietarilor de
firme noi 1.3 1.6 2.3 1.1 4.5 3.8
Rata activităţii

antreprenoriale în
stadiu incipient (TEA) 4 4 5 4.3 9.9 9.2

Sursă: Global Enterpreneurship Monitor , Global report, 2012
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În 2012 România a stat pe locul al 39-lea pe lista celor 68 de ţări cu privire la
rata activităţii antreprenoriale în stadiu incipient, ceea ce este un mare progres fată
de 2007, când a ocupat locul al 6-lea din urmă cu rata de 4%. Acest progres
înseamnă dublarea ratei întreprinzătorilor în formare şi a ratei proprietarilor de
firme noi faţă de 2007. Rapoartele GEM susţin, de asemenea, faptul că motorul
creşterii economice şi al dezvoltării este creşterea dinamică a numărului
antreprenorilor. Conform rapoartelor există o relaţie sistematică de forma U între
PIB-ul pe cap de locuitor al ţărilor şi activitatea antreprenorială.

După un studiu realizat de către Societatea Muzeului Ardelean a avut in
focus analiza activităţii Antreprenoriale din România  în comparaţie internaţională
(studiul foloseşte metoda Global Enterpreneurship Monitor). Activitatea
antreprenorială din ţara noastră este clasată în grupa economiilor conduse de
eficienţă şi are una dintre cele mai joase rate de activitate antreprenorială dintre ţările
analizate. Bărbaţii sunt suprareprezentaţi când se analizează dorinţa de pornire a
unei afaceri, dar activitatea antreprenorială a scăzut şi la bărbaţi, mai ales odată cu
scăderea "antreprenoriatului forţat". În 2010 începătorii în antreprenoriat pot fi
caracterizaţi astfel: bărbaţii între 25 şi 34 de ani, cu studii superioare, şi cu venituri
ale gospodăriei ridicată. Antreprenori stabili înregistrează venituri ridicate la nivelul
gospodăriilor, sunt între vârsta de 55-64 de ani, şi au studii postliceale sau
superioare.

Diferitele dimensiuni ale întreprinderilor alcătuiesc sistemul naţional al
întreprinderilor nu în mod independent, ci fortificându-se sau slăbindu-se reciproc.
Indexul Global Antreprenorial şi de Dezvoltare (index GEDI) vizează măsurarea
Sistemului Naţional al Întreprinderilor, luând în considerare faptul că o
întreprindere poate fi definită şi măsurată având în vedere mai multe dimensiuni, că
factorii ei individuali produc efecte numai prin incorporarea lor în contextul
instituţional, şi că acele elemente componente alcătuiesc un sistem complex. Indexul
GEDI este de fapt un număr complex care indică nivelul naţional al
antreprenoriatului şi care se produce prin agregare a numeroaselor elemente
componente. Se referă mai ales la dezvoltarea economică şi nu explică creşterea pe
termen scurt. Un alt caracteristic important al acestui indici este că GEDI măsoară
întreprinderile eficiente, în timp ce TEA măsoară activitatea antreprenorială fără să
diferenţieze între formele eficiente, ineficiente sau distructive.

Indexul GEDI se rezultă din media a trei subindici: atitudinile
antreprenoriale, abilităţi antreprenoriale şi aspiraţiile antreprenoriale. Subindicii sunt
şi ei componente complexe alcătuite din câte 5 elemente fiecare. Noutatea propriu-
zisă al indexului GEDI este faptul că studiază şi interacţiunea dintre aceste
elemente. Diferenţa în valorile acestor componente rezultă în stânjenirea
întreprinderii şi risipirea –parţială sau totală - a resurselor de afaceri. Aşadar, valorile
elementelor componente trebuie manipulate în aşa fel, încât ele să fie în echilibru.
Dacă putem să îmbunătăţim cel mai slab element din structură, aceasta va avea un
efect pozitiv şi asupra celorlalte elemente, iar în cele din urmă asupra indexului
GEDI.
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Tabel 2: Indexul GEDI al României

Anul PIB/locuitor INDEX GEDI Clasament
2012 14198 0.23 48
2013 14287 0.30 50

Sursă: Global  Entrepreneurship and  Development Index

Despre clasamentul indexului GEDI al României se observă că a scăzut  în
ultimii ani: precum se vede şi din tabel, în 2012 indexul s-a aflat numai în locul al 48-
lea în clasamentul ţărilor, iar în 2013 a ocupat doar locul 50. România se situează
sub linia de trend în cazul fiecărei elemente componente. În comparaţie cu liderii
clasamentului România are valorile cele mai scăzute în privinţa aspiraţiilor
antreprenoriale. Această scădere ne atrage atenţia asupra faptului că mai avem ce
lucra în ceea ce priveşte dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale.

Performanţa întreprinderilor mici şi mijlocii se poate analiza cu ajutorul a
trei indici de bază: numărul întreprinderilor, numărul angajaţilor şi valoarea
adăugată. Conform datelor din 2012 99,8% din întreprinderile în UE desfăşurau
activităţi în afara sectorului financiar, din care 92,2% au fost microîntreprinderi, în
timp ce întreprinderi mari doar 1,1%. În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă,
67,4% din angajaţi aparţin IMM-urilor, iar procentul valorii adăugate este de 58,1%.

Tabel 3: Date referitoare la întreprinderi în UE (2012)

Întreprinderi Micro Mici Mijlocii IMM Mari
Proporţia
întreprinderilor

92,2 6,5 1,1 99,8 0,2

Proporţia
angajaţilor

29,6 20,6 17,2 67,4 32,6

Proporţia
valorii adăugate

21,2 18,5 18,4 58,1 41,9

Sursă: Global  Entrepreneurship and  Development Index

Tabel 4: Rezultatele celor trei indici

2012
Numărul întreprinderilor 20771281
Numărul angajaţilor 129796165
Valoare adăugată (milioane de
euro) 6179271,4

Sursă: Global  Entrepreneurship and  Development Index

Efectul negativ al crizei se reflectă în toţi trei indici ai performanţei.
Totodată, aceşti indici ne arată diferenţe semnificative între ţări şi sectoare.
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În raportul din 2011/2012 despre întreprinderi mici şi mijlocii Uniunea
Europeană a realizat o grupare a statelor pe baza valorii indicilor de performanţă din
perioada recentă (2008-2012):

 În primul grup erau statele în care numărul angajaţilor precum şi
valoarea adăugată a crescut

 În al doilea grup se aflau statele în care valoarea adăugată a crescut,
dar numărul angajaţilor a scăzut

 În al treilea grup erau statele în care numărul angajaţilor a crescut,
dar valoarea adăugată a scăzut

 În statele din al patrulea grup au scăzut valorile ambilor indici
În anul 2009 România a aparţinut grupului al patrulea, însă până în 2012 a

reuşit să ajungă în prima categorie.

3. Mediul macroeconomic şi antreprenorial al României

Înainte de criză în România a fost registrată o tendinţă de creştere
economică, continuarea căreia, din păcate a fost împiedicată de criză. Acest fapt s-a
produs prin mai multe cauze: scăderea în intrarea capitalului străin în ţară, scăderea
cererii consumatorilor şi regresul în tranzacţiile de comerţ exterior. Între anii 2002-
2008 valoarea intrării capitalului străin a fost de 36 de miliarde de euro, din care
66% a fost direcţionat către sectorul serviciilor financiare, industria construcţiilor,
tranzacţiile imobiliare şi către sectorul comercial. Aceste sectoare însă nu constituie
o bază puternică pentru creşterea durabilă. Numai o treime din capitalul străin a
ajuns în sectoare economice care produc valoare adăugată economiei locale. În
consecinţă, valoarea produsului intern brut a scăzut între 2008-2011, totuşi, până în
2012 a reuşit să se stabilizeze, astfel România a fost una dintre puţinele ţări al cărei
PIB a produs o uşoară creştere în 2012.

Tabel 5: Date macroeconomice – România

Indici 2008 2009 2010 2011 2012
PIB
(miliarde de
euro)

136,76 118,3 124,1 136,5 136,7

Procent de
creştere
anuală  (PIB)

7,3 -6,6 -1,6 2,5 0,30

Rata
şomajului

4,4 7,8 7,0 5,2 5,2

Sursă: cnp.ro

Rata întreprinderilor mici şi mijlocii este mai mică decât în UE. Cea mai
mare rată au întreprinderile din sectorul comerţului cu amănuntul, rată mai mare
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decât în UE, urmată de sectorul serviciilor. În continuare vom analiza la nivel
economic naţional situaţia societăţilor înregistrate şi desfiinţate. Numărul
desfiinţărilor a culminat în anul 2009.

Situaţia IMM-urilor a fost influenţată nu numai de criză, ci şi de modificările
în situaţia fiscală (mărirea veniturilor fiscale, a taxei de profit, etc.). Prin urmare, nu
numai că numeroase întreprinderi s-au desfiinţat, dar a scăzut şi spiritul
antreprenorial, ca şi numărul antreprenorilor noi.

Tabel 6.: Statistica întreprinderilor – România

2008 2009 2010 2011 2012
Numărul
întreprinderilor
înregistrate

144239 111832 119048 132069 125603

Numărul
întreprinderilor
desfiinţate

12019 134441 66428 21086 24078

Numărul
întreprinderilor
radiate

17676 43712 171146 73244 71746

Sursă: Statistici ONRC

Dacă pe baza tabelului de mai sus facem o analiză a situaţiei întreprinderilor
în 2009, se vede clar că în anul respectiv numărul întreprinderilor înregistrate a
scăzut semnificativ, în timp ce  numărul întreprinderilor desfiinţate, respectiv şterse
a crescut. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 a avut un rol important
în aceste schimbări care au totuşi şi un efect pozitiv, şi anume: întreprinderile
inactive au fost eliminate din sistem, prin urmare putem să primim o imagine mai
reală despre întreprinderile existente, active. Cu toate acestea, numărul
întreprinderilor desfiinţate este în strânsă legătură cu declinul ratei ocupării forţei de
muncă.

Efectul distructiv al crizei economice şi financiare internaţionale se
manifestă aproape în toate indicatoarele, fie PIB-ul, comerţul exterior, fie situaţia
pieţii forţei de muncă. Efectul crizei economice se reflectă, bineînţeles, foarte tare şi
în numărul întreprinderilor active, întrucât, în perioada 2008-2010 numărul acestora
la nivel naţional a scăzut cu 11%. Regiunea Nord-Vest a produs cea mai mare
scădere procentuală (13,4%), iar cea mai mică scădere a fost înregistrată în regiunea
Sud (9,12%). Exprimată în valoare absolută, în 2010 la nivel naţional au existat cu
62480 mai puţine întreprinderi decât în 2008.
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Sursă: Statistici INSSE

Figura 1: Evoluţia numărului de întreprinderi faţă de anul anterior pe regiuni de
dezvoltare

Analizând distribuţia regională a întreprinderilor se vede că numărul acestora
este cel mai scăzut în Regiunea Sud-Vest, în timp ce Regiunea Bucureşti-Ilfov
conduce lista, un sfert din întreprinderi fiind înregistrate în această regiune. In
celelalte regiuni ponderea întreprinderilor este asemănătoare.

12.03
13.8

10.84

11.8211.06

7.39

9.29

23.73

Regiunea Centru Regiunea Nord -Vest Regiunea Nord-Est

Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Muntenia Regiunea Sud-Vest

Regiunea Vest Regiunea Bucuresti-Ilfov

Sursă: Statistici INSSE

Figura 2: Ponderea întreprinderilor în regiunile de dezvoltare (2011)
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În perioada în cauză numărul întreprinderilor a scăzut în fiecare regiune fără
nici o excepţie. Precum se vede şi din figura de mai jos examinând numărul
întreprinderilor active pe 1000 de  locuitori, media naţională în 2011 a fost 21,71
întreprinderi pe 1000 de locuitori, cea mai ridicată fiind în Regiunea Bucureşti-Ilfov
(48,67), iar cea mai scăzută în Regiunea Nord-Est (13,62). Reiese în mod evident şi
din indicii densităţii întreprinderilor că numărul întreprinderilor a scăzut în mod
continuu în ultimii ani. În cele mai multe cazuri există o corelaţie pozitivă între
numărul şi densitatea întreprinderilor. În unele regiuni toţi trei indici ajung la acelaşi
nivel pe listă, d.e. regiunea Bucureşti-Ilfov se află pe primul loc potrivit celor trei
indici, la fel şi regiunea Centrală care se află pe locul 3. Există tot o corelaţie pozitivă
între numărul şi densitatea întreprinderilor în alte două regiuni (regiunile Sud-Est şi
Nord-Vest). Se observă însă corelaţie negativă în cazul regiunii Vest, unde, cu toate
că valoarea PIB/cap de locuitor este destul de ridicată, pe baza numărului şi
densităţii întreprinderilor regiunea se află la sfârşitul listei. Asta înseamnă că, deşi
aici numărul întreprinderilor este mai scăzut decât în alte regiuni, zona se
caracterizează prin creştere economică.

Sursă: Statistici Comisia Naţională de Prognoză

Figura 3: Densitatea întreprinderilor, numărul întreprinderilor, valoarea
PIB/locuitor pe regiuni de dezvoltare

Dacă examinăm densitatea întreprinderilor pe judeţe, observăm că în
interiorul unor regiuni există diferenţe majore între judeţe privind densitatea
întreprinderilor. Deci, dezvoltarea regiunilor nu este uniformă nici din acest punct
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de vedere, deoarece în unele regiuni găsim judeţe cu o densitatea întreprinderilor
sub valoarea de 10 alături de altele peste valoarea de 25. Acest fapt dovedeşte că, în
ciuda proximităţii geografice judeţele pot avea niveluri de dezvoltare total diferite în
privinţa activităţii antreprenoriale. Pe harta de mai jos, în judeţele indicate cu o
culoare deschisă densitatea întreprinderilor este mai scăzută decât media naţională,
valoarea fiind de fapt sub 15, iar judeţele indicate cu o culoare mai închisă au o
densitate a întreprinderilor peste valoarea de 15.

Sursă: Statistici INSSE

Figura 4: Densitatea întreprinderilor în judeţe (2011)

Scăderea numărului întreprinderilor reiese şi din registrul întreprinderilor noi
înregistrate. Cu toate că se înregistrează întreprinderi noi în fiecare an, în tabelul de
mai jos se vede că în 2009-2010 dorinţa/posibilitatea sau dispoziţia de a înfiinţa
întreprinderi noi a fost în continuă scădere. E interesant faptul că în 2011 numărul
întreprinderilor înregistrate a fost puţin mai ridicat faţă de anul precedent.

Dispoziţia de a înfiinţa întreprinderi noi a scăzut cel mai mult în regiunea
Bucureşti-Ilfov: numărul întreprinderilor înregistrate pe an a scăzut cu 2,83% între
2007-2010.
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Tabel 7: Modificarea numărului întreprinderilor înregistrate faţă de anul precedent

Nr.
jude
ţelo
r 2008

Rata
natalităţ
ii
pe an 2009

Rata
natalităţ
ii
pe an 2010

Rata
natalităţ
ii pe an 2011

Rata
natalit
ăţii
pe an

Regiunea
Centru 6 17670 9.00 14012 6.55 14896 6.53 15339 6.31
Regiunea
Nord-Vest 6 21696 9.04 16421 6.27 18621 6.69 20161 6.79
Regiunea
Vest 4 13248 8.42 10849 6.36 10924 6.02 12286 6.39
Regiunea
Sud-Vest 5 10673 7.86 8921 6.09 10190 6.56 11932 7.21
Regiunea
Sud
Muntenia 7 17429 8.83 14420 6.71 14889 6.50 16444 6.74
Regiunea
Sud-Est 6 16843 8.25 13657 6.18 14299 6.09 15533 6.24
Regiunea
Nord-Est 6 18823 8.62 15420 6.50 15783 6.25 17127 6.38
Bucureşti 2 30126 8.58 22329 5.86 23198 5.75 24692 5.78

România 42
14650
8 8.61

11602
9 6.28

12280
0 6.26

13351
4 6.40

Sursă: Statistici ONRC

Examinând situaţia întreprinderilor desfiinţate se vede clar că efectele crizei
s-au produs între 2009-2010: în România s-au desfiinţat cu 18,19% mai multe
întreprinderi în 2010 faţă de 2009, de fapt s-au desfiinţat cu trei ori mai multe
întreprinderi în 2010 decât în 2008, astfel, din acest punct de vedere criza a culminat
în acea perioadă. Uitându-ne la regiuni, observăm că cele mai rele rezultate s-au
produs în Regiunea Nord-Vest şi în cea de Centru, unde numărul întreprinderilor
desfiinţate a devenit peste două ori mai mare decât în anul precedent.

Tabel 8: Modificarea numărului întreprinderilor desfiinţate faţă de anul precedent

2008

Rata
morta
lităţii 2009

Rata
morta
lităţii 2010

Rata
mortalit
ăţii 2011

Rata
mortalităţii

Regiunea
Centru 8206 17.57 8450 15.39 23918 37.75 8510 9.75
Regiunea
Nord-Vest 8774 14.45 8572 12.34 31541 40.41 9864 9.00
Regiunea
Vest 3792 7.75 5970 11.32 16286 27.74 6116 8.15
Regiunea
Sud-Vest 4179 9.37 4963 10.18 16053 29.88 5241 7.51
Regiunea
Sud 5148 8.77 7933 12.42 25522 35.55 7227 7.43
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Regiunea
Sud-Est 5730 8.91 8195 11.70 20073 25.67 8944 9.10
Regiunea
Nord-Est 5982 8.66 9649 12.86 29910 35.32 9209 8.04
Bucureşti 8213 6.83 8749 6.81 19924 14.52 16859 10.73

România 50024 9.75 62481 11.09
18322
7 29.28 71970 8.90

Sursă: Statistici ONRC

Distribuţia pe dimensiune a întreprinderilor nu s-a schimbat semnificativ
faţă de anii precedenţi. În 2011 microîntreprinderile au avut o rată de 86,33% din
numărul total al întreprinderilor la nivel naţional, întreprinderile mici aveau o rată de
11,23%, iar întreprinderile mijlocii o rată de 2,07%. Din tabelul de mai jos se vede
că rata întreprinderilor mari este la fel de nesemnificativă faţă de rata
întreprinderilor mici şi mijlocii şi la nivelul regiunilor.

Tabel 9: Distribuţia pe dimensiune a întreprinderilor în 2011

Români
a

Regiu
nea
Centr
u

Regiune
a Nord-
Vest

Regiune
a Nord-
Est

Regiu
nea
Sud-
Est

Regiu
nea
Sud

Regiune
a Sud-
Vest

Regiu
nea
Vest

Regiu
nea
Bucur
eşti

0-9 86.33 85.29 86.10 85.96 86.81 85.74 86.93 85.95 87.16
10-49 11.23 11.98 11.77 11.80 10.98 11.62 10.75 11.37 10.31
50-
249 2.07 2.30 1.82 1.95 1.91 2.25 1.90 2.25 2.13
Peste
250 0.37 0.42 0.30 0.30 0.30 0.39 0.42 0.43 0.39

Sursă: Statistici INSSE

Dacă ne uităm la distribuţia pe regiuni a întreprinderilor mici şi mijlocii,
descoperim că există diferenţe interesante din acest punct de vedere. În majoritatea
regiunilor microîntreprinderile şi cele mijlocii sunt în majoritate, cu excepţia
Regiunii Vest, unde rata întreprinderilor mici este cea mai ridicată. Distribuţia
angajaţilor pe dimensiunea întreprinderilor în anii precedenţi arată o configuraţie
asemănătoare, şi anume: majoritatea angajaţilor, adică 90%  lucrează în
microîntreprinderi, ceea ce înseamnă că economia este susţinută de fapt de afacerile
familiale.

Cifra de afaceri care indică performanţa întreprinderilor depinde foarte mult
de dimensiunea întreprinderii, precum şi de situaţia sectorului în cauză. Cu toate
acestea, figura de mai jos ne ilustrează că în medie 70% din cifra de afaceri sunt
produse de întreprinderile mici şi mijlocii, iar în anumite regiuni această rată chiar
depăşeşte valoarea de 75%. Cu toate că microîntreprinderile au un număr scăzut de
angajaţi, se vede clar că în privinţa cifrei de afaceri ele nu rămân în urma
întreprinderilor mai mari. Cota lor de trafic ajunge aproape la 20%.
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Figura 5: Ponderea cifrei de afaceri în anul 2011, pe clase de mărimi si regiuni

Dacă ne uităm la distribuţia cifrei de afaceri pe industrii ale economiei
naţionale, putem observa că o proporţie semnificativă a cifrei de afaceri este
dominată de activitatea industrială şi de comerţ. Se vede clar pe figura de mai jos că
traficul în industrie este destul de semnificativ aproape în toate regiunile, totuşi în
regiunea Bucureşti rata acestuia este cea mai scăzută.

Concluzii

Susţinerea antreprenoriatului este a soluţie pentru ieşirea din criză şi totodată
pentru stoparea creşterii ratei şomajului. Pe lângă acesta supravieţuirea este cea mai
importantă problemă a intreprinderilor din România. Totuşi cele mai multe firme
supravieţuiesc din categoria intreprinderilor mici şi mijlocii. Datele statistice şi
rapoartele prezentate arată faptul că dezvoltarea economică depinde in mare masură
de dezvoltarea antreprenorială a regiunii sau ţării respective. După analiza
demografică al interprinderilor reiese faptul că sunt mari turbulenţe in intrarea şi
ieşirea intreprinderilor pe piaţa economică, totuşi se observă a tendinţa de creştere a
intreprinderilor. Datele GEM in 2012 România arată un mare progres referitor la
rata activităţii antreprenoriale în stadiu incipient, care înseamnă dublarea ratei
întreprinzătorilor în formare şi a ratei de firme noi faţă de 2007. Dar pe lângă acesta
efectul negativ al crizei se reflectă în toţi trei indici ai performanţei (GEDI index).
Aceşti indicii ne arată diferenţe semnificative între ţări şi sectoare. Pe baza
indicatorului densitatea antreprenorială reiese faptul ca sunt decalaje mari intre
regiunile ţării, si chiar între judeţele in interiorul regiunilor. Reiese în mod evident şi
din indiciu densităţii întreprinderilor că numărul întreprinderilor a scăzut în mod
continuu în ultimii ani. În cele mai multe cazuri există o corelaţie pozitivă între
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numărul şi densitatea întreprinderilor. Deci, dezvoltarea regiunilor nu este uniformă
nici din acest punct de vedere, deoarece în unele regiuni găsim judeţe cu o densitate
al întreprinderilor sub valoarea de 10 alături de altele peste valoarea de 25. Acest
fapt dovedeşte că, în ciuda proximităţii geografice judeţele pot avea niveluri de
dezvoltare total diferite în privinţa activităţii antreprenoriale. Pe lângă acesta
dispoziţia de a înfiinţa întreprinderi noi a fost în continuă scădere.
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The economic evolution of Oneşti Locality from the forced
industrialization and up to the tertiary stage and its position

within the North-Eastern Development Region

[Evoluţia economică a localităţii Oneşti de la industrializare
forţată la terţiarizare şi poziţia ei în cadrul Regiunii de Dezvoltare

Nord-Est]

Constantin ŞTREANGĂ1

Abstract
The economic development of Oneşti Locality has been achieved quite slowly until the

middle of the passed century, so that the settlement remained at the rural stage until 1956. The rise
of Borzeşti Platform, as a result of an important measure applied by the former regime which
assumed the country’s industrialization, represented a decisive factor for the rise of the new city and
for conquering a position among the strongest industrial areas of the country. After the 90’s the
large industrial entities faced many difficulties in adapting to the new economic conditions, so that
the industry turned into a decline and services became the main support for sustaining the economy
of Oneşti Municipality. A great part of the redundant employees from the industrial companies are
presently acting within the service providing areas and have great possibilities for future
development. Most of the active service providers are some new small and middle enterprises, that
have been better adapted to the market economy and now they register profit. The economic position
of Oneşti Locality within the North-Eastern Development Region could gain in time a really
important position by attracting investments, taking into account the multitude of the raw materials
of the area: oil, salt, wood, plus the human potential given by the young population and by the
adequate training level of the inhabitants. Also, nowadays, the locality greatly contributes to the
economy of Bacău County, which is deemed to be one of the engines of this development region.

Keywords: Oneşti, Borzeşti Industrial Platform, trade companies, industrial activities, services,
Bacău County, the North-Eastern Development Region
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Introducere

Localitatea Oneşti situată pe valea Trotuşului, la contactul Subcarpaţilor
Moldovei cu cei ai Curburii, desfăşura până la mijlocul secolului al XIX-lea doar
reduse activităţi agricole, prin apariţia unor mici unităţi în industriile alimentară,
textilă, a prelucrării lemnului sau a petrolului, dar mai ales prin impunerea ca un
însemnat centru comercial în acest spaţiu, micul sat a avut o uşoară ascensiune între
aşezările din regiune (Stoica, 2008: 84). În prima jumătate a secolului trecut, Oneşti
devenea şi un important nod de comunicaţii în zonă, iar din 1948 căpăta o funcţie
tot mai clar conturată în domeniul industrial prin intrarea în producţie a Fabricii de
cherestea (Verde & Verde, 2003: 43), prima unitate economică de mari dimensiuni
din istoria localităţii.

După 1950 comuna Oneşti a trecut prin transformări majore, din anul 1952
a început construirea Platformei industriale Borzeşti şi a oraşului, statut pe care
localitatea îl obţine în 1956, când deja era cel mai mare centru din bazinul
Trotuşului. Sunt ridicate marile uzine: Termocentrala, Rafinăria, Combinatul Chimic
şi Combinatul de Cauciuc, devenind unul din marile şantiere ale vremii în care au
fost atrase semnificative contingente de populaţie din cele mai diferite regiuni ale
ţării, oraşul avea o evoluţie fulminantă, între anii 1948-1966 prezenta un ritm mediu
anual de creştere a populaţiei de 41,1% (D.J.S. Bacău). Punerea în funcţiune a
acestor unităţi au impus noul oraş ca unul dintre cele mai importante centre
industriale ale ţării, supranumit şi “cetatea petrochimiei româneşti”. În anul 1969
principalele 3 unităţi economice au format “Grupul industrial de petrochimie
Borzeşti”, considerat al II-lea ca mărime din ţară după Platforma Petrochimică
Brazi, în 1970 se realiza 11,5% din producţia industriei chimice a României, iar în
anii ’80 ponderea varia între 15-25%, iar la produsele petroliere se situa între 14-
20% din totalul la nivel de ţară (Şandru, Toma şi Aur, 1989: 196).

În interiorul oraşului au fost construite pe lângă Fabrica de cherestea alte noi
unităţi industriale: Complexul de Legume şi Fructe “Perchiu” (1963), Fabrica de
Panificaţie “Trotuşul” (1965), Secţia Confecţii-Textile (1975), Fabrica de Sticlă
(1975) sau Fabrica de Produse Lactate (1977), iar pe Platforma Borzeşti din 1975
funcţionează Întreprinderea de Utilaj Chimic. În industria locală activau în 1986
peste 22.000 salariaţi, din care aproape 18.000 erau angajaţi la marile combinate din
zona Borzeşti, necesarul de forţă de muncă era asigurat şi dintr-un întins areal din
jur, deoarece 26,3% dintre lucrători erau navetişti (Şandru et al., 1989: 159).

Economia oraşului Oneşti după 1990

În perioada post-decembristă economia locală a suferit numeroase dificultăţi
prin trecerea la un nou sistem, Combinatul Petrochimic s-a reorganizat sub forma a
trei mari societăţi: S.C. Rafo S.A. Oneşti, S.C. Carom S.A. Oneşti şi S.C.
Chimcomplex S.A. Borzeşti, mai apar Sucursala Electrocentrale Borzeşti, S.C. Uton
S.A., dar şi multe alte societăţi de dimensiuni reduse. În anii ’90 aceste unităţi
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funcţionau din plin, astfel în 1996 realizau 47,2% din producţia industrială a
judeţului (D.J.S. Bacău), deşi au trecut prin mai multe restructurări, numeroase secţii
au fost închise, iar în unele dintre uzine se lucra şi la 50% din capacitate, în 1998 pe
Platforma industrială Borzeşti încă mai activau peste 10.000 salariaţi.

Au urmat ani în care industria locală a decăzut foarte mult, nefuncţionarea
S.C. Rafo S.A. între 1999-2000 a determinat scăderea participării Municipiului
Oneşti în producţia judeţeană până la 21,9% (D.J.S. Bacău), nici celelalte societăţi nu
prezentau o situaţie mai bună, încât disponibilizările au continuat în permanenţă. A
fost o perioadă în care unităţi de tradiţie din localitate au dispărut (C.E.T. 2 Borzeşti,
S.C. Probac S.A., S.C. Sticla Prod S.A.), iar altele abia mai produceau ceva.

În ultimii 20 ani în economia localităţii o importanţă tot mai mare a căpătat-
o mulţimea de întreprinderi mici şi mijlocii, care au apărut în cele mai diferite
domenii. Cel mai ridicat efectiv de unităţi economice active s-a înregistrat în anul
1999 cu 1635 firme, a urmat o perioadă de scădere până în 2009 când s-a trecut de
pragul de 1600 societăţi (C.C.I. Bacău), iar în prezent tendinţa este de reducere a
numărului, supravieţuind doar societăţile comerciale cele mai eficiente pe piaţă.

Table 1. Societăţile comerciale din Municipiul Oneşti

Anul 1995 2000 2005 2011
Nr. unităţi economice active 1568 1589 1533 1270

Sursa datelor: C.C.I. Bacău, D.J.S. Bacău

Cele mai multe dintre aceste unităţi economice activează în domeniul
comerţului (peste 40% din numărul total), urmează cele din servicii (20-23%) şi
construcţii (10-12%), un număr mult mai redus îşi desfăşoară activitatea în industria
alimentară (2-2,5%), industria uşoară (1%) şi în agricultură (0,5-0,7%). Pe sectoare
de activitate domină cel terţiar cu mai mult de ¾ din efectivul de firme, marea
majoritate a acestora sunt însă de mărime mică şi mijlocie, sectorul secundar deţine
în general între 20-23% din totalul de unităţi economice active, numărul fiind
suplimentat îndeosebi de societăţile din construcţii, doar că în industrie sunt
prezente cele mai multe unităţi de mari dimensiuni. Sectorul primar este cel mai
nedezvoltat, în lipsa unor firme în silvicultură sau piscicultură, toate din cele active
sunt înregistrate în domeniul agriculturii.

Pentru societăţile comerciale din Oneşti cifra de afaceri a fost într-o
permanentă scădere de la vârful atins în 2000, cu cele 4,5 miliarde RON, după 2010
se remarca o uşoară creştere, pe fondul reducerii efectelor crizei economice, iar
valoarea se apropria de 2 miliarde RON (C.C.I. Bacău).
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Table 2. Cifra de afaceri a societăţilor comerciale din Oneşti

Anul 2000 2005 2009 2011
Cifra de afaceri (miliarde lei) 4,5 3,2 1,3 1,7

Sursa datelor: C.C.I. Bacău, D.J.S. Bacău

Pe fondul activităţii destul de reduse a marilor unităţi economice din
industria prelucrătoare ce abia contribuia cu 21-23% din cifra de afaceri a localităţii,
comerţul prezenta cea ridicată pondere (35%), cu valori apropiate de 8% erau
reprezentate industriile alimentară şi lemnului, dar şi construcţiile sau serviciile.
Foarte redusă era participarea turismului (într-o scădere evidentă), a industriei
uşoare (cu lungi intervale de timp în care activitatea se reduce din cauza lipsei
comenzilor) sau a agriculturii (puternic influenţată de producţia agricolă obţinută
sau preţurile practicate pe piaţa acestor produse). Analizând cifra de afaceri pe
sectoare de activitate, serviciile depăşeau contribuţia sectorului secundar, în cadrul
acestora se realiza 51% din valoarea totală pe localitate, industriei şi construcţiilor le
mai revenea doar 48%, dar ponderea este în scădere de la un an la altul, sectorul
primar are o participare destul de redusă. În perioada 1999-2011 societăţile
comerciale din Municipiul Oneşti au înregistrat o valoare mai mare a pierderilor în
raport cu profitul brut, în 2005 balanţa negativă atingea peste 2 miliarde RON
(C.C.I. Bacău), în ultimii ani se remarcă o echilibrare, dar pe mai departe se produce
tot în pierdere. Dintre domeniile economice în care apar câştiguri se impun mai ales
construcţiile cu venituri de 3-4 milioane euro, la jumătate din această valoare se
situează serviciile, profit mai obţin unităţile active din comerţ, agricultură sau
industria uşoară. La pierderi domină principalele ramuri industriale, între care se
detaşează industria prelucrătoare şi cea a lemnului, cu o balanţă negativă apar şi
firmele din transporturi sau turism.

Numărul mediu de salariaţi în unităţile economice active din Municipiul
Oneşti a prezentat după 2000 o evoluţie clar descendentă, din cauza reducerii
activităţii în marile întreprinderi, a închiderii unor firme de mărime mică şi mijlocie
din domenii economice care anterior funcţionau din plin. Deşi s-au înfiinţat noi
societăţi comerciale, acestea deţin efective de salariaţi dintre cele mai reduse,
încercându-se să fie mai bine adaptate la condiţiile economiei de piaţă.

Table 3. Numărul mediu de salariaţi în unităţile economice din Oneşti

Anul 2000 2005 2009 2011
Nr. mediu de salariaţi 18.079 17.560 11.387 10.557

Sursa datelor: C.C.I. Bacău, D.J.S. Bacău

Pe domenii ale economiei, cel mai mare număr de angajaţi activau în
industria prelucrătoare (25-27% din total), urma comerţul (18-20%) şi serviciile
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(13%), cele mai scăzute ponderi apăreau în industria uşoară (4%), turism (3-4%) sau
în agricultură (sub 1% din efectivele de salariaţi ale localităţii). După sectoarele de
activitate, 56-58% dintre angajaţi lucrau în industrie şi construcţii, iar peste 40% în
sectorul terţiar, pentru agricultură revine un procent aproape nesemnificativ (sub
1%) (D.J.S. Bacău).

În ultimii ani, industria locală se află într-un declin tot mai evident, dacă
până mai ieri unele din marile uzine reprezentau principalii piloni ai activităţi
economice din acest centru urban, în prezent prin închiderea Sucursalei
Electrocentrale Borzeşti, intrarea în insolvenţă a S.C. Uton S.A. cât şi foarte redusa
funcţionare a celei mai mari unităţi din oraş, S.C. Rafo S.A., din care doar o secţie
produce, industria prelucrătoare a Municipiului Oneşti rămâne doar cu faima din
trecut, cum nici alte ramuri industriale nu mai funcţionează la capacitate maximă
(prelucrarea lemnului, textilă), economia oraşului se îndreaptă către o dezvoltare tot
mai puternică a serviciilor, o soluţie de angajare pentru mii de şomeri proveniţi
îndeosebi de la întreprinderile de pe Platforma industrială Borzeşti.

Poziţia economiei Municipiului Oneşti în Regiunea Nord-Est

Premisele apariţiei conceptului de dezvoltare regională a ţării au apărut la
mijlocul anilor ’90 pe fondul demersurilor României de a adera la Uniunea
Europeană, în anul 1997 a fost elaborat documentul “Carta Verde. Politica de
dezvoltare regională în România” prin care s-au stabilit cele 8 Regiuni de
Dezvoltare. Regionalizarea este privită ca un proces geopolitic, prin care se doreşte
descentralizarea politico-administrativă a ţării, dar şi reducerea decalajelor dintre
zonele ţării, punerea accentului pe posibilităţile de dezvoltare a acestor regiuni şi
situarea lor din punct de vedere socio-economic la un nivel apropiat în raport cu
alte regiuni din state ale Europei.

Oricum, prin trecerea la o economie de piaţă se impunea promovarea unei
politici economice regionale, între principiile de bază în cadrul funcţionării acesteia
sunt prevăzute un grad ridicat de productivitate, competiţie permanentă între
diferite regiuni sau standarde de performanţă la nivel de ţară sau chiar continental
(Erdeli & Cucu, 2007: 381).

Localitatea Oneşti prin poziţia ei de principalul centru urban din
microregiunea trotuşeană ocupă în cadrul Regiunii Nord-Est un loc  important,
având un nivel superior de dezvoltare în raport cu numeroase spaţii cuprinse în
acest areal, dar pe viitor prin extinderea serviciilor şi altor ramuri industriale poate
deveni un major pol de influenţă economică în cadrul regiunii, atât timp cât această
zonă este cea mai săracă din România (în 2010 cel mai ridicat nivel al ratei sărăciei
absolute de 7,7%, dar şi cea mai importantă pondere din populaţia săracă din ţară cu
26%), la principalii indici de bază ai dezvoltării regiunea se situează mai mereu pe
ultima poziţie între cele 8 macrostructuri administrativ-teritoriale, Regiunea Nord-
Est e considerată cea mai slab dezvoltată şi din Uniunea Europeană, redată de
venitul brut al unei gospodării pe membru de familie, ce nu constituia decât 24%
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din media statelor din UE în 2010, iar salariul mediu net atingea doar 17% (Strategia
de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, 2013: 3).

Această situaţie pentru Regiunea Nord-Est se datorează şi existenţei unei
modeste baze de materii prime, între resursele energetice se regăsesc doar zăcăminte
reduse de cărbuni şi petrol, ambele aflate doar pe valea Trotuşului, zona din jurul
oraşului Oneşti mai deţine cele mai mari rezerve de sare din Moldova (Târgu Ocna),
roci de construcţie (calcare, gresii, gipsuri) sau ape minerale (sulfuroase şi
feruginoase), nu apar rezerve de mangan şi sulfuri polimetalice existente numai în
judeţul Suceava, judeţele de pe rama estică a regiunii (Vaslui, Iaşi sau Botoşani) sunt
lipsite de resurse importante cu excepţia unor cariere de materiale de construcţii.

Resursele din zona Trotuşului au stat la baza dezvoltării industriei
Municipiului Oneşti, care deţine un profil clar petrochimic completat cu ramura
energetică, proiectat şi realizat în anii comunismului, aria industrială se prelungeşte
până la oraşul Adjud aflat în judeţul Vrancea, dar a cărei principală activitate pe
lângă transporturi este tot în domeniu chimic. Această concentrare a industriei
petrochimice de la Borzeşti-Oneşti venea în completarea centrelor cu industrie
chimică de pe valea Bistriţei: Bacău (celuloză şi hârtie, îngrăşăminte chimice),
Roznov (îngrăşăminte chimice) şi Săvineşti (fire şi fibre sintetice) care au impus
această ramura ca una dintre cele mai importante în regiune. În plus ridicarea unor
mari consumatori de energie electrică în zona Moldovei (combinatele siderurgice de
la Galaţi, Iaşi, Roman şi alte unităţi industriale) au determinat apariţia
Termocentralei Borzeşti, a Hidrocentralei Stejaru, cele mai mari din regiune,
suplimentată de activitatea unor unităţi mai mici (termocentrala de la Comăneşti sau
salba de hidrocentrale de pe Bistriţa), ce asigurau producţiile necesare.

Supradimensionarea capacităţilor de producţie a unităţilor industriale ridicate
între anii ’50-80 a determinat epuizarea rapidă a zăcămintelor, iar după 1990 coloşii
industriali din întreaga regiune au fost direct afectaţi, nici nu mai miră că în
Regiunea Nord-Est producţia industrială s-a redus cu peste 50%, cu efecte nu doar
economice, astfel petrolul exploatat pentru prima dată pe teritoriul ţării în această
zonă (Moineşti), oferă cantităţi reduse de la an la an, exploatarea cărbunilor din
Bazinul Comăneşti a rămas ca o amintire, aproape toate minele au intrat în
conservare. Sarea mai asigură o producţie importantă, datorită căreia funcţionează în
prezent una din marile unităţi industriale din Oneşti, S.C. Chimcomplex S.A..

Cu toate dificultăţile întâmpinate de industria judeţului Bacău, acesta rămâne
unul din motoarele economiei Regiunii Nord-Est, alături de Iaşi. Cele două deţin cel
mai mare număr de salariaţi, Iaşi cu 25-26% din numărul total al regiunii, Bacău
cuprinde 20-21% din efectivele de angajaţi, cei mai mulţi sunt în sectorul secundar.
În cadrul acestor judeţe se realizează şi cele mai mari câştiguri salariale medii nete
lunare din regiune, în 1999 Bacău deţinea cu 1.512.192 lei/persoană primul loc, dar
era şi în primele 10 judeţe din ţară, în 2010 Iaşi se clasa cu 1365 lei/persoană pe
prima poziţie (D.J.S. Bacău), dacă veniturile din servicii erau peste medie, cele din
industrie şi construcţie erau cu puţin mai reduse, normal că din sectorul primar se
câştiga cel mai puţin.



Regionalizare şi politici regionale

413

Dezvoltarea industrială a Regiunii Nord-Est este la un nivel acceptabil, atât
timp cât această zonă participă cu 12,5% la valoarea producţiei la nivel de ţară,
devansând Regiunile Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Vest şi Vest. Este rezultatul
diversificării ramurilor industriale, pe lângă unităţi de tradiţie au apărut firme dintre
cele mai noi în domenii foarte diferite, iar ca exemplu în Oneşti s-a impus foarte
mult industria alimentară prin cele două societăţi devenite emblemă ale oraşului:
S.C. Croco S.R.L. şi S.C. Albrau S.A., un domeniu care nu exista deloc înainte de
1990 este ramura poligrafică.

Aceste societăţi fac parte din categoria I.M.M.-uri, un sector cu o largă
dezvoltare în ultimul deceniu, care susţine economia oraşelor. Mai bine adaptate la
economia de piaţă, cu un număr redus de angajaţi, aceste firme înregistrează mai ales
profit, cele mai multe activează în domeniul serviciilor, dezvoltarea lor în Regiunea
Nord-Est a fost favorizată de densitatea mai mare a drumurilor (36,3%/100 km²)
faţă de media naţională (33%/100 km²), existenţa a trei aeroporturi (Iaşi, Bacău şi
Suceava), cunoscându-se importanţa infrastructurii de transport, dar şi apariţia unor
platforme industriale, existenţa unor baze de cercetare şi dezvoltare, a celor trei
centre universitare care asigură nu doar suportul pentru cercetare ştiinţifică,
tehnologie performantă, dar şi o pregătire superioară a forţei de muncă (Erdeli &
Cucu, 2007: 396).

Alte posibilităţi de dezvoltare ale Regiunii Nord-Est rezultă din valorificarea
fondului forestier, deşi deţine numai 18,5% din suprafaţa acoperită cu păduri din
România, anual asigură cea mai mare cantitate (32-34% din masa lemnoasă pusă în
circuitul economic pe ţară), însă cea mai însemnată contribuţie revine tot judeţelor
de pe latura vestică a regiunii: Suceava (58% din totalul masei lemnoase pe regiune),
Neamţ (19%) şi Bacău (13%). De unde şi mulţimea de firme în domeniu existente în
Obcinele Bucovinei, pe văile Bistriţei sau a Trotuşului, celelalte zone dispunând de
suprafeţe împădurite mai reduse.

Agricultura este domeniul economic ce domină mari spaţii din Podişul
Bârladului sau Câmpia Moldovei, din cele 15,5% din suprafaţa agricolă a ţării ce
revin Regiunii Nord-Est, cele mai întinse terenuri folosite în agricultură se regăsesc
în Vaslui (19%), Botoşani (18,5%) şi Iaşi (18%). Populaţia ocupată în agricultură în
cadrul regiunii ajunge la 51%, peste media pe ţară (40,4%), doar că această ramură
se confruntă cu mari dificultăţi în zonă: calitatea terenurilor este mai scăzută (soluri
mai puţin productive, grad ridicat de eroziune a solurilor cu frecvente alunecări de
teren), dimensiunile reduse ale suprafeţelor agricole dispuse în loturi de 1-3 ha, nivel
scăzut de mecanizare, lipsa banilor pentru înfiinţarea culturilor sau cumpărarea de
utilaje agricole (Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2007-2013, 2006: 18). Deşi
Regiunea Nord-Est are cea mai mare pondere în producţia agricolă naţională (17-
18%), beneficiile obţinute de populaţie sunt destul de reduse.

Dezvoltarea economică a doar câteva judeţe din Regiunea Nord-Est e redată
şi de exporturi (4,5% din cele ale României), capitol la care domină Iaşi, Bacău şi
Neamţ (fiecare cu câte 18-22% din totalul pe regiune), la importuri ordinea este
identică, doar că zona deţine 3,4% din volumul de mărfuri aduse în ţară. La
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atragerea de capital străin, această zonă are o participare destul de redusă (3-5% din
numărul de înmatriculări de societăţi cu participare străină şi 2% valoarea capitalului
social subscris pe ţară), se remarcă Iaşi (1,2% şi respectiv 0,6%, locurile 8-12 în ţară),
Bacău (0,8% şi 0,6%, locurile 20-22) şi Suceava (0,8% şi respectiv 0,4%). După
valoarea P.I.B./locuitor cele mai mari cote se înregistrează în Bacău şi Iaşi, iar cele
mai reduse niveluri în judeţele Botoşani şi Vaslui (D.J.S. Bacău).

De altfel, judeţele Vaslui şi Botoşani sunt cotate ca cele mai sărace din ţară,
cu ridicate valori ale şomajului (16-17% în anul 2000, când Bacău avea o medie de
9,5% apropiată de cea la nivel de ţară, 8,4%), venituri foarte reduse (în Vaslui
câştigul salarial mediu era la nivelul anului 2010 doar de 1050 lei), acestea cuprind
întinse spaţii rurale, 60% din populaţia totală locuind la ţară, valoarea urcă până la
66% din populaţia judeţului Suceava. Raportată la media pe ţară de 46,5%, judeţul
Bacău are o medie mult mai apropiată de 53%, pe valea Trotuşului doar 49% dintre
locuitori trăiesc în mediul rural. Centrele urbane sunt cunoscute ca având un nivel
mai ridicat de trai, oferă mai multe locuri de muncă, spre deosebire de ariile lipsite şi
de cel mai mic oraş, cum sunt în cea mai mare parte a teritoriului judeţelor Vaslui şi
Botoşani, în care peste 60% din populaţia activă este prinsă în agricultură şi obţine
cele mai reduse venituri.

Concluzii

În Oneşti industria a devenit de la mijlocul secolului trecut principala ramură
a economiei, prin construirea Platformei Borzeşti, una din cele mai importante în
domeniu petrochimic din ţară. La recensământul din 1966, aproape 49% din
populaţia activă lucra în acest domeniu, valori de peste 50% apăreau până în anii ’90,
în prezent pe fondul restructurării marilor unităţi industriale, doar 38% dintre
salariaţi se mai regăsesc în industrie.

În ultimul deceniu datorită decăderii tot mai evidente a sectorului secundar,
serviciile susţin în majoritate economia localităţii, acestea deţin aproape 80% din
numărul de unităţi economice active, dar mai ales participă cu peste 50% din cifra
de afaceri, doar în privinţa numărului de salariaţi, industria şi construcţiile mai deţin
un procent mai mare (peste 55%). Este evidentă îndreptarea economiei Municipiului
Oneşti spre dezvoltarea cu prioritate a sectorului terţiar.

Cu toate aceste schimbări, localitatea Oneşti ocupă un important loc în
cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, susţinând economia judeţului Bacău, care
este printre cele mai dezvoltate unităţi administrativ-teritoriale din această parte a
ţării. Beneficiind de cele mai însemnate materii prime din Regiunea Nord-Est,
industria locală a funcţionat ani la rând la parametri normali, în ultimul deceniu
serviciile au devenit o prioritate în economia oraşului Oneşti, încât populaţia are
câştigurile cele mai ridicate din zonă, şomajul este mai scăzut spre deosebire de alte
spaţii din Moldova, care se confruntă cu grave probleme de sărăcie.
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Energy security and cost based on the theory of territorial
economy

[Securitatea energetică şi costurile bazate pe teoria economiei
teritoriale]

Cosmin Gabriel PĂCURARU1

Abstract
Gas price depends on many factors. Producers and distributors impose different prices for

different importing countries, invoking arguments linked to rival or complementary energy source
prices, of extraction technology cost and transport expenses.

In the study proposed by us, we will introduce quantificable elements linked to resources,
zones, areas, deposit estimates, extraction capacity, exhaustion interval, distances to undergo,
transport technology, investments realization costs, maintenance costs, etc.

A structuring of these elements has to be created that would permit defining an ensemble
atributed to the resources. Resource and consumer localization can be realized without difficulty,
introducing distance, surface, density coordination notions, etc... that can define the energy market
and the relation between the resource and the final consumer. We have to have in sight the
geographical distances between exchange partners, or between market pressure points.

Keywords: Territorial economy, energy, strategic energy, regional and internations gas price
relations, gas transport price

1 International Relations PhD, Babes-Bolyai University, 2013, freelancer, consultant for various
national and international organizations, certified mediator ARD Register, email:
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Introducere

Etimologic, cuvântul economie provine din greaca veche „oikonomia” care
are ca rădăcina cuvantul „oikos” care înseamnă casă, spaţiu construit (Radu Drăgan &
Augustin Ioan "Fiinţa şi spaţiul"; Ed. All, Bucureşti, 1992). Economia poate însemna
ştiinţa (legea) gestionării spaţiior construite, a cetăţii. Din această perspectivă spaţiul
economic este acel spaţiu înzestrat cu sens economic, cu destinaţie economică, spaţiu în
care se desfăşoară activitate economică. Ideea de spaţiu economic este la fel de veche
ca aceea de economie.

Trebuie avută în vedere o abordare sistemică a spaţiul economic. Conceptul de
sistem desemnează mai multe elemente care interacţioneaza. Ansambrul relaţiilor
dintre elementele unui sistem formează structura sistemului.

În accepţiunea actuală noţiunea de sistem economic conţine într-o măsură mai
mică sau deloc noţiunea de spaţiu, fără legături topologice definite prin relaţii metrice.
Astfel, în studiul economic trebuie să introducem noţiuni ca „zone” sau „situri”, cu
anumite caracteristici (arie) aflate la diferite distanţe. Prin aceste noi elemente introduse
în studiul economic ne propunem să identificăm alocarea spaţială a resurselor, în cazul
nostru a resurselor energetice.

Astfel în studiul pe care ni-l propunem vom introduce elemente cuantificabile
legate de resurse : zone – arii, estimări ale depozitelor, capacităţi de extracţie, timp de
epuizare, distanţe de parcurs, tehnologie de transport, costuri de realizare a investiţiilor,
costuri de întreţinere, etc ...

Trebuie creeată o structurare a acestor elemente care să permită definirea unui
ansamblu de relaţii atribuite resurselor. Localizarea resurselor şi consumatorilor se
poate realiza fără probleme, introducând noţiuni de coordonate şi distanţe, suprafeţe,
densităţi, etc, care pot defini „piaţa de energie” şi relaţionarea între resursă şi
consumator final. Trebuie să avem în vedere distanţele geografice între partenerii
schimbului, sau între punctele nodale ale pieţei.

Cercetătorul francez Jaque Levy (Espaces, Jeux et Enjeux; coord. Franck
Auriac et Roger Brunet; Foyard/ Fondation Diderot; 1986) a introdus următoarea
clasificare a pieţelor ţinând cont de două elemente a şi b ale unui spatiu:

Figura 1.1: Clasificarea pieţelor în funcţie de amplasarea faţă de localizarea
resurselor
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Dacă aplicăm acest tip de relaţionare pieţei energetice putem să facem câteva
precizări: majoritatea resurselor au fost izolate. Exploatarea a început numai după ce
au fost create legături între cele două puncte. Astfel între resursele petroliere din
Orientul Mijociu şi principalii destinatari şi consumatori au fost create linii de
transport terestre, terminale petroliere in – out, linii navale şi rafinării. Astfel dacă la
sfârşitul anilor ’60 resursele Orientului Mijlociu erau izolate, în câţiva ani au ajuns în
relaţia R2 de influienţă, transformându-se în relaţia R3 odată cu declanşarea crizei
petrolului.

În aceeaşi gamă poate fi analizată şi relaţia dintre sursele de gaze ale URSS –
Federaţiei Ruse cu consumatorul final, ţările europene. În anii ’60 resursele erau încă
izolate, în anii ’80 erau în relaţie de interacţiune: material rulant şi know-how contra
energie, la începutul secolului XXI relaţia a devenit de influienţă (R2).

Analizând resursele de gaze aflate în Zona Carspică, putem spune că acestea
sunt încă în relaţie de tip R1, de izolare cu oricare piaţă majoră, vizată fiind UE.
Ţările din această zonă îşi doresc să iasă din această stare, să treacă în starea R3 de
interacţiune cu Uniunea Europeană, dorind să nu devină prizonierele unei relaţii de
tip R2 de influienţă a Federatiei Ruse asupra lor, cunoscând că aceasta dispune de
reţele spaţiale (căi de transport) ce trebuiesc doar upgradate pentru deschiderea
pieţei europene de energie căreia ar dorii să se adreseze.

Uniunea Europeană, împreună cu ţările din Zona Carspică au descoperit
împreună cel puţin trei căi fiabile de realizare a unei relaţii de interacţiune reciprocă:
traseul Nabucco, TANAP, ambele cu complementarele IGTI, TAP şi Nabucco
West şi culoarul energetic AGRI (cu posibilitatea White Stream). Rusia încurajează
relaţia de izolare prin blocarea accesului UE în calitate de cumpărător ale acestor
resurse şi blocarea ofertanţilor carspici prin impunerea folosirii culoarelor sale:
interconectarea cu sistemul de transport deţinut de Gazprom (Caspian Littoral
Pipeline / Prikaspiiski).

Problematizarea spaţiului geografic în teoria securităţii energetice

1. Problema teritoriului şi a puterii economice se referă la aspecte
referitoare la: puterea politică, ce poate fi identificată inclusiv şi cu forţa militară,
forţa economică care alimentează puterea politică, populaţia care ar trebui să fie aptă
ca număr şi ca pregătire pentru a susţine lucrările şi întreţinerea căilor de transport şi
dimensiunea statelor.

Puterea politică este unul din motivele pentru care nu sunt luate în
considerare rezervele de gaze aflate pe teritoriul Iranului şi Iraqului. În ambele ţări
se află la putere forţe care nu pot susţine o investiţie de miliarde de euro şi
întreţinerea conductelor de transport. Tot ca putere politică destabilizatoare poate fi
considerată şi PKK – Partidul Muncitoresc din Kurdistan – ce reprezintă un factor
de insecuritate în zona turcă a regiunii Kurdistanului, zonă traversată de cele doua
proiecte Nabucco şi TANAP.
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Statele carspice nu au o forţa economică pentru a susţine construcţia
variantelor alternative de transport de gaze către Europa, cu toate că există investiţii
mari americane şi europene în industria extractivă de petrol şi gaze. Aceste state,
foste în URSS, au fost lăsate intenţionat de fosta conducere de la Moscova în stadiul
de subdezvoltare si subordonare economică pe pricipiliul strategiei militare care
spune că: "logica supremă şi cea mai simplă a strategiei consistă în a concentra  forţele" (Carl
von Clausewitz "De la guerre" , Flamarion, Paris 1955, pag 291). De asemenea
Uniunea Europeană, aflată în criză nu are disponibile resursele necesare pentru un
astfel de proiect. În luna iulie 2013 Consorţiul Shah Deniz, prin acţionarii săi (BP –
Marea Britanie 25,5%, Statoil – Norvegia 25,5%, SOCAR – Azerbaijan 10%, Total
– Italia 10%, LUKOil – Rusia 10%, NIOC – Iran 10%, TPAO – Turcia 9%) a
devenit puterea economică a zonei, acesta anunţând că susţine financiar Proiectul
TANAP în defavoarea Nabocco.

2. Problema circuitelor economice şi a frontierelor se referă la
discontinuitatea fluxurilor de mărfuri. Aceste discontinuităţi se datorează
administraţiilor statale care au sau nu au acorduri de schimb sau politici de protecţie
împotriva concurenţei străine, monezii diferite, care au sau nu o rată de schimb
reală. Mai putem defini ca frontiere şi barierele naturale: lanţuri muntoase, râuri,
deşerturi, mări şi oceane care necesită eforturi mari pentru traversare. Aceste
frontiere trebuie să fie traversate de căi de transport şi comunicaţii.

Un circuit economic poate exista sau nu: aici avem exemplul acordului de
enbargou din timpul Razboiului Rece dintre ţările vest europene asupra URSS
privitor la tehnologia americană care mai tarziu s-a constat că a funcţionat parţial,
URSS primind material rulant şi tehnologie contra gaze. Un alt exemplu este
actualul embargou al ţărilor Europene şi SUA asupra Iranului.

Un circuit economic poate fi sau nu poate fi rentabil. S-a demonstrat că
transportul pe apă în cazul mărfurilor solide şi lichide este rentabil. În cazul gazelor
naturale, Japonia consideră rentabil transportul LNG în nave-rezervoare
specializate. Indiscutabil că în cazul gazelor naturale cel mai rentabil este construcţia
unei reţele de conducte, care evident pot fi şi submarine.

3. Problema cadrului geografic şi a diviziunii muncii. Putem observa că
există o diviziune a muncii în spaţiile geografice. Numai să analizăm axa europeană
nord – sud în care putem observa specializarea statelor sudice în agricultură şi
industrie alimentară şi specializarea statelor nordice în industrie grea şi
prelucrătoare. Inclusiv stereotipiile spun că nordicii sunt puternici, războinici şi
înclinaţi pentru lucrul manual. Locuitorii zonei mediane având aptitudini pentru
comerţ, economie şi politică.

De asemenea mai putem analiza axa est – vest cu specializarea estului – în
principal Rusia – în extracţia de resurse şi a vestului în prelucrarea acestora. Tot pe
aceeasi axă constatăm că estul este specializat în industrii enerofage, poluante şi mai
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puţin rentabile şi vestul în crearea de know-how şi servicii. Această diviziune face ca
în vest să fie consumatorii de resurse şi în est să fie amplasaţi producătorii.

4. Problema distribuţiei teritoriale a preţurilor este importantă în teoria
economică, economia spaţială modernă ocupându-se serios de rezolvarea ei. Ştim că
preţurile variază într-un teritoriu în funcţie de numărul de frontiere de la producator
la cumpărător, de factorul politic, de cultură, de raritate, de cantitatea cererii şi
cantitatea ofertei, numărul de schimburi realizate, de infrastructură, şi bineînţeles de
cheltuielile producţie şi de transport. Deci logic ar fi ca ţările din vest să aibă preţuri
mai mari la gaze decât ţările estice deoarece factorii de creştere sunt mai mulţi.

5. Problema distribuţiei bogăţiei în teritoriu şi a finanţelor locale este
cât se poate de importantă. Avem un vest bogat la concurenţă cu un est sărac.
Avem statele vestice cu un grad de impozitare mai mic decât statele estice. Acest
lucru îl putem observa prin localizarea băncilor într-un spaţiu. În est avem în
majoritate bănci locale cu cifre mici de afaceri şi cu câteva tipuri de produse ce se
adresează persoanelor fizice şi întreprinderilor mici, în timp ce în vest există bănci
mari cu toata gama de produse bancare. Distribuţia bogăţiilor într-un spaţiu
subordonează diferenţieriea salariilor, a profitului, a rentei şi a dobânzilor. De
asemenea este cuoscut faptul că în teritoriile din est există mult mai puţini oameni
cu acces la proprietate decât în vest, procentul de persoane ce trăiesc la limita
sărăciei fiind mult mai mare în est.

6. Problemele de localizare şi amenajare a teritoriului urmăresc
următoarele aspecte: situarea oraşelor industrializate şi a zonelor slab populate,
amplasarea consumatorilor de energie, amenajarea şi sistematizarea teritoriului.

Este evident că zonele populate şi industrializate, consumatoare de energie
sunt în Europa vestică, state ca Germania, Austria, Franţa şi Olanda având
consumuri mari energetice. La fel de evident este faptul că zonele cu resurse de
gaze, aflate in Rusia sau ţăriile Carspice sunt zone depopulate şi slab industrializate.

URSS şi mai târziu Rusia, de acord cu statele cu balanţă energetică negativă
au găsit de acord comun ca randamentul cel mai bun al transportului de gaze se face
prin conducte, amplasate pe uscat sau în mare. În cazul Japoniei, la rândul său ţară
cu mari nevoi energetice s-a găsit soluţia lichefierii şi transportului pe mare a gazului
lichefiat.
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Figura 1.2: Trasee de aprovizionare cu gaze - Sursa 60 years BP Statistical Review

(http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041232&contentId=7075237
1 Imanuel Walerstein "Sistemul mondial modern", Ed. Meridiane, 1992)

7. Alte probleme. Trebuie să analizăm şi problematica statului internaţional
văzut din perspectiva istorico - economică. Observăm că statele cu necesar mare de
energie sunt de fapt foste imperii coloniale şi în relaţiile cu alte ţări le trateaza pe
acestea asemănător ca pe fostele colonii. În acelaşi context şi Rusia este un fost
imperiu şi se comportă cu fostele ţări sovietice ca foste colonii. Pentru noi acest
aspect este important întrucât permite conturarea ideii de spaţiu economic de tip
metropolă – periferie (Imanuel Walerstein "Sistemul mondial modern", Ed.
Meridiane, 1992). Spaţiul economic internaţional şi implicit şi spaţiul pieţei de
energie sunt formate din arii mai mult sau mai puţin vaste, depinzând de aglomerări
umane mai mult sau mai puţin importante.

Situaţia actuală în economia teritorială energetică

Rusia prin politica de securitate declarată de liderul Vladimir Putin a apelat la
modelul dependenţei neocoloniale. Cum am arătat mai sus, economia teritorială se
referă şi la clivajul ţări dezvoltate – lumea a treia, un sistem care generează relaţii inegale
între ţările bogate şi cele sărace în resurse, în scop de subordonare. În ţările slab
dezvoltate sau în curs de dezvoltare există elite interesate – grupuri sociale formate
din înalţi funcţionari, politicieni, militari, bancheri sau proprietari - ce au acaparat
statul şi resursele acestuia şi pe care le folosesc în interes propriu. Aceste elite ale
ţărilor mai puţin dezvoltate sunt protejate de reprezentanţii ţărilor dezvoltate
(politicieni, reprezentanţi ai administraţiei firmelor multinaţionale) prin
„recunoaşterea legitimităţii” acestora în interesul unor schimburi economice
dezavantajoase statelor slab dezvoltate şi avantajoase statelor dezvoltate şi elitelor
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statelor nedezvoltate, la rândul lor acuzate de inhibarea reformelor democratice şi a
măsurilor destinate bunăstării cetăţenilor statelor slab dezvoltate.

Adoptând acest model, Rusia a schimbat termenii, inegalitatea fiind între
ţările cu resurse energetice şi ţările cu deficit energetic. Elitele ţărilor cu deficit
energetic în cazul de faţă ar fi reprezentate de administratorii companiilor
multinaţionale, orientate spre generarea de profit destinat acţionarilor, deci unui mic
grup de oameni. În aceste elite putem include politicienii (aflaţi sau nu la putere)
dependenţi de sponsorizările economicului şi care generează politicile economice şi
politicile internaţionale ale acestor state, bancherii – finanţatorii proiectelor
economice generatoare de profit, care la rândul lor trebuie să fie generatori de profit
pentru acţionari acestora. Aceste elite ale ţărilor cu deficit energetic sunt la rândul
lor protejate prin contracte avantajoase de ţările deţinătoare de resurse energetice.
Putem afirma că ţările cu dependenţă energetică mai mare, în cazul Uniunii
Europene: Germania, Italia, Franţa, beneficiază de mai multe facilităţi (preturi de
import, cantităţi mai mari în timp mai scurt) din partea Rusiei, principalul furnizor
de resurse.

Dependenţa energetică a Uniunii Europene şi a ţărilor componente este
relevată într-un document din 2013 (EU27 energy dependence rate:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-23_en.htm) al Eurostat, Oficiul de
Statistica al UE.

Tabelul 1.3 Rata de independenţă energetică a ţărilor UE. Sursa Eurostat
Energy dependence rates

Energy dependence rate, 2011 (%)

EU27 53,8

Malta 100,6

Luxembourg 97,4

Cyprus 92,6

Ireland 88,9

Lithuania 81,8

Italy 81,3

Portugal 77,4

Spain 76,4

Belgium 72,9

Austria 69,3
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Greece 65,3

Slovakia 64,2

Germany 61.1

Latvia 59

Finland 53,8

Hungary 52

France 48,9

Slovenia 48,4

Sweden 36,8

Bulgaria 36,6

United Kingdom 36

Poland 33,6

Netherlands 30,40

Czech Republic 28,60

Romania 21,30

Estonia 11,70

Denmark -8,5

Preţul energiei şi teoria localizării şi transportului

Preţul energiei este dat de costurile de producţie şi costurile de transport.
P

P0

Zonă de producţie distanţă piaţă

Figura 1.4. Dependenţa profitului faţă de costul de transport. Sursa CGP

Pentru diminuarea preţului energiei avem constantă aşezarea resurselor în
teritoriu. Zona de producţie de bunuri materiale – adică a consumatorilor de energie
este dată de puterea economică a teritoriului, de circuitele economice şi frontiere, de
aglomerările urbane şi forţa de muncă educată, de distribuţia bogăţiei în teritoriu şi
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finanţele locale şi de amenajarea teritoriului. Revoluţia industrială din secolul XVIII
a dus la o anume aşezare a zonelor industriale în apropierea zonelor cu materii
prime şi resurse energetice. În secolul XX mărirea capacităţilor de producţie a dus la
necesitatea creşterii şi diversificării surselor energetice şi implicit la schimbarea
tehnologiei. Un alt factor ce a dus la schimbarea tehnologiilor este introducerea
politicii de protejare a resurselor energetice proprii şi introducerea normelor de
protecţie a mediului. Cu alte cuvinte în ecuaţia preţului energiei mai avem o
constantă, cea a localizării zonelor industializate. (Rar se ia în considerare relocarea
unei firme de producţie în funţie de localizarea surselor de materii prime şi a forţei
de muncă.)

De aici rezultă că preţul energiei este dat numai de optimizarea cheltuielilor
de transport, având constantele date de localizările fixe ale zonelor cu resurse
energetice şi zonelor industrializate. Astfel s-a ajuns la înlocuirea cărbunelui cu
derivatele petroliere şi mai apoi cu energia atomică sau cu gazele naturale.

Unele ţări au ales ca producţia energetică să se bazeze pe energia nucleară
(Franta), altele să facă un mix între cărbune şi produse petroliere şi gaze (Marea
Britanie), altele între energia nucleară şi gaze naturale (Austria) sau între cărbune şi
gaze (Germania).

Alfred Weber clasifică materiile prime după criteriul localizării şi prelucrării
acestora (A se vedea C.J. Friedrich; Alfred Weber´s Theory of the Location of
Industries; Chicago University Press, 1929):

 Materii prime omniprezente – se găsesc pretutindeni. Sunt
considerate ca fiind libere în raport cu criteriul cheltuielilor de transport, întrucât
aflându-se peste tot în teritoriu nu condiţionează amplasarea întreprinderii;

 Materii prime pure – nu-şi reduc greutatea prin prelucrare. Presupun
o neutralitate a criteriului cheltuieli de transport, deoarece nu contează dacă se
transportă o tonă de materie primă sau o tonă de produs finit.

 Materii prime care pierd din greutate prin prelucrare. Presupun o
anumită rată de transformare a materiei prime în produs finit. Astfel, dacă o tonă de
produs finit necesită două tone de materii prime, se consideră că prin prelucrare
materia primă pierde jumătate din greutate, iar indicele de prelucrare este 2 (M2).
Dacă tona de produs finit necesită 3 tone de materie primă, indicele de prelucrare
este 3 (M3).

Logic este ca în cazul materiilor prime libere (L) şi a celor pure (P)
întreprinderea se va situa în proximitatea centrului de consum. În cazul materiilor
prime care pierd din greutate M1 amplasarea întreprinderii va fi situată la locul de
producere a materiilor prime pentru a transporta spre piaţă doar produsul finit “mai
uşor”, deci cu cheltuieli de transport mai mici. Combinarea a două materii prime cu
inidici de prelucrare diferiţi va determina o localizare a întreprinderii într-o zonă
intermediară, pentru că trebuie să se ţină cont de situarea ambelor surse de materii
prime.
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Considerăm şi energia ca provenind dintr-o materie primă: cărbune, produse
petroliere, energie atomică. Această materie primă are un coeficient de prelucrare ∞,
adică, teoretic, se consumă toată masa acesteia. În acest caz putem spune că ideal
este amplasarea combinatului de prelucrare în imediata vecinătate a resurselor în
cazul folosirii directe a acestora sau oriunde între resurse şi piaţă în cazul în care
materiile prime energetice se transforma în curent electric, ţinându-se cont de
costurile construcţiei infrastructurii de transport, cheltuielile de transport şi
randamentul acestuia pentru fiecare materie primă şi pentru electricitate.

În cazul gazelor naturale nu avem pierderi semnificativ - măsurabile la
transport (decât accidentale) ca în cazul curentului electric, deci este mai profitabil
ca acestea sa fie direct transportate la combinatul de prelucrare.

Luăm în considerare o reprezentare carteziană (Ox, Oy) a amplasamentelor:
A (x,y) a combinatului de prelucrare, R(xi,yi) a locul de extractie.

Am stabilit că optimizarea se face prin minimizarea cheltuielilor de transport
T:

Min(T)  =  Min t(g1d1)

Unde:
t – tariful unitar (pe tonă/km) de transport
gi – greutăţile bunurilor transportate, i = 1 – avem numai gaze naturale
di – distanţele de la fiecare centru (de producţie a materiilor prime, sau de consum)
la punctul de amplasament al întreprinderii, care la rândul ei este o constantă
deoarece amplasarea resurselor şi amplasarea combinatului de prelucrare sunt date.

Cu alte cuvinte în această ecuaţie avem numai constante. Rezultă că
minimizarea cheltuielilor de transport este dată doar de investiţiile în infrastructura
de transport (amortizarea acesteia) şi de cheltuielile de transport.

x

O y

R(xi,yi)

 A(x,y)

H

Distanţa d dinte A şi R se va calcula ca
o metrică euclidiană,  fiind dată de
ipotenuza triunghiului dreptunghic
ARH:

d
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Concluzionăm: cu cât traseele de conducte sunt mai lungi, implicit trec peste
mai multe obstacole naturale, cu atât investiţia şi cheltuielile sunt mai mari şi
amortizarea este de mai lungă durată.
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Evaluation of the European cross-border cooperation programs1

[Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră europenă]

Florin Lucian PÎRVU2

Abstract:
Evaluation is a useful tool in the management of policies, programs and projects, involving

judgments based on criteria; the evaluation is useful in any of the stages of development of a
program (in the design stage, prior to implementation, ex-ante, during implementation, on-going,
post-implementation, the ex-post) evaluation is an explanatory process: starting from some
questions that finds answers, is more comprehensive than monitoring, evaluation is an activity
involves systematic and scientific analysis (data collection, analysis them, compare them based on
certain criteria) assessment underpins making decisions about the program evaluated: change the
design or implementation mode. Such decisions may concern the continuation, modification or
cessation program.

Keywords: ex-ante evaluation, on-going evaluation, ex-post evaluation, monitoring, European
Union, Cross-Border Cooperation
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1. De ce avem nevoie de evaluare?

Evaluarea este o parte importantă a ciclului de programe europene. Aceasta
scoate în evidenţă reflecţiile asupra performanţei programelor şi oferă posibilitatea
primirii unui feedback în ceea ce priveşte relevanţa, eficacitatea, eficienţa şi
consistenţa programelor. Totodată, evaluarea permite: să se învăţe din interior
modul în care se poate imbunătaţi programul,atât în perioada derulării cât şi după
diverse etape de aplicare a lui; să se prezinte în exterior: rezultatele programului
beneficiarilor, autorităţilor de management, etc.

Evaluarea este o componentă importantă a ciclului de viaţă al programelor
alături de: programare, identificare; selectare, finanţare, implementarea programului
prin intermediul proiectelor.

În cartea sa, „Analiză şi cercetare în administratia publică”, Dan Şandor
descrie sintetic faptul că „pentru un program, evaluarea implică o analiză sistematică cu
scopul de a afla dacă şi în ce măsură proiectele şi programele au fost implementate conform
intenţiilor şi şi-au atins obiectivele.”(Şandor, 2005)

Comisia Europeană propune cinci criterii relevante în evaluare: relevanţă,
eficienţă, eficacitate, sustenabilitate şi impact (www.evalsed.info, consultat la data de
15.07.2013). Pornind de la acestea, putem defini evaluarea ca fiind procesul prin
care, cu ajutorul unor metode şi instrumente specifice, putem măsura gradul în care
proiectele au obiective şi rezultate relevante, resursele sunt consumate economic,
pentru a atinge obiectivele propuse, dacă proiectul are şanse de a continua şi după
încheierea finanţării, măsura în care activităţile îşi ating grupul ţintă şi dacă impactul
lor este resimţit pe termen lung. Cheia unei înţelegeri corecte este diferenţa între
sistematic şi continuu din care rezultă diferenţa între evaluare (sistematică dar
secvenţială- realizată în anumite momente din viaţa unui program) şi monitorizare
(proces continuu de colectare a datelor în timpul implementării unui program). La
fel trebuie înţeleasă şi definiţia dată de N.C Allum, M.W. Bauer, G. Gasgell în
Quality, Quantity and Knowledge interests, Avoiding confusion in Bauer and Gasgell, Qualitative
research. “Termenul de evaluare se referă la activitatea de colectare, analiză şi raportare sistematică
a informaţiilor care pot fi utilizate pentru chimbarea atitudinilor şi pentru îmbunătăţirea unui
proiect sau program.”(tr.n., Allum, 1990) (Nick, et all, 2000, apud Hughes, 3).

Sintetizând, putem reliefa următoarele elementele esenţiale ale unei evaluări:
Evaluarea este un instrument util în managementul politicilor, programelor şi
proiectelor; implică aprecieri pe baza unor criterii; evaluarea este utilă în oricare
dintre stadiile dezvoltării unui program(în stadiul de design; înainte de
implementare- evaluarea ex-ante; în timpul implementării- evaluarea on-going; ulterior
implementării- evaluarea ex-post); evaluarea este un proces explicativ: porneşte de la
anumite întrebări pentru care găseşte răspunsuri; este mai comprehensivă decât
monitorizarea; evaluarea este o activitate sistematică şi implică analize ştiinţifice
(colectarea de date, analiza lor, compararea lor pe baza anumitor criterii); evaluarea
stă la baza luării unor decizii în legatură cu programul evaluat : modificarea
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designului sau a modului de implementare. Deciziile se pot referi la continuarea,
modificarea sau chiar stoparea programului. (Miroiu, 2001)

În opinia unuia dintre autorii clasici în domeniul evaluării, Michael Quinn
Patton, “Evaluarea este colectarea sistematică de informaţii despre activităţile, caracteristicile şi
rezultatele programelor pentru a fi utilizate de anumite personane cu scopul de a reduce
nesiguranţele, pentru a spori eficacitatea şi a lua deciziile oportune în legătură cu programele
respective”( Patton, 1986, apud Hughes, 3).( Quinn Patton, 1986) Această definiţie, dacă
nu este înţeleasă adecvat poate produce confuzii. Cheia unei înţelegeri corecte este
diferenţa între sistematic şi continuu din care rezultă diferenţa între evaluare
(sistematică dar secvenţială- realizată în anumite momente din viaţa unui program) şi
monitorizare (proces continuu de colectare a datelor în timpul implementării unui
program).

2. Scopul evaluării

Evaluarea reprezintă un proces prin care se măsoară performanţa unui
program şi se identifică soluţii la problemele existente. Mai exact, evaluarea poate
avea, printre altele, următoarele scopuri: analiza rezultatelor,output-ului şi
impactului unui program; compararea rezultatelor cu costurile unui program;
identifică eventualele îmbunătăţiri necesare privind designul şi implementarea
programelor; ajută autorităţile să răspundă în faţa cetăţenilor pentru acţiunile lor; dă
indicii pentru alocarea resurselor; ajută la îmbunătăţirea managementului
programelor; ajută, prin investigatii sistematice, la realizarea calitativ superioară a
designului, implementării şi livrării programelor şi serviciilor publice3; identifică
modele de bună practică ce pot fi diseminate şi utilizate în programele viitoare.

Rezumând multiplele abordări ale utilităţii evaluării, putem ajunge la
concluzia că evaluarea este necesară în creşterea performanţei proiectelor şi
programelor şi în procesul de “dare de seamă” pentru banii utilizaţi. Cu ajutorul
evaluării, putem demonstra că programul respectiv este necesar, funcţionează şi
trebuie continuat sau dimpotrivă. Putem investiga dacă banii investiţi şi-au atins
ţinta, dacă standardele de calitate au fost respectate etc. În ceea ce priveşte creşterea
performanţei programelor, evaluarea contribuie la identificarea problemelor şi
recunoaşterea punctelor tari. Totuşi evaluarea poate fi utilizată şi în scopuri ne-etice.
Mă refer aici la manipularea datelor obţinute din evaluări pentru susţinerea
diferitelor interese politice.(Karoly, Şandor, Gârboan (Antonie), Cobârzan (Radu), 2012)

3 Ghidul UE pentru Evaluarea Intermediară a Programelor Operaţionale, 2012
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3. Criterii de evaluare

Pe ce se bazează aprecierile evaluatorilor? Răspunsul este simplu: criteriile de
evaluare. Abordarea UE are la baza 5 criterii: Relevanţă; Eficacitate; Eficienţă;
Impact; Sustenabilitate4.

Relevanţa se referă la măsura în care programul analizat reuşeşte să
răspundă nevoilor reale ale actorilor implicaţi. De asemenea are în vedere
eventualele schimbări de context care ar putea avea ca rezultat anumite modificări în
tipul nevoilor la care programul ar trebui să se adreseze sau schimbări în ierarhia
acestora. Un program este relevant dacă pe tot parcursul implementării sale ţine
cont de aceste modificări de context, are flexibilitatea necesară de a se replia de câte
ori este necesar pentru a răspunde nevoilor la care îşi propune să răspundă. Iar un
program devine irelevant în momentul în care, pe parcursul existenţei sale, eşuează
în acoperirea nevoilor pe care-şi propune să le acopere sau le acoperă în mod
defectuos, raportat la planul iniţial. Un aspect al relevanţei este şi necesitatea ca
anumite programe să fie susţinute din bani publici. Care sunt aceste programe? Care
sunt motivele pentru care statul trebuie să se implice în implementarea sa? Sectorul
privat sau non-profit nu a reuşit să acopere nevoile actorilor implicaţi? De ce?
Pentru a afla dacă un program este relevant şi în ce măsură, trebuie apreciate toate
aceste elemente.

Eficacitatea are în vedere măsura în care programele îşi ating obiectivele
propuse. Deasemenea, gradul în care rezultatele proiectului corespund nevoilor
identificate în faza de design este o măsură a eficacităţii unui program.

Eficienţa ia în calcul un aspect suplimentar, esenţial în existenţa proiectelor
şi programelor: cel financiar. Mai mult, eficienţa are în vedere şi următoarele
aspecte:

• Ar fi putut fi obţinute aceleaşi rezultate cu mai puţine resurse?
• Sunt costurile unitare prea ridicate?
• Chiar dacă obiectivele sunt atinse, este proiectul/programul prea costisitor

pentru a putea fi continuat?
Impactul reprezintă efectul net pe care un program îl produce. Datorită

variabilelor externe, distorsionante, impactul unui proiect este greu de calculat cu
exactitate. Este greu să diferenţiezi efectul unui program într-un context socio-
economic este extrem de complex. Totuşi folosind metode adecvate este posibil, cu
o marjă de eroare asumată să dăm răspunsul la următoarele întrebări:

• Ce schimbări au rezultat în urma programului?
• Există alte beneficii ale programului, alături de cele preconizate?
O altă accepţiune a impactului este aceea în care impactul prezintă efectele

unui program pe termen lung.

4 Tavistock Institute, The Evaluation of Socio-Economic Development: The GUIDE, 2003
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Sustenabilitatea se referă la continuitatea programului după întreruperea
finanţării din sursa iniţială. Efectele programelor sau programele însele continuă
după încheierea implementării? Pot fi identificate surse alternative de finanţare?
Sustenabilitatea dă, alături de celelalte criterii măsura performanţei unui proiect sau
program.

Alături de aceste criterii mai pot fi menţionate şi altele, la fel de importante
pentru aprecierea performanţelor unui program. Cele la care mă voi referi în
continuare sunt echitatea şi implicarea comunităţii.

Echitatea se referă la aspecte precum: accesul la serviciile furnizate de
proiect indiferent de: vârstă, sex, condiţii materiale şi sociale. De regulă sunt
promovate proiecte care descurajează discriminarea de orice tip.

Participarea comunităţii este un alt criteriu de care se ţine cont în
evaluarea anumitor proiecte. Desigur, este vorba despre proiectele care permit
aceasta.

Toate aceste criterii, alături de altele pe care nu le-am menţionat, dar care
pot fi la fel de importante, sunt utilizate în precesul de evaluare. Însă, în funcţie de
programul sau proiectul evaluat, se poate apela doar la o parte dintre acestea. Pe
lângă luarea în considerare a cât mai multe dintre criteriile enumerate, evaluarea ar
trebui să fie analitică, sistematică, de încredere, orientată pe probleme sau pe
utilizatori, in funcţie de modelul de evaluare utilizat.

4. În ce moment se începe procesul de evaluare şi care sunt motivele
evaluarii?

Comisia Europeană consideră evaluarea un element esenţial al unui bun
program de management şi de implementare. Evaluarea este folositoare pentru a
asigura o îmbunătăţire a strategiei şi a implementării programelor de cooperare
teritorială. În această privinţă evaluarea este fie strategică, fie operaţională. Acest
lucru este descris în Articolele 47.1 şi 47.2 ale Regulamentului Consiliului European
1083/2006 (Practical Handbook for Ongoing Evaluation). Evaluarea are ca şi obiectiv
îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi consistenţei asistenţei fondurilor şi a strategiei şi
implementării programelor operaţionale cu luarea în considerare a problemelor
specifice care afectează Statele Membre(Stake, 2003). Evaluarea poate fi de natură
strategică în vederea examinării evoluţiei programului sau a unui grup de programe
în concondanţă cu priorităţile comunitare şi naţionale, sau de natură operaţional în
vederea susţinerii monitorizării unui program operaţional.

În momentul planificării unei evaluări, unul dintre aspectele esenţiale care
trebuie luate în considerare se referă la existenţa a suficiente date pentru a realiza
evaluarea în vederea generării de  concluzii folositoare şi totodată pentru a permite
implementarea lor.

Timingul este un factor crucial care scoate în evidenţă importanţa evaluării
în procesul de pregătire a deciziilor. Activităţile de evaluare trebuie planificate într-o
manieră transparentă şi consistentă astfel încât rezultatele relevante să fie disponibile
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în timp util pentru procesul de luare a deciziilor operaţionale şi strategice. Timing-ul
evaluărilor trebuie deci să permită integrarea rezultatelor în deciziile legate de design,
reînnoire, modificare sau suspendare a activităţilor. Instrumentul cheie pentru a
facilita planificarea pe termen-lung a evaluării este Planul Multi-anual de Evaluare.

Graficul de mai jos asigură o imagine de ansamblu a planificării evaluării on-
going. După cum se poate observa, evaluarea on-going a putut continua până în 2013.
Astfel, poate fi mai folositor a investiga oportunităţile pentru perioada 2014-2020.

Sursa: INTERACT

Grafic 1. Planificarea evaluării

5. Diferenţa dintre monitorizare şi evaluare

Diferenţa dintre monitorizare şi evaluare este importantă. Monitorizarea este
procesul de culegere şi de folosire a informaţiei standardizate pentru a evalua
progresul unui program cu privire la obiective, folosirea resurselor, obţinerea
rezultatelor dorite şi impactul său. Monitorizarea în mod regulat ar trebui să sigure
informaţii operaţionale detailate (mai ales cu referire la output şi la rezultatele
înregistrate de către proiecte şi programe, absorbţie financiară şi calitatea
mecanismelor de implementare) şi să permită detectarea semnalelor de alarmă. De
obicei, aceasta implică o evaluare împotriva indicatorilor prestabiliţi şi a ţintelor. În
legătură cu informaţia din evaluare, o monitorizare eficientă poate furniza
decidenţilor şi celorlalte părţi implicate cunoştiinţele necesare pentru a indica dacă
implementarea sau rezultatele programelor nu au fost pe măsura aşteptărilor. Cu alte
cuvinte, monitorizarea creează cadrul pentru evaluare şi furnizează informaţii
importante care indică nevoia de evaluare la nivelul  programelor europene (Hughes,
3). Monitorizarea se referă la cuantificarea pe tot parcursul implementării proiectului
sau programului a evoluţiei privind atingerea obiectivelor, consumarea resurselor,
atingerea grupului ţintă, cuantificarea sistematică a schimbărilor generate de
implementarea programului sau proiectului. În urma monitorizării se poate sesiza în
mod permanent raportul input – output, venituri-cheltuieli, activităti planificate-
activităţi realizate, grup ţintă propus-grup ţintă atins, înregistrându-se eventualele
discordanţe. Evaluarea explică de ce respectivele discordanţe există (dacă există).
Monitorizarea este descriptivă, în timp ce evaluarea este explicativă. Legătura dintre
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monitorizare şi evaluare este foarte strânsă. Evaluarea nu poate fi realizată (sau
poate fi realizată extrem de dificil), dacă nu există un sistem coerent de
monitorizare. Acest sistem presupune de regulă un set de indicatori şi un plan de
monitorizare. Deasemenea anumite resurse trebuie alocate procesului de
monitorizare. De obicei, resursele umane pentru monitorizare sunt mobilizate din
echipa de implementare a proiectului. Dar nu este exclus, mai ales în cazul unor
proiecte de mari dimensiuni, ca monitorizarea să fie asigurată de persoane
specializate din afara echipei de implementare a proiectului.

Nu toate informaţiile pot fi furnizate de către sistemul de monitorizare,
motiv pentru care este nevoie de un alt proces: evaluarea. Monitorizarea poate fi o
sursă de informaţii iniţiale/adiţionale care urmează a fi procesate în cadrul evaluării.
Când un program beneficiază de sisteme de monitorizare funcţionabile, orice formă
de evaluare va implica un buget mai mic.(Quinn,1997) De aceea, este important să se
stabilească dinainte ce fel de informaţie este necesară a fi colectată pentru program
şi totodată corelanţa dintre baza de date şi scopul deservit. Cu intenţia de a utiliza
informaţiile din cadrul monitorizării în procesul de evaluare, o decizie trebuie luată
cu privire la tipul de informaţie din sistemul de monitorizare care va fi pus la
dispoziţia evaluatorilor (toată, o parte sau nimic).

6. Tipurile de evaluare

Evaluarea asigură „input-ul” necesar pentru ciclul de viaţă al programelor
europene în mai multe etape (Evaluation). După momentul în care se realizează
evaluarea, vom avea 3 tipuri de evaluare, după cum le vom prezenta mai jos (Karoly,
Şandor, Gârboan (Antonie), Cobârzan (Radu), 2012) :

În primul rand, momentul în care programul este dezvoltat, o evaluare ex-
ante (Tavistock Institute, 2003) verifică dacă programul este în concordanţă cu
standardele europene şi dacă este relevant, eficient şi eficace în conceperea sa. Fără
raportul unui evaluator ex-ante, nici un program nu poate fi aprobat de către Comisia
Europeană.

Evaluarea ex-ante „ajută la pregătirea propunerilor pentru acţiuni comunitare
noi sau reînnoite. Scopul acesteia este de a aduna informaţii şi de a realiza analize
care să contribuie la garantarea faptului că obiectivele politice vor fi atinse cu succes,
că măsurile utilizate sunt eficiente din punct de vedere al costurilor şi că o evaluare
fiabilă va fi ulterior posibilă.”(Evaluarea activităţilor UE: ghid practic pentru serviciile
Comisiei, Direcţia Generală Buget, 2004, 12). În consecinţă, evaluarea ex ante în
contextul programelor de dezvoltare regională, analizează în detaliu, pentru fiecare
program, strategia şi obiectivele care stau la baza acestuia – inclusiv liniile de
referinţă, obiectivele cuantificabile şi nivelurile ţintă. Ea se desfăşoară înaintea
punerii în aplicare a programului, în vederea sprijinirii programării şi trebuie să fie
concepută  pentru a identifica în mod clar nevoile şi strategiile de dezvoltare.

Exaluarea ex-ante este un tip de evaluare realizat în cea dintâi etapă a ciclului
unui program sau proiect (faza de planificare şi design), înainte de a fi luată decizia



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

436

de implementare a sa, înainte de a se manifesta presiunea termenelor limită.
Evaluarea ex-ante presupune o analiză SWOT, în cadrul căreia vor fi luate în
considerare caracteristicile definitorii ale localităţii, regiunii, statului în care se
implementează proiectul, o analiză a nevoilor şi anumite simulări ale efectelor socio-
economice. Acest tip de evaluare asigură relevanţa şi coerenţa programului în
functie de context.

În cazul în care este vorba de un program care urmează a fi pus în aplicare
prim mai multe proiecte, iar acestea vor fi selectate prin licitatie, evaluarea ex-ante a
programului ajută la determinarea criteriilor de selecţie a proiectelor şi la selectarea
proiectelor care urmează a fi finanţate. De asemenea cu noul statut al României de
stat membru al Uniunii Europene trebuie acordată o atenţie specifică respectării
regulamentelor şi standardelor Uniunii Europene de calitate în furnizarea de bunuri
şi servicii.

În al doilea rând, evaluarea este folositoare pentru a scoate în evidenţă
progresul înregistrat de către program în vedea atingerii obiectivelor sale şi pentru a
permite luarea unor decizii strategice în timpul programului (evaluarea interimară sau
on-going).

Evaluarea on-going poate influenţa atât scopul şi selecţia programului, cât
şi implementarea acestuia. Această evaluare se realizează în cea de-a doua etapă a
ciclului unui proiect sau program, în timpul implementării. Scopul acestei evaluări
este îmbunătăţirea designului şi a procesului de implementare a unui proiect sau
program. Evaluarea on-going are elemente comune cu evaluarea formativă în sensul
că: urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor până în momentul evaluării, gradul
de respectare a calendarului, încadrarea în buget, gradul de utilizare a celorlalte
resurse, etc. Prin comparaţia cu situatia iniţială, în cursul evaluării interimare, pot fi
semnalate anumite schimbări relevante în contextul socio- economic care pot afecta
programul. Tot în cursul evaluării interimare trebuie sesizată orice deviere de la
normele europene în furnizarea de bunuri şi servicii.

Evaluarea interimară utilizează informaţiile obţinute în urma monitorizării şi
în urma evaluării ex-ante. De regulă evaluarea interim presupune analize ale
rezultatelor intermediare ale proiectului, însă este recomandabilă şi o analiă detaliată
a impactului probabil care încă nu a avut timp să se manifeste, însă este inerent. Pe
baza concluziilor evaluării interimare poate fi îmbunătăţit atât designul cât şi
managementul programelor analizate, pot fi prevenite eventuale impacturi negative.

Nu în ultimul rând, evaluarea poate trage anumite concluzii şi lecţii din
implementarea programului şi poate evalua rezultatele şi impactul său. (evaluarea
ex-post). (Practical Handbook for Ongoing Evaluation).

Evaluarea ex-post vizează analiza întregului program în principal din
perspectiva rezultatelor comparate cu obiectivele iniţiale cât şi din perspectiva
impactului pe care îl are. Există numeroase elemente comune între evaluarea ex-post
şi evaluarea sumativă. Pe lângă metode de evaluare precum analiza rezultatelor şi a
impactului, evaluarea ex-post mai poate utiliza următoarele metode: benchmarking,
analiza cost-beneficiu şi cost-eficienţă, analiza proceselor şi analiza multi-atribut.
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Scopul evaluării ex-post este multiplu: cuantificarea rezultatelor şi efectelor
intenţionate sau nu ale unui program, analiza calitativă şi cantitativă a
performanţelor, învăţarea unor lecţii pentru îmbunătăţirea managementului unor
programe viitoare, compararea performanţelor programului evaluat cu
performanţele altor programe similare, etc.

Evaluarea trebuie integrată deplin în planificarea şi managementul
programelor. Managerii de programe trebuie să considere evaluarea ca şi pe o
resursă: sursă de feedback; un instrument care indică performanţa; un indicator care
scoate în evidenţă programele (şi totodată soluţiile); o sursă de cunoştiinţe
sistematice.

Prin urmare, evaluarea nu este doar o simplă constrângere externă. Comisia
Europeană consideră evaluarea un element esenţial al unei buni implementării şi
management al programelor europene. Evaluarea este necesară pentru a asigura o
îmbunătăţire a strategiei şi a implementării programelor de cooperare teritorială
(Shadish, William, Cook, Leviton , 1995).

6.1. Evaluarea ex-ante
Evaluarea ex-ante este considerată ca fiind o parte din pregătirea

programului. În timpul evaluării ex-ante, se verifică dacă programul este în
conformitate cu standardele şi normele europene.

Aceasta este obligatorie pentru programele de cooperare teritorială. Un
program operaţional trebuie să includă un rezumat al cercetării şi al descoperirii
făcute de către evaluatorii ex-ante; în caz contrar, Comisia Europeană nu va aproba
programul. Evaluarea ex-ante verifică relevanţa programelor şi oferă o imagine a
eficacităţii, eficienţei şi a durabilităţii acestora. Deasemenea, se asigură că programul
este în concordanţă cu standardele europene. Pentru programele aferente
Fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013, evaluările ex-ante au fost încheiate
în perioada 2006-2007.

Standardele europene pentru evaluarea ex-ante pot fi găsite în Regulamentul
Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 (capitolul I, articolul 48) (Practical
Handbook for Ongoing Evaluation):

„Statele Membre vor intocmi evaluări ex-ante pentru fiecare program operaţional aflat
sub obiectivul Convergenţă.

Pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, Statele Membre vor realiza o evaluare
ex-ante care va aborda fie fiecare program operaţional în parte, fie mai multe programe
operaţionale.

Evaluările ex-ante vor fi realizate sub responsabilitatea autorităţii responsabile pentru
pregătirea documentelor de programare.”

Evaluările ex-ante vor avea ca şi obiectiv să:
 Optimizeze alocarea resurselor bugetare aflate sub incidenţa

programelor operaţionale;
 Îmbunătăţească calitatea programării.
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Evaluările ex-ante vor identifica: disparităţile; golurile; potenţialul pentru
dezvoltare; ţelurile care pot fi atinse; rezultatele preconizate; coerenţa strategiei
propuse pentru regiune; măsura în care priorităţile Comunităţii au fost luate în
considerare; lecţiile care pot fi învăţate din programele anterioare şi calitatea
procedurilor managementului financiar, de implementare, de monitorizare, şi de
evaluare.

Metodologia evaluării ex-ante :
 Este un proces interactiv în care specialiştii să prezinte opinii şi

recomandări privind conţinutul programului elaborat de cei responsabili cu
formularea sa;

 Este un proces iterativ în care recomandările specialiştilor să fie
luate în considerare de planificatori în momentul conceperii diferitelor părţi ale
programului;

 Este importantă facilitarea unui dialog constructiv între cei care
concep programul şi specialişti. Bineînţeles, autorităţile publice competente răspund
de forma scrisă finală a programului.

6.2. Evaluarea on-going
Evaluarea on-going, care are loc în timpul perioadei de implementare a

programului, este o reflecţie asupra progesului realizat de program în vederea
atingerii obiectivelor sale, ceea ce conduce la luarea unor decizii strategice relevante.
Acest lucru poate influenţa scopul programului, selecţia proiectelor, precum şi
modalităţile de implementare ale programului.

Fiecare program de cooperare teritorială trebuie să fie supus unuei evaluării
ongoing, tocmai pentru a evalua programul, fie dintr-o perspectivă strategică, fie
dintr-o perspectivă operaţională sau, după caz, ambele. Aceasta poate fi o evaluare
„tradiţională” pe termen mediu la jumătatea derulării programului, sau o evaluare
într-o altă ipostază, cu un conţinut specific sau la modul general. Noua cultură a
evaluării înseamnă că, pentru prima dată, fiecare program este liber să decidă asupra
design-ului, timing-ului şi conţinutului evaluării on-going (Horga, 2013).

Termenul de evaluare „on-going” este nou în perioada 2007-2013 şi scoate în
evidenţă o nouă cultură a evaluării. În perioada 2000-2006 toate programele au
trebuit să elaboreze o evaluare pe termen mediu, dar acum, acest lucru nu mai este
necesar. Abordarea cu privire la evaluare a devenit mai strategică şi mai flexibilă în
perioada 2007-2013.Regulamentul Consiuliului European nr. 1083/2006 impune o
evaluare on-going, dar scopul, perioada, cadrul şi măsura evaluării vor fi decise de
programele în cauză.Singurele lucruri specificate în Regulamentul 1083/2006
(Articolul 48.3) sunt (Practical Handbook for Ongoing Evaluation):

 „Un program va desfăşura o evaluare în momentul în care
monitorizarea programelor operaţionale scoate în evidenţă o îndepărtare faţă de
obiectivele iniţiale;
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 Un program va desfăşura o evaluare când sunt propuse revizii
pentru programul operaţional.”

Comisia Europeană percepe evaluarea on-going ca un proces care ia forma
unei serii de exerciţii de evaluare. Principalul său scop este să acompanieze
implementarea şi punerea în practică a programului operaţional, în vederea unei mai
bune înţelegeri a rezultatelor înregistrate, dar şi în vederea recomandării unor acţiuni
de remediere, dacă este cazul.

Printr-o astfel de abordare, Comisia Europeană încearcă să se asigure că
evaluarea va deveni o parte integrantă a procesului de implementare a politicii şi a
programului, promovându-se astfel o mai mare eficacitate şi eficienţă a intervenţiilor
europene. În acest fel, programele îşi pot organiza ele însele evaluarea astfel încât să
corespundă propriilor sale nevoi.  Aspectul de învăţare al evaluării este subliniat de
către Comisia Europeană tocmai pentru a îmbunătăţi implementarea şi
managementul programului.

Unul dintre cuvintele cheie în cadrul evaluării on-going este „Flexibilitatea”.
Programele nu mai trebuie evaluate într-un anumit moment al programului, ci
evaluarea devine obligatorie când sunt prevăzute schimbări în cadrul programului
sau în cazul în care programul se îndepărtează semnificativ faţă de obiectivele sale
iniţiale. Acest lucru permite programelor de cooperare teritorială să decidă
conducerea unei sau a mai multor evaluări, dar în acelaşi timp şi tipul de evaluare
(ex. Tematică, transfrontalieră, strategică, operaţională, parţială). Astfel, o abordare
strategică este foarte importantă: când să efecutăm evaluarea? Ce fel de evaluare
trebuie aplicată? Cum poate fi introdusă evaluarea cel mai bine în cadrul
programului? Cum să legăm evaluarea de monitorizare la nivel de program? etc.

În orice caz, evaluarea trebuie realizată în concordanţă cu nevoile interne ale
programului. Actualele şi potenţialele dificultăţi scoase în evidenţă de către procesul
de monitorizare pot da curs unei evaluări. Evaluarea poate fi deasemenea realizată
pentru a scoate în evidenţă aspectele strategice şi operaţionale care nu pot fi
analizate doar pe baza datelor din monitorizare sau care necesită un punct de vedere
obiectiv/neutru despre ceea ce se întâmplă(Horga, 2013).

Documentele şi activităţile sunt evaluate în vederea îmbunătăţirii calităţii,
eficienţei şi coerenţei intervenţiei lor. Evaluarea on-going este responsabilitatea
programului de cooperare teritorială. Este bazată pe principiul proporţionalităţii
realizat de către evaluatori independenţi (fie interni, fie externi), iar rezultatele sunt
făcute public (parţial sau total).

În această privinţă, programele (Comitetul de Monitorizare Comun,
Autoritatea de Management şi Secretariatul Tehnic Comun) trebuie să fie pro-active,
atât în asigurarea unei legături puternice între monitorizare şi evaluare, cât şi în
definirea regularităţii acestor exerciţii în vederea garantării unei permanente furnizări
de informaţii şi analize pentru scopuri de management. Stabilirea şi dezvoltarea
ulterioară a Planurilor de evaluare este încurajată de către Comisia Europeană.
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6.3. Evaluarea ex-post
Evaluarea ex-post are loc la sfârsitul perioadei de implementare a

programului. Aceasta trage anumite lecţii şi concluzii în urma implementării
programului şi totodată evaluează rezultatele şi impactul programului în cauză.

Aceasta nu este obligatorie pentru toate programele de cooperare teritorială.
Comisia Europeană nu este obligată să desfăşoare o evaluare ex-post a programelor
europene care se află sub incidenţa obiectivului cooperare teritorială.

Standardele europene pentru evaluarea ex-post pot fi găsite în Regulamentul
Consiliului nr.1083/2006 din 11 iulie 2006 (capitolul I, articolul 49):

 „Comisia Europeană va realiza o evaluare ex-post pentru fiecare obiectiv în strânsă
colaborare cu Statele Membre şi cu Autorităţile de Managemnt.

 Evaluarea ex-post va acoperi toate programele operaţionale şi va examina în ce măsură
resursele alocate au fost folosite, eficacitatea şi eficienţa programării fondurilor.

 Evaluarea ex-post va fi realizată pentru fiecare obiectiv şi va ţinti să tragă concluzii
legate de politica de coeziune economică şi socială.

 Evaluarea ex-post va identifica factorii care contribuie la succesul său sau la eşecul
implementării programelor operaţionale şi va identifica bunele practici.

 Evaluarea ex-post se va încheia în 31 decembrie 2015”.
După cum este indicat în regulement, nu este obligatoriu pentru fiecare

program să realizeze o evaluare ex-post. Comisia Europeană este singura organizaţie
care trebuie să realizeze o evaluare ex-post. Programul poate decide să conducă o
evaluare ex-post, ca de exemplu să prezinte rezultatele şi proiectele sale. Evaluarea
Comisiei Europene se va axa însă pe performanţa generală a programelor şi pe
contribuţia lor la coeziunea socială şi economică.

7. Evaluarea relevanţei programelor de cooperare teritorială/transfrontalieră

Presupune în primul rand, corelările logice dintre analiza facută pe parcursul
evaluării ex-ante şi relevanţa rezultatelor implementării programului. În urma
evaluării on-going a programului se constată ca în timp ce analiza SWOT a
programului este redactată în mod adecvat şi oferă o bază importantă şi logică
pentru justificarea necesităţilor din cadrul zonelor de intervenţie, legătura logică
dintre analiza SWOT a zonelor de intervenţie şi analiza zonei programului nu este
deloc conformă. Evaluarea on-going a programelor de cooperare
teritorială/transfrontalieră permite îmbogaţirea informaţiilor referitoare la
problemele care furnizează baza pentru intervenţiile specific(Horga, 2013).

În al doilea rând, evaluarea on-going poate să ajute la schimbarea indicatorilor
de urmărit şi la perfecţionarea în mod continuu a indicatorilor în cadrul perioadei de
evaluare. Vor putea fi adăugaţi pe toate palierele programului indicatori noi.

În al treilea rand, evaluarea on-going poate să se aplece şi asupra nuanţelor de
implementare ale programului, găsindu-le relevanţa sau nu pentru conţinutul
programului, fapt inaccesibil evaluarii ex-ante şi prea sofiesticat pentru evaluarea ex-
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post. Aceste nuanţe din implementarea programelor de cooperarea
treitorială/transfrontalieră – cum ar fi planurile de acţiune – pot fi accesibile
mediului academic, care poate să gasească soluţii să examenize aceste documente,
inaccesibile altor categorii.

8. Evaluarea efectelor programelor de cooperare teritorială/tranfrontalieră

Se poate realiza şi de către evaluarea on-going, chiar dacă programul nu este
încheiat. Trebuie să se ţină seama, pe de o parte, de perspectiva intenţională şi de
cea neintenţională. Pe de altă parte, efectele pot fi abordate pe termen scurt, mediu
şi lung(Cerchez,, 2012; Hanberger,2006).

Ţinând cont de cele două perspective, evaluarea on-going a efectelor
programelor de cooperare teritorială/tranfrontalieră trebuie să decidă dacă efectele
respective sunt satisfăcătoare sau nu sunt. Pentru a se ajunge la această înţelegere
pot fi folosite trei strategii(Cerchez,, 2012). În primul rând putem vorbi de o abordare
cantitativă, care presupune obţinerea rezultatelor scontate prin program sau prin
comparaţie cu alte programe(Cerchez,, 2012); să se fi obţinut rezultate pozitive cu
influenţă directă asupra peisajului economico-social al unui spaţiu de cooperare
teritorială/transfrontalieră. În al doilea rand, este vorba de o abordare procesuală,
(House, 2006), cu aplicabilitate şi în evaluarea programelor de cooperare
teritorială/transfrontalieră. În fine, în procesul de evaluare a programelor de
cooperare teritorială/transfrontalieră pot fi combinate ambele strategii menţionate
mai sus (Cerchez,, 2012).

Din punct de vedere al evaluării efectelor programului, evaluarea on-going are
mai puţin atributul de diagnoză, pe care poate să-l ofere evaluarea ex-ante; ea se
concentreză mai mult pe dezvoltarea programului, evaluatorul lucrând „cu cei
interesaţi de program pentru a dezvolta o structură optimă a scopurilor şi
activităţilor programului, asftel încât cele două elemente să se sprijine reciproc”. Ori,
analizând rolul mediului academic în procesul de evaluare a programelor de
cooperare teritorială, dar mai ales al celor de cooperare transfrontalieră, putem
afirma că mediul academic poate oferi acea expertiză „echidistantă”, necesară
dezvoltării programului, ca rezultat al evaluarii on-going. Mediul academic dispune de
o cunoaştere a problematicii cooperarii teritoriale/transfrontaliere, rezultat al unor
studii şi cercetări publicate sau în curs de finalizare şi poate contribui la ameliorarea
scopului programului, dar şi la identificarea rezultatelor plauzibile ale implementării
programului.

9. CONCLUZII

Cum poate fi direcţionată expertiza academică către aplicarea
evaluării ?
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Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se realiza în mai multe moduri,
respectiv:

 Realizarea unor teze de doctorat cu ţintă;
 Realizarea unor dizertaţii-master

9.1 Realizarea unor teze de doctorat cu ţintă
Teza de doctorat este o lucrare ştiinţifică de o dimensiune şi valoare mai

mare  decât o lucrare normală, care are ca şi scop obţinerea unui titlu în cadrul
ierarhiei profesionale, dar şi ştiinţifice.  Pe lângă acest  mare obiectiv, orice teză de
doctorat realizată cu seriozitate şi conştinciozitate are mai multe scopuri:

 deprinderea susţinătorului tezei de doctorat în cadrul metodologiei
cercetării ştiinţifice, prin punerea în aplicarea a unei cercetări foarte originale în
domeniul, toate aceastea sub îndrumarea unui conducător ştiinţific;

 iniţierea în ceea ce priveşte consultarea literaturii de specialitate
legate de cooperarea trasnfrontalieră şi în elaborarea unei sinteze anume din cadrul
temei;

 obişnuirea în ceea ce priveşte redactarea unei lucrări ştiinţifice;
 o teză de doctorat în domeniul transfrontalier are şi menirea de a

aduce o serie de soluţii problemelor sociale, dar şi economice din cadrul zonelor de
frontieră în cauză. Ca şi oricare altă lucrare ştiinţifică, o teză de doctorat nu are voie
să fie un simplu execiţiu, ci din contră, trebuie să aibă o finalitate precisă şi practică:
să rezolve o problemă, mai mare sau mai mică din cadrul cooperării tranfrontaliere.

Dacă privim lucrurile dintr-un anumit punct de vedere, ne von da seama că
realizarea cu succes a unei asemenea lucrări bazată pe un subiect de actualitate, are
totodată şi semnificaţia dobândirii unui anumit grad de maturitate din partea
candidatului, în cadrul activităţii ştiinţifice.

În România, teza de doctorat este privită ca fiind o lucrare de o însemnătate
deosebită, nu numai în vederea formării şi promovării cadrelor didatice, dar şi spre
beneficiul comunităţilor aflate de o parte şi de a alte a zonelor de graniţă din
România şi Ungaria sau Bulgaria.

Prin urmare este foarte important ca autorul tezei de doctorat să menţioneze
încă de la început lucrării esenţa muncii sale de cercetare şi totodată obiectivul
urmărit cu referire la cooperarea transfrontalieră. Astfel, cititorilor şi referenţilor le
va fi mult mai uşor să se orienteze încă de la început asupra conţinutului lucrării.

O atenţie deosebită în cadrul tezei de doctorat va trebui acordată şi
concluziilor (enunţate într-un mod concis si clar) care rezultă în urma activităţii de
cercetare propie.

Astfel, teza de doctorat şi implicit rezultatele cercetării ştiinţifice vor  avea cu
adevărat valoare şi vor putea fi aplicate într-un mod corespunzător.
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9.2 Realizarea unor dizertaţii-master
Teza de master este o lucrare cu valoare ştiinţifică, originală, care cuprinde în

alcătuirea ei rezultate teoretice, dar şi practice în domeniul de studiu şi cercetare ales
de către masterand. Evident o astfel de lucrare, la fel ca şi teza de doctorat, poate fi
aplicată cu succes şi în domeniul cooperării tranfrontaliere.

În comparaţie cu lucrarea de licenţă, dizestaţia de master este o lucrare cu
valoare ştiinţifică care:

 înglobează o analiză aprofundată a tuturor aspectelor teoretice de
bază legate de cooperarea transfrontalieră şi care se finalizează cu o sinteză a
subiectului dezbătut, dar şi cu o expunere a părerii personale despre subiectul în
cauză;

 presupune aplicarea mai multor metode, atât cantitative, cât şi
calitative de cercetare ştiinţifică (observaţia, analiza datelor, etc.);

 înglobează şi un studiu de caz aprofundat asupra problematicii în
cauză;

 demonstrează contribuţia personală a autorului în îndeplinirea unor
sarcini precise şi concrete.

Tema propriu-zisă a dizertaţiei de master se va stabili de comun accord de
către masteranzi şi de către conducătorii de dizertaţii, evident în domeniul evaluării
cooperării tranfrontaliere, fiind ulterior aprobată de către catedraşi de către consiliile
facultăţilor. După aprobarea de către personanele în cauză, toate temele dizertaţiilor
de master vor fi publicate pe paginile web ale facultăţilor pentru ca toate persoanele
interesate să poate avea acces la ele.

Dizertaţia de master poate însemna în acest caz:
 un studiu teoretic – lucrare de cercetare în domeniul

transfrontalier, care are ca şi obiectiv dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică
ale masterandului;

 o cercetare aplicativă – care va asigura aprofundarea unei
specializări în domeniul transfrontalier, fiind bazată, mai ales, pe competenţele care
au cu conţinut aplicativ.

După ce tema va fi aprobată de către conducătorul ştiinţific al lucrării,
procesul de elaborare a dizertaţiei de master va începe în mod efectiv şi va include
următoarele etape de bază:

 analizarea tuturor materialelor bibliografice cu referire la tema aleasă
(în cazul nostru-evaluarea cooperării transfrontaliere). Analizând literatura de
specialitate în domeniu, masterandul va trebui să parcurgătoate informaţiile care se
înscriu în cadrul temei sale de cercetare, urmând ca ulterior să le structureze în mod
logic. Deasemenea, este absolut necesar să fie selectată acea informaţie vitală pentru
compunerea ulterioară a bibliografiei: numele şi prenumele autorului denumirea
cărţii, a revistei sau a articolului,  locul editării, anul editării, şi în sfârşit paginile de
unde a fost colectată informaţia;
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 elaborarea unui plan provizoriu al dizertaţiei de master şi totodată
realizarea unui grafic calendaristic de compunere efectivă a tdizertaţiei de master.
Planul se va elabora sub îndrumarea şi cu accordul conducătorului ştiinţific. Mai
târziu, după ce documentarea detaliată în cadrul temei respective va fi încheiată, se
va întocmi şi planul definitiv al lucrării în cauză;

 adunarea, prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor care au un
caracter practic. Aceste informaţii pot fi găsite în urma consultării surselor interne
ale instituţiilor şi organizaţiilor din cadrul zonelor de frontieră în cauză (note,
rapoarte, informări, servicii etc.), dar şi din cadrul diferitor surse externe de
informaţii (materiale ale instituţii, asociaţii, organizaţii, centre şi instituţii de cercetăre
etc.);

 elaborarea efectivă a dizertaţiei, întocmirea capitolelor, conform
cerinţelor;

 inmânarea dizertaţiei de master conducătorului ştiinţific al lucrării
pentru anumite observaţii şi/sau modificări dacă este cazul;

 imprimarea şi copertarea unui exemplar al dizertaţiei de master;
 depunerea unui exemplar al dizertaţiei de master, în cadrul catedrei

de specialitate.
Pe toată perioada elaborării dizertaţiei de master, masterandul în cauză va fi

coordonat de către un conducător ştiinţific. Conducătorul dizertaţiei de master
poate fi fie un profesor universitar, fie un conferenţiar universitar, fie un lector al
catedrelor de specialitate. Este recomandabil ca tema propusă sau aleasă de
masterand să se încadreze în sfera evaluării programelor de cooperare
transfrontaliră.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat
prin Fondul Social European, în cadrul proiectului
POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale moderne:
internaţionalizare şi interdisciplinaritate”.
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