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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 administrativteritorială 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 DumitruCătălin 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
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Region - human community or a territorial-administrative
division?
[Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativteritorială?]
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.
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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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