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Capitolul 1 
 

PRINCIPII ALE POLITICILOR DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ 

1.1. Consideraţii generale 

Problema atenuării dezechilibrelor regionale şi, în general, a susţinerii 
proceselor de dezvoltare regională reapare, în ultimul timp, ca o preocupare 
majoră atât în studiile de specialitate, cât şi în analizele destinate fundamentării 
măsurilor de politică economică şi socială. Cel puţin în Europa, explicaţiile 
interesului crescând pentru astfel de preocupări constă în menţinerea - uneori 
chiar agravarea - unor dezechilibre apărute în perioadele anterioare, sau o 
percepţie nouă asupra acestora în actualul context economic, social şi politic. Pe 
de altă parte, interesul actual pentru problemele regionale este determinat de 
necesitatea abordării şi rezolvării în cadrul politicilor economice naţionale a unor 
dificultăţi noi generate în contextul proceselor de restructurare şi reformă 
declanşate în regiunile centrale şi estice ale continentului iar, în cazul ţărilor 
dezvoltate din vestul continentului, preocupările în domeniul politicilor regionale 
s-au intensificat ca urmare a problemelor apărute în legătură cu procesele 
implicate de integrarea economică şi politică. Se consideră că cea mai bună 
descriere care se poate da acestor politici este aceea de a spune că ele sunt 
destinate, în esenţă, realizării unui mai bun echilibru între condiţiile economice şi 
sociale care există în diferitele părţi ale ţării. 

Pornind de la aceste elemente, afirmăm faptul că strategiile de dezvoltare 
regională se construiesc pornind de la scenarii prospective privind evoluţia 
proceselor economice, sociale, politice din spaţiul respectiv. Utilizarea scenariilor 
prospective oferă strategiilor regionale coerenţă şi realism. Fundamentarea 
deciziei prin analize prospective priveşte, cel puţin, două obiective: pe de o parte, 
identificarea elementelor care susţin evoluţia economiei regionale în sensul dorit 
şi, pe de altă parte, identificarea factorilor de blocaj. Scopul previziunilor privind 
dezvoltarea regională constă tocmai în orientarea acţiunii agenţilor economici 
implicaţi în acest proces. Dacă afirmăm această idee generală, atunci admitem şi 
consecinţa: pentru a putea fundamenta elaborarea strategiilor de dezvoltare 
regională, analizele prospective trebuie să ţină seama în propriul proces de 
fundamentare de obiectivele, principiile şi posibilităţile (instrumentele) de susţinere 
a acestor strategii de dezvoltare. 

1.2. Principii ale analizei regionale 
Experienţa elaborării studiilor regionale a dus la realizarea unei anumite 

convergente metodologice în domeniul analizei spaţiului. Din acest consens, 
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obţinut în special în sfera practicii elaborării investigaţiilor regionale, au fost 
degajate progresiv cinci principii - comandament1: principiul interdependenţei; 
principiul asimetriei; principiul alotopic; principiul antrenării; principiul topologic. 

Potrivit acestor principii, în elaborarea analizelor regionale, trebuie să se 
ţină seama, în primul rând, de faptul că activităţile care se desfăşoară într-un 
spaţiu dat sunt interdependente şi, deci, fenomenele de consum, producţie, 
investiţii ş.a. nu pot fi studiate separat. 

Potrivit unui alt principiu, spaţiul nu este organizat uniform, ci după o 
structură ierarhizată şi, drept urmare, relaţiile spaţiale interdependente sunt 
asimetrice. Există, de exemplu, o ierarhie a bunurilor şi serviciilor corespunzătoare 
ierarhiei centrelor care le produc şi le distribuie: bunurile şi serviciile cotidiene sunt 
furnizate în majoritatea localităţilor chiar de talie relativ redusă, în timp ce serviciile 
rare, de care este nevoie doar în mod excepţional, nu există decât în centrele mari 
(unde funcţionarea acestora este asigurată de numărul mare de clienţi potenţiali). 

De asemenea, în multe cazuri, fenomenele economice care se desfăşoară 
într-un spaţiu dat au drept cauză factorii localizaţi în alte spaţii. Acest principiu, 
denumit alotopic (din limba greacă allos - alt şi topos - loc), explică, de exemplu, 
fenomenele migratorii care se bazează pe compararea avantajelor şi 
inconvenientelor prezente în două locuri diferite din spaţiul considerat şi, totodată, 
fundamentează procesele denumite "de decuplare" între localizarea surselor de 
materii prime, a centrelor de producţie şi a pieţelor de desfacere. 

În proiectarea strategiilor de dezvoltare regională trebuie analizate 
consecinţele manifestării efectului de antrenare. Se cunoaşte faptul că localizarea 
unei activităţi importante într-un anumit spaţiu atrage în zona respectivă şi alte 
investiţii (de exemplu, în domeniul infrastructurii), reorientează fluxurile de 
transport şi fluxurile migratorii, stabilizează forţa de muncă locală, de asemenea, 
prin creşterea veniturilor redimensionează şi chiar reorientează diferite segmente 
ale pieţei bunurilor de consum etc. 

În sfârşit, orice strategie regională trebuie să ia în considerare elemente 
care ţin de topologia spaţiului respectiv, cum ar fi distanţele sau densităţile 
diferitelor componente (naturale sau construite), zonele uşor accesibile sau 
inaccesibile pentru anumite activităţi, structuri socioumane etc. 

1.3. Principii ale politicilor de dezvoltare regională 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională impune, ca primă etapă, 
definirea complexă a domeniului analizat. Aceasta presupune, pe de o parte, 
încadrarea studiului în genul proxim metodologic şi conceptual, iar, pe de altă 
parte, delimitarea caracteristicilor specifice obiectului supus analizei. 

În acest context apare necesitatea elaborării atât a unor principii generale, 
care să creeze cadrul global al desfăşurării activităţilor (economice, sociale, 
politice, administrative etc.) în teritoriu, cât şi a unor reguli generale şi ipoteze cu 

                                                           
1 Bailly, A.,S., Guesnier, B., Paelinck, J.,H.,P., Sallez, A. - Comprendre et maîtriser l'espace, 

G.I.P. RECLUS, Montpellier, 1988, p. 29. 
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valoare de principiu care să fundamenteze conceperea şi aplicarea strategiilor de 
dezvoltare regională. 

Din prima categorie, ca principii generale, vor fi prezentate, în continuare: 
1. principiul unităţii teritoriului naţional, principiu care, pe de o parte, afirmă 

caracterul global şi nediscriminatoriu al strategiilor regionale, iar, pe de altă 
parte, delimitează natura atribuţiilor colectivităţilor locale, ca factori de decizie 
în elaborarea şi aplicarea strategiilor de dezvoltare regională; 

2. principiul descentralizării, care, la rândul său, creează cadrul general al 
partajării atribuţiilor între administraţia centrală şi cea locală, a difuzării puterii 
de decizie spre diferitele structuri teritoriale; 

3. principiul competenţei, care afirmă existenţa solidarităţii locale, prin depăşirea 
stării de simplă vecinătate, ca urmare a manifestării unor interese comune, 
specifice şi recunoaşte, în virtutea acestui fapt, existenţa atât a unor afaceri 
locale cât şi a capacităţii colectivităţilor teritoriale de a le administra; 

4. principiul concurenţei, al nonintervenţiei administrative în desfăşurarea 
proceselor economice, principiu care limitează sfera măsurilor de politică 
regională la cele compatibile cu mecanismele pieţei şi partajează domeniile de 
intervenţie între administraţie (locală sau centrală) şi capitalul privat. 

În al doilea rând, pot fi identificate unele reguli generale şi ipoteze cu 
valoare de principiu pe care se bazează elaborarea oricăror strategii de dezvoltare 
şi, în particular, strategiile de dezvoltare regională: 

• legile generale ale localizării activităţilor (legea celui mai mic efort sau legea 
lui Zipf, legea avantajului maxim); 

• regulile care orientează procesul de elaborare a strategiilor regionale 
(definirea cadrului natural şi a contextului economic, social şi politic, intern 
şi extern regiunii, fixarea obiectivelor, a metodelor şi mijloacelor de reali-
zare, definirea condiţiilor unei cooperări active cu populaţia locală ş.a.); 

• principii ale analizei spaţiului amenajat (principiul interdependentei, princi-
piul asimetriei, principiul alotopic, principiul antrenării, principiul topolo- 
gic) ş.a. 

1.3.1. Principiul unităţii teritoriului naţional 

Considerăm că în fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare 
regională unitatea teritoriului naţional se impune ca un principiu general din cel 
puţin două considerente. În primul rând, este necesar să se pornească de la 
afirmarea caracterului global şi nediscriminatoriu al oricărei strategii regionale. În 
al doilea rând, trebuie avut în vedere principiul constituţional în virtutea căruia 
orice acţiune în domeniul economic, politic, administrativ, social etc., care, într-o 
anumită formă, ar aduce o atingere caracterului unitar, indivizibil şi inalienabil al 
teritoriului naţional (evident şi/sau suveranităţii şi independenţei naţionale) este 
sancţionată de autoritatea publică, iar actele juridice care ar însoţi sau funda-
menta asemenea acţiuni sunt nule de drept. 

În ceea ce priveşte primul aspect, pornim de la constatarea că unul dintre 
principalele argumente ale necesităţii elaborării studiilor şi a strategiilor regionale îl 
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constituie dezechilibrele în dezvoltarea economică şi socială sau în dotarea cu 
diferite elemente de potenţial economic. În elaborarea analizelor şi strategiilor 
regionale, aceste decalaje în dezvoltare sau în potenţialul economic, implică 
necesitatea unor abordări diferenţiate pentru fiecare element din teritoriu. 

Dar, chiar în condiţiile în care se porneşte de la afirmarea necesităţii unor 
abordări asimetrice a problemelor teritoriale, considerăm că, fără a veni în 
contradicţie cu această cerinţă, trebuie să se urmărească asigurarea unui caracter 
unitar, global şi nediscriminatoriu al strategiilor de dezvoltare regională. 

Considerăm că acest lucru este necesar, avându-se în vedere multiplele 
corelaţii şi interdependenţe care se stabilesc între diferitele structuri teritoriale, 
astfel încât, orice acţiune de susţinere a dezvoltării într-un punct oarecare din 
spaţiul naţional va avea, pe de o parte implicaţii care depăşesc nivelul strict local, 
iar, pe de altă parte, consecinţele unor asemenea acţiuni se vor manifesta în 
domenii diferite (economice, sociale, demografice, culturale etc.). Aceasta implică 
elaborarea strategiilor regionale într-o viziune globală. 

Indiferent de forma de organizare la nivel administrativ (deci inclusiv în 
cazul organizării administrative pe baza unor structuri federative şi, cu atât mai 
mult, în cazul organizării unitare a teritoriului), caracterul unitar al teritoriului 
naţional impune trăsături asemănătoare pentru strategiile din domeniul regional. 
Totodată, măsurile specifice elaborate în mod diferenţiat, în funcţie de specificul 
problemelor din fiecare regiune, încadrându-se într-o concepţie unitară, au un 
caracter global şi nediscriminatoriu. Aceasta, în sensul că strategiile regionale 
acoperă întregul spaţiu naţional, iar caracteristicile de asimetrie ale acţiunilor 
concrete nu generează în teritoriile complementare efecte contrare celor din 
teritoriile vizate prin măsurile respective. 

De asemenea, considerăm că în procesul de elaborare a strategiilor 
regionale este necesar să fie avut în vedere şi un alt aspect, derivat din aplicarea 
principiului unităţii teritoriului naţional: partajarea competenţelor şi a atribuţiilor 
între diferitele structuri organizatorice implicate. 

Dacă, într-o formulare sau alta, principiul potrivit căruia teritoriul statului este 
unitar, indivizibil şi inalienabil este acceptat de legislaţiile naţionale şi deci aceste 
caracteristici nu constituie obiect al negocierilor dintre stat şi colectivităţile 
teritoriale sau alte grupuri de interese, modul concret de partajare a competenţelor 
şi natura acestora cunosc o diversitate de experienţe pe plan internaţional. 
Această stare de fapt îşi are explicaţia, pe de o parte în tradiţiile istorice ale unei 
ţări sau a alteia, în primul rând cele privind organizarea administrativă a 
teritoriului, în cultura, privită în sens larg şi în modul de viaţă al popoarelor, 
inclusiv în sentimentul unităţii naţionale. 

Pe de altă parte, diversitatea de opţiuni constituţionale majore este, deseori, 
asociată unor circumstanţe istorice excepţionale. Spectrul practicilor internaţionale 
are, în această ultimă abordare, drept criteriu de diferenţiere a ţărilor modul de 
raportare şi apropiere de unul dintre polii organizării statale: unitatea statală sau 
federalismul. 

Aceste aspecte influenţează modul concret de partajare a atribuţiilor între 
administraţia locală şi centrală, inclusiv în domeniul fundamentării şi elaborării 
strategiilor regionale de dezvoltare. Însă, indiferent de structura organizării la nivel 
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administrativ (unitară sau federală), caracterul unitar şi indivizibil al teritoriului 
naţional impune o limitare a competenţelor şi a atribuţiilor colectivităţilor locale. 
Numai în măsura în care aceste competenţe «sunt pur administrative, 
colectivităţile descentralizate sunt compatibile cu indivizibilitatea statului»1. 

Enunţul prezentat consacră ideea că orice acţiune de creare pe teritoriul 
naţional a unor entităţi care ar avea drepturi şi sarcini specific statale (legislative, 
juridice, apărare ş.a.) este exclusă din principiu. 

În general, modul în care se face partajarea atribuţiilor între administraţia 
centrală şi colectivităţile locale, fiind considerat drept o opţiune majoră a 
administraţiei publice naţionale, este stabilit prin constituţie, iar reglementarea 
efectivă a modului de organizare a teritoriului, a administraţiei locale, precum şi 
regimul general privind autonomia locală se realizează prin legi organice. 

Pentru România, unitatea teritoriului naţional şi unitatea statului sunt 
principii constituţionale: 

• «România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil» 
(Constituţia României, 1991, titlul I, Principii generale, art. 1, alin. 1). 

• «Teritoriul României este inalienabil» (Constituţia României, 1991, titlul I, 
Principii generale, art. 3, alin. 1). 
Conform principiilor enunţate mai sus, administraţia publică în unităţile 

teritoriale - întemeiată pe descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autori-
tăţilor, consultarea cetăţenilor în problemele de interes deosebit, autonomia în 
ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei locale, cât şi în gestio-
narea, sub proprie responsabilitate a intereselor colectivităţilor pe care le 
reprezintă: 

• «nu poate aduce atingerea caracterului de stat naţional unitar al României» 
(Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, Dispoziţii generale, art. 1, 
alin. 3). 

1.3.2. Principiul descentralizării 

Pe lângă argumente care ţin de necesitatea unei organizări pe principii 
democratice a societăţii şi cele care derivă din imposibilitatea tehnică a unei 
centralizări absolute (multiplicarea sarcinilor ar duce la blocarea administraţiei 
centrale), se consideră că deciziile de interes local trebuie să fie luate pe plan 
local, având în vedere aşa-numita teoremă a descentralizării. Aceasta afirmă 
faptul că oferta descentralizată a unui serviciu public poate fi mai eficientă decât 
oferta centralizată în măsura în care se bazează pe o mai bună apropiere de 
preferinţele consumatorilor şi ţine mai bine seama de deosebirile locale2. 

                                                           
1 Annie Gruber - La décentralisation et les institutions administratives , Edition Armand Colin, 

Paris, 1986, p. 24. 
2 Această formulare, cunoscută sub numele de teorema descentralizării este atribuită lui 

W. Oates. Vezi în acest sens J.P. de Gaudemar - Aménagement du territoire (cap.51) în: 
Encyclopédie économique, Edition Economica, Paris, 1990. 
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Există două tehnici de gestiune care permit difuzarea în teritoriu a puterii de 
decizie: desconcentrarea şi descentralizarea. 

Diferenţa esenţială între desconcentrare şi descentralizare ţine de statutul 
organelor care beneficiază de această redistribuire a puterii de decizie. 

Desconcentrarea se poate defini ca o tehnică de realizare practică a 
centralizării. În cadrul acesteia, în structurile teritoriale sunt numiţi agenţi ai puterii 
centrale, în faţa căreia răspund şi pe care o reprezintă în circumscripţii, fără a aduce 
prejudicii unităţii puterii. Relaţia care se stabileşte între autoritatea centrală şi 
autoritatea locală este aceea de subordonare, autoritatea centrală dispunând de 
largi prerogative în ceea ce priveşte nominalizarea, revocarea sau sancţionarea 
reprezentanţilor săi locali, emite instrucţiuni de aplicare a deciziilor şi îşi exercită 
controlul fie prin aprobarea prealabilă a actelor de decizie, fie prin posibilitatea de a 
le reformula, suspenda sau anula. «Într-un regim centralizat şi desconcentrat, 
administrarea se face de către puterea centrală, dar aceasta se apropie de cei 
administraţi fără a pierde nimic din unitatea sa şi din vocaţia sa de administrator»1. 

Spre deosebire de desconcentrare, descentralizarea este « o tehnică de 
organizare şi de gestiune administrativă care constă în încredinţarea puterii de 
decizie efectivă unor instituţii, altele decât agenţii puterii centrale, şi care, în 
consecinţă, nu sunt supuse unei subordonări ierarhice faţă de administraţia de 
stat »2. În consens cu principiul unităţii teritoriului naţional, puterea de decizie se 
referă numai la acte de natură administrativă, oricare ar fi forma de 
descentralizare adoptată. 

De altfel, în toate cazurile, puterea de decizie nu se exercită decât în 
conformitate cu legile statului, care asigură şi controlul respectării legalităţii. 

În literatura de specialitate, dedicată problemei descentralizării, sunt 
semnalate unele confuzii care apar cu o frecvenţă mai mare, în special atunci 
când sunt analizate comparativ şi doar pe criterii juridico-administrative diverse 
experienţe naţionale în acest domeniu3. 

În primul rând, este vorba despre confuzia dintre federalism şi descentra-
lizare. Evident, cele două noţiuni sunt diferite, federalismul reprezentând o opţiune 
constituţională de organizare a statului. În această situaţie este mai uşor de 
analizat comparativ nivelul de descentralizare raportat pe de o parte la structuri 
federale şi separat în cazul statelor organizate unitar. 

O altă confuzie este cea dintre descentralizare şi regionalizare. Unele ţări 
(Italia, Spania ş.a.) le recunosc regiunilor o puternică autonomie - fără a se ajunge 
la federalizare - iar acest lucru nu implică în mod necesar o descentralizare la 
nivel inferior. 

Descentralizarea se poate realiza practic în două forme: descentralizarea 
teritorială şi descentralizarea funcţională. 

                                                           
1 Annie Gruber - La décentralisation et les institutions administratives, Edition Armand Colin, 

Paris, 1986, p. 22. 
2 Idem, p. 120. 
3 O enumerare a unora dintre aceste confuzii este prezentată în lucrarea lui Xavier Frčge - Des-

centralizarea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 38. 
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Descentralizarea teritorială are o determinare geografică şi vizează modul 
de gestiune şi organizare a colectivităţilor locale. În această accepţiune, 
colectivitatea locală se defineşte ca fiind o porţiune din teritoriul naţional şi 
presupune o delimitare geografică precizată. 

Descentralizarea teritorială porneşte de la recunoaşterea existenţei unor 
interese locale specifice, distincte, dar nu în contradicţie cu interesele naţionale. 
Practic, această recunoaştere se realizează prin acordarea de personalitate 
juridică unităţilor teritoriale şi prin crearea condiţiilor de gestiune autonomă a 
afacerilor locale. Administrarea colectivităţilor este asigurată prin organe 
deliberative şi executive proprii. 

Potrivit principiului descentralizării, între administraţia centrală şi cea locală 
nu există o relaţie de strictă subordonare, de comandă. Fiecare colectivitate locală 
este o persoană juridică de drept public, care însă, în virtutea principiului unităţii 
teritoriului naţional nu are competenţe specific statale (legislative, juridice, de 
apărare ş.a.), sau aceste competenţe sunt limitate (pentru statele organizate pe 
principii federative). Mai mult, în cazul statelor organizate unitar, administraţia 
centrală, prin reprezentanţii săi locali, are atribuţii de supraveghere a acţiunilor şi a 
actelor emise la nivelul colectivităţilor teritoriale, pentru asigurarea coerenţei 
globale a administraţiei naţionale. 

Pe de altă parte, potrivit unui principiu al competenţei, orice transfer de 
atribuţii trebuie să fie însoţit de transferul sau de crearea de mijloace 
corespunzătoare (suficiente) de acţiune. Aceste mijloace sunt atât din categoria 
resurselor propriu-zise (materiale, financiare etc.), cât şi de natură juridică, pentru 
asigurarea autorităţii şi a autonomiei de decizie. 

Descentralizarea funcţională presupune un transfer de competenţe de la 
autoritatea centrală către o instituţie publică. Acest transfer se realizează în mod 
concret prin servicii. Instituţiilor publice le este acordată personalitate juridică şi 
sunt însărcinate să administreze un serviciu public. Chiar în situaţia în care aceste 
instituţii administrează un serviciu de interes local, deci în cazul instituţiilor publice 
teritoriale, există elemente de diferenţiere faţă de competenţele rezultate pentru 
colectivităţile locale prin aplicarea principiului descentralizării teritoriale. Astfel, 
specializarea instituţiilor publice, al căror obiect de activitate, chiar polivalent, 
rămâne bine delimitat, se opune atribuţiilor de administrare generală a afacerilor 
locale de către colectivitatea teritorială. Pe de altă parte, consiliile deliberative ale 
colectivităţilor locale sunt alese prin vot universal direct, ceea ce nu este cazul 
pentru instituţiile publice teritoriale1. 

1.3.3. Principiul competenţei 

Potrivit acestui principiu, colectivităţilor teritoriale li se aplică o clauză 
generală de competenţă, care le recunoaşte organelor deliberative şi executive 

                                                           
1 Jean Moreau - Administration régionale, départementale et municipale, Memento Dalloz, 

Paris, 1985, p. 5. 
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ale acestora – alese în mod democratic, prin vot universal şi direct – puterea de 
a-şi administra, ele însele, propriile afaceri locale. 

Evident, în virtutea acestor competenţe, în cadrul strategiilor de dezvoltare 
regională se stabilesc la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale obiective de 
acţiune derivate atât din priorităţile naţionale sau locale cât şi din criterii de 
performanţă. Totodată, existenţa unor atribuţii implică posibilitatea îndeplinirii 
acestora, deci, existenţa mijloacelor necesare (umane, materiale, financiare, 
suport juridic etc.). 

Acesta este, de altfel, un principiu esenţial al logicii acţiunii. În logica 
deontică, principiul este cunoscut în formularea «trebuie implică poate», cu 
interpretarea: « Existenţa unei prescripţii care impune sau permite un anumit lucru 
presupune că subiectul (subiectele) prescripţiei poate (pot) să facă lucrul impus 
sau permis »1. 

Partajarea atribuţiilor între autoritatea publică naţională şi colectivităţile 
locale trebuie să răspundă unei idei generale potrivit căreia «nu se guvernează 
bine decât de departe, dar nu se administrează bine decât de aproape»2. 

Diferenţa fundamentală dintre administraţia publică naţională şi colectivită-
ţile secundare (inclusiv teritoriale) constă în aceea că «prima îşi defineşte ea 
însăşi, în cadrul mecanismelor constituţionale competenţele şi regulile de adop-
tare a propriilor acte»3, în timp ce activităţile celorlalte colectivităţi «nu se pot 
derula decât subordonându-se legilor şi reglementărilor fixate de către puterea 
publică unitară»4. 

În virtutea acestui fapt, colectivităţile locale trebuie să-şi exercite 
competenţele fără să lezeze regulile impuse de stat, iar pe de altă parte, legile 
generale de funcţionare a economiei de piaţă restrâng cadrul acţiunii acestor 
colectivităţi, interzicându-le unele operaţii rezervate iniţiativei private (în domeniul 
comerţului, industriei ş.a.). 

În general, delimitarea sferei intereselor locale de cele care, fiind comune 
tuturor cetăţenilor ţării, sunt de competenţa statului - deci fac obiectul serviciilor 
publice naţionale - se face prin reglementări juridice. La rândul lor, aceste 
reglementări sunt de competenţa organelor deliberative naţionale. Însă această 
restricţie care limitează acţiunea administraţiei locale este atenuată, într-o 
oarecare măsură, fie prin afirmarea unei clauze de competenţă generală, fie, aşa 
cum se procedează în România, în conformitate cu Legea administraţiei publice 
locale nr. 69/1991 - prin prezentarea enumerativă doar a principalelor atribuţii 
(art. 21 şi art. 59) completată cu precizări permisive de forma: «Consiliul local are 
iniţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice» 

                                                           
1 Georg Henrik von Wright - Normă şi acţiune, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti,1982, p. 129. 
2 Gérard Bélorgey - Le gouvernement et l'administration de la France, Libraire Armand Colin, 

Paris, 1967, p. 260. 
3 Idem, p. 260. 
4 Idem, p. 260. 
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(art. 21, alin. 1); «Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin 
statutul comunei sau al oraşului» (art. 21, ultimul aliniat); «Consiliul judeţean 
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege» (art. 59, ultimul alineat). 

Principalele activităţi de competenţa consiliilor teritoriale vizează, pe lângă 
organizarea propriei structuri, cel puţin următoarele domenii: 

• dezvoltarea economico-socială a localităţilor; 
• urbanizare şi amenajarea teritoriului; 
• condiţiile de locuit; 
• transportul şi alte elemente de infrastructură; 
• formarea profesională; 
• acţiuni sanitare, sociale şi de cultură. 

Modul concret în care se realizează transferul de competenţă spre diferite 
tipuri de colectivităţi teritoriale depinde de numărul de trepte ale organizării 
administrative. Regula generală este aceea a unei specializări, a afirmării unei 
vocaţii dominante, pentru fiecare nivel al structurii administrative. În cazul 
organizării pe trei niveluri, de exemplu: 

• comună, oraş, municipiu; 
• departament (raion); 
• regiune, 

specializarea se realizează prin accentul care se pune pe problemele de urbanism 
la primul nivel, sociale pentru departament şi de dezvoltare economică pentru 
regiune. Dacă organizarea administrativă este structurată pe două niveluri, de 
exemplu: 

• comună, oraş, municipiu; 
• judeţ, 

specializarea se realizează, în principal, prin recunoaşterea vocaţiei urbanistice la 
primul nivel, de stabilire a orientării generale a dezvoltării economice la cel de-al 
doilea şi partajarea sarcinilor sociale între acestea. 

În cazul României, în actuala perioadă de tranziţie la economia de piaţă, 
tabloul general al competenţelor administraţiei publice locale trebuie completat cu 
atribuţiile care decurg din necesitatea susţinerii proceselor de reformă, în special 
în domeniul economic şi administrativ, în sprijinirea creării şi funcţionării instituţiilor 
locale specifice economiei de piaţă, a proceselor de privatizare etc. 

1.3.4. Principiul concurenţei 

Afirmarea acestui principiu la nivelul economiei în ansamblu are, în mod 
evident, implicaţii asupra elaborării strategiilor de dezvoltare regională. Aceste 
implicaţii se manifestă, în special, în sensul limitării sferei măsurilor de politică 
regională la cele compatibile cu mecanismele pieţei, determinând, de asemenea, 
modul de partajare a competenţelor între agenţii economici implicaţi în procesele 
de orientare şi susţinere a programelor de dezvoltare. 
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Localizarea în teritoriu a activităţilor economice se face, cu preponderenţă, 
în virtutea interesului privat, mecanism în care, aşa cum se cunoaşte, obiectivul 
central îl constituie profitul. 

Aplicarea acestui principiu, are, la nivel local, consecinţe asupra modului de 
exercitare a atribuţiilor consiliilor teritoriale. Astfel, sfera de acţiune a acestora se 
retrage din domeniile rezervate iniţiativei private sau, în condiţiile în care coexistă 
pe o anumită piaţă (în general, în domeniul serviciilor pentru populaţie), mecanis-
mele de reglementare a acesteia sunt cele specifice pieţelor concurenţiale. 

În condiţiile unei economii descentralizate, deci multipolare (în sensul 
existenţei unei pluralităţi de centre de decizie, activitate economică şi gestiune, 
localizate la nivelul agenţilor economici independenţi), atât statul cât şi 
colectivităţile locale se constituie ca centre autonome de decizie pentru realizarea 
unor obiective de interes general sau local, deci ca agenţi economici 
independenţi, parteneri între ei şi, totodată, parteneri ai capitalului privat. 

Mai mult, consiliilor teritoriale (locale sau judeţene) le revin atribuţii în sensul 
asigurării libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale, a protejării şi încurajării liberei 
iniţiative. 

Funcţionarea efectivă a economiei concurenţiale a relevat însă existenţa 
unor limite şi eşecuri ale mecanismelor autoreglatoare ale pieţei, manifestate, în 
special, prin apariţia unor dezechilibre şi diferenţieri în ritmurile de creştere 
economică, a unor fenomene de subocupare regională a forţei de muncă, 
poluarea mediului ş.a. 

Pe de altă parte, aceste mecanisme funcţionând în cadrul pieţei şi fiind, în 
esenţă, de natură economică, nu pot constitui un instrument eficient de influenţare 
a producerii şi distribuirii bunurilor şi serviciilor care nu îmbracă integral formă 
comercială (apărarea naţională, asigurarea securităţii bunurilor şi persoanelor, 
educaţia, învăţământul, asistenţa medicală, alte servicii publice). 

Rolul de a atenua disfuncţionalităţile şi dezechilibrele teritoriale şi de a 
interveni acolo unde mecanismele pieţei sunt insuficiente revine atât administraţiei 
publice naţionale, cât şi administraţiei publice locale într-un proces complex de 
partajare a atribuţiilor, competenţelor şi resurselor, de asistenţă şi sprijin reciproc. 



Capitolul 2 
 

OBIECTIVE ALE STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ 

Obiectivul tradiţional al politicilor de dezvoltare regională îl constituie 
reducerea disparităţilor teritoriale, realizarea unui relativ echilibru între nivelurile 
de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone din teritoriul naţional. 

Pornind de la acest cadru general, obiectivele concrete ale strategiilor de 
amenajare a teritoriului naţional se raportează la problemele dezvoltării de 
ansamblu şi la realităţile specifice cu care se confruntă fiecare colectivitate locală, 
ţinând seama inclusiv de anumite situaţii conjuncturale. Evident, aceste obiective 
derivate au o dinamică specifică, modificându-se o dată cu schimbările produse 
pe cele trei axe principale: 

1. realităţile specifice regiunii; 
2. cadrul interregional şi naţional (sau chiar internaţional); 
3. condiţiile conjuncturale. 

În acest context, având în vedere problemele concrete cu care se confruntă 
în actuala perioadă economia naţională, la nivelul strategiilor de dezvoltare 
regională se impune ca un obiectiv prioritar susţinerea teritorială a proceselor de 
restructurare şi reformă economică şi, în acest cadru, refacerea şi stimularea 
capacităţii competitive a teritoriilor. De asemenea, ca obiective operaţionale ale 
strategiilor de dezvoltare regională pot fi analizate cerinţele care decurg din 
rezolvarea unor probleme cu caracter zonal (de natură ecologică, de conversie 
economică, de ocupare a forţei de muncă, edilitar-gospodăreşti şi de locuit etc.). 

2.1. Atenuarea dezechilibrelor  
în dezvoltarea regională 
Experienţa elaborării strategiilor de dezvoltare regională în cazul diferitelor 

ţări permite formularea unei reguli generale privind selecţia obiectivelor majore. 
Astfel, se poate afirma că, indiferent de experienţa şi nivelul instituţional la 

care se elaborează aceste strategii, obiectivul clasic al oricărei politici de 
amenajare a teritoriului îl constituie atenuarea disparităţilor regionale. Formularea 
concretă a acestui obiectiv în strategiile naţionale de dezvoltare regională diferă 
doar prin sintagmele utilizate: încurajarea unui proces de creştere economică şi 
progres social mai bine echilibrat între regiuni (Canada); asigurarea unui echilibru 
satisfăcător între regiuni (Danemarca); asigurarea unei dezvoltări regionale 
echilibrate pe ansamblul ţării (Finlanda); eliminarea dezechilibrului fundamental, 
esenţial între nord şi sud (Italia); ameliorarea echilibrului regional (Japonia); 
echilibrarea activităţilor în toată ţara (Norvegia); asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate în ansamblul ţării (Spania); atenuarea dezechilibrului între regiunile mai 
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puţin sau mai mult prospere (Marea Britanie)1; reducerea disparităţilor regionale 
indezirabile prin încurajarea dezvoltării teritoriilor în care economia este 
defavorizată (Elveţia)2; numai o politică de amenajare a teritoriului clară şi fermă 
va permite evitarea riscului ca ţara noastră să rămână la frontiera Europei 
dezvoltate şi dezechilibrele între diversele părţi din teritoriului naţional să nu se 
accentueze (Franţa)3, aceasta deoarece însăşi coeziunea ţării presupune o 
dezvoltare echilibrată a teritoriului4. 

Formulat în aceşti termeni, obiectivul clasic al strategiilor regionale, 
reducerea disparităţilor regionale şi realizarea unui relativ echilibru între nivelurile 
de dezvoltare a zonelor din spaţiul naţional, reprezintă un obiectiv-cadru care, 
pentru realizarea efectivă, presupune, pe de o parte, identificarea dezechilibrelor 
regionale, definirea naturii, a criteriilor şi metodelor de măsurare a amplitudinii 
acestora şi, pe de altă parte, stabilirea obiectivelor - căi de acţiune care concreti-
zează şi se subsumează scopului enunţat: atenuarea disparităţilor indezirabile. 

Cunoaşterea factorilor care prin acţiunea lor duc la accentuarea 
dezechilibrelor regionale sau la atenuarea acestor dezechilibre este utilă în 
proiectarea măsurilor de politică economică. Evident, proiectarea şi aplicarea 
acestor măsuri presupune definirea exactă a disparităţilor regionale, a domeniului 
şi a modului lor de manifestare. Se stabilesc astfel obiectivele - căi de acţiune 
care orientează activitatea de elaborare a strategiilor de dezvoltare teritorială. 

Concret, în politicile regionale promovate de diferite ţări se întâlnesc 
obiective din această categorie enunţate sub diverse forme: sprijinirea regiunilor în 
declin industrial pentru reconversia pe traiectorii viabile; susţinerea renovării 
urbane sau rurale; echilibrarea cererii şi ofertei de forţă de muncă în zonele cu 
surplus sau deficit în acest domeniu; construirea sau îmbunătăţirea infrastructurii; 
încurajarea aportului de capital şi implantarea de obiective noi; accelerarea 
creşterii economice prin devierea unor cereri de resurse din zonele aglomerate 
spre zonele deficitare etc. 

2.2. Susţinerea teritorială a proceselor macroeconomice 
şi a priorităţilor naţionale 
Selectarea obiectivelor politicii regionale într-o perioadă dată depinde, aşa 

cum s-a arătat, de realităţile şi preocupările fiecărei perioade parcurse în 
dezvoltarea economică. Acest fapt duce, printre altele, la constatări de genul: 

                                                           
1 Les politiques régionales; Perspectives actuelles, OCDE, 1977, lucrare citată în: Elemente de 

fundamentare a politicii regionale în condiţiile actuale ale economiei româneşti, Institutul de 
Prognoză Economică, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, Bucureşti, 1992, p. 14. 

2 Politique concernant le marché du travail en Suisse: caracteristiques et problčmes. Office 
fédérale de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berna, 1990, vol. 1, p. 212. 

3 La France, l'Europe. Le X-čme Plan, Secrétariat d'Etat au Plan, La Documentation Française, 
Paris, 1989, p. 214. 

4 Idem, p. 212. 
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«Recentele statistici naţionale sau internaţionale demonstrează o mutaţie evi-
dentă: primul obiectiv tradiţional al politicilor de amenajare a teritoriului - redu-
cerea disparităţilor regionale - a trecut pe planul doi, subordonat în câteva cazuri 
unui obiectiv mai puţin global, dar mai imperios: mobilizarea pentru restructurare, 
pentru refacerea competitivităţii, pentru crearea de noi locuri de muncă»1. 

În acest context, având în vedere problemele concrete cu care se confruntă 
în actuala perioadă şi în perspectiva pe termen scurt şi mediu economia 
naţională, considerăm că, la nivelul strategiilor de dezvoltare regională se impun 
ca obiective prioritare, pe de o parte, susţinerea teritorială a proceselor de 
restructurare şi relansare economică, flexibilizarea teritoriului, refacerea şi 
stimularea capacităţii competitive a regiunilor şi, pe de altă parte, susţinerea 
proceselor de integrare europeană. În acest cadru, avem în vedere refacerea şi 
stimularea capacităţii competitive a teritoriilor prin sprijinirea regiunilor în declin 
industrial pentru reconversia pe traiectorii viabile şi prin susţinerea renovării 
urbane şi rurale, în primul rând prin dezvoltarea reţelei de localităţi (flexibilizarea 
teritoriului). De asemenea, ca obiective operaţionale ale strategiilor de dezvoltare 
regională pot fi analizate cerinţele care decurg din rezolvarea unor probleme cu 
caracter zonal, de natură ecologică, de conversie economică, edilitar-gospodăreşti 
şi de locuit, sau care privesc echilibrarea cererii şi ofertei de forţă de muncă în 
zonele cu surplus sau deficit în acest domeniu, construirea sau îmbunătăţirea 
infrastructurii, încurajarea aportului de capital şi implantarea de obiective noi, 
accelerarea creşterii economice prin devierea unor cereri de resurse din zonele 
aglomerate spre zonele deficitare etc. 

Remarcăm, de asemenea, faptul că susţinerea rezolvării problemelor cu 
care se confruntă naţiunea la un moment dat, inclusiv prin măsuri şi obiective 
specifice domeniului politicii regionale, este un lucru obişnuit în politica economică 
a diferitelor state. 

Astfel, de exemplu, în Belgia, fără a se renunţa la obiectivul tradiţional al 
politicilor regionale, «se încearcă să se creeze un echilibru judicios între zonele 
rurale şi cele urbane şi între regiunile puternic dezvoltate şi cele slab dezvoltate, 
prin promovarea unor măsuri adecvare în domeniul finanţelor şi amenajării 
teritoriului; adică se face tot ce este posibil pentru a elimina diferenţele între 
condiţiile de viaţă de la o regiune la alta şi a influenţa totodată ocuparea 
spaţiului»2. Dar, în acest cadru se intenţionează, în primul rând, luarea acelor 
măsuri care să favorizeze regiunile care se confruntă cu procese de depopulare 
şi, mai ales, ca o problemă urgentă: «eliminarea dependenţei strict unilaterale de 
una sau două ramuri de activitate, prin favorizarea diversificării aparatului de 
producţie regional»3. 

                                                           
1 Xavier G.J., J.L. Reiffers (coordonatori) - Encyclopédie économique, Paris, 1990, cap. 51 

Aménagement du territoire (Gaudeman J.P.). 
2 Politique concernant la marché du travail en Suisse: caractéristiques et problčmes, Office 

féderal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berna, 1990, vol. I, p. 194. 
3 Idem, p. 195. 
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Pentru Franţa, se consideră că, în actuala conjunctură, principalul obiectiv 
care trebuie urmărit în domeniul strategiilor regionale este punerea în valoare a 
potenţialului de dezvoltare a teritoriului naţional în spaţiul european: «Primul 
obiectiv constă, în esenţă, în continuarea deschiderii teritoriului printr-un program 
vizând infrastructura cu finalitate europeană şi dezvoltarea structurii urbane»1. 

De asemenea, este cunoscută prioritatea care se acordă în Germania 
reunificată susţinerii dezvoltării landurilor din est. 

În România, pe fondul dezechilibrelor regionale existente, agravarea crizei 
economice şi sociale care însoţeşte procesul de restructurare şi tranziţie la eco-
nomia de piaţă are consecinţe asupra tuturor ramurilor şi sectoarelor economice şi 
asupra ansamblului teritoriului naţional şi, ca atare, relansarea economică 
presupune acţiunea concertată a tuturor agenţilor, inclusiv a colectivităţilor locale. 

Mai mult, actuala criză, chiar dacă se manifestă global, nu afectează în 
aceeaşi măsură toate activităţile economice şi, în consecinţă, nici toate zonele 
ţării. Or, dacă anumite activităţi puternic lovite de criză pot fi, eventual, eliminate şi 
înlocuite cu altele, problemele care se ridică pentru zonele afectate sunt de altă 
natură şi privesc procesele de reconversie şi relansare economică. 

În acest cadru, restructurarea implică o abordare pe cel puţin trei planuri: 
economic şi social (identificarea proiectelor de dezvoltare); instituţional-admi-
nistrativ şi juridic. 

2.3. Obiective ale strategiilor de dezvoltare regională 
în România 

În România, pe fondul dezechilibrelor regionale existente, agravarea crizei 
economice şi sociale care însoţeşte procesul de restructurare şi tranziţie la 
economia de piaţă are consecinţe atât asupra sectoarelor economice cât şi 
asupra ansamblului teritoriului naţional şi, ca atare, relansarea economică 
presupune acţiunea concertată a agenţilor, inclusiv a colectivităţilor locale. Mai 
mult, actuala criză, chiar dacă se manifestă global, nu afectează în aceeaşi 
măsură toate activităţile economice şi, în consecinţă, nici toate zonele ţării. Or, 
dacă anumite activităţi puternic lovite de criză pot fi, eventual, eliminate şi 
înlocuite cu altele, problemele care se ridică pentru zonele afectate sunt de altă 
natură şi privesc procesele de reconversie şi relansare economică. În acest cadru, 
restructurarea implică o abordare pe cel puţin trei planuri: economic şi social 
(identificarea proiectelor de dezvoltare); instituţional-administrativ şi juridic. 

Pornind de la unele consideraţii generale similare celor prezentate mai sus, 
se apreciază2 că principalele obiective ale actualei strategii de dezvoltare a 
teritoriului naţional vizează, printre altele: 

• dezvoltarea socioeconomică echilibrată a regiunilor şi zonelor ţării; 
                                                           
1 La France, l'Europe. X-e Plan 1989-1992, Secrétariat d'Etat au Plan, La Documentation 

Française, Paris, 1989, p. 214. 
2 Studii de fundamentare a Planului de amenajare a teritoriului naţional, Ministerul Lucrărilor 

Publice şi Amenajării Teritoriului, URBANPROIECT, Bucureşti, 1992. 
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• ameliorarea cadrului de viaţă a locuitorilor (locuinţe şi dotarea acestora, 
serviciile publice pentru populaţie etc.); 

• gestionarea resurselor locale şi protejarea mediului; 
• utilizarea raţională a terenurilor (în special a celor agricole şi forestiere); 
• corelarea selectivă a planurilor de dezvoltare sectorială în cadrul planurilor 

de amenajare a teritoriului, în funcţie de impactul dezvoltărilor sectoriale 
asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 
Trecând de la acest nivel general la concretizarea obiectivelor - căi de 

acţiune, este necesar să se ţină seama de faptul că strategiile de dezvoltare 
regională trebuie să se înscrie în procesul global de restructurare în condiţiile unui 
cadru legislativ incomplet, a deschiderii economiilor locale spre competiţia internă 
şi internaţională şi a manifestării unor tensiuni sociale amplificate de problemele 
tranziţiei. 

Pornind de la principalele dezechilibre regionale a căror atenuare necesită o 
abordare la nivel naţional, obiectivele prioritare ale unei strategii de dezvoltare 
teritorială pe termen mediu şi lung ar trebui să vizeze: 

a) dezvoltarea sistemului de transport şi telecomunicaţii, integrarea acestuia în 
sistemele europene, pentru valorificarea avantajelor decurgând din poziţia 
României la intersecţia unor axe majore de comunicaţii nord-sud şi euro-a-
siatice (modernizarea reţelei de drumuri şi de transport feroviar, dezvoltarea 
şi amenajarea sectorului românesc al Dunării în condiţiile navigaţiei 
transeuropene Rhin-Main-Dunăre ş.a.); 

b) gospodărirea raţională a resurselor de apă; 
c) protecţia mediului, a zonelor naturale de valoare deosebită, redresarea 

ecologică a regiunilor cu probleme acute de poluare şi de degradare a 
mediului, promovarea conceptului de dezvoltare durabilă; 

d) stimularea construcţiilor de locuinţe, ameliorarea condiţiilor de viaţă în 
cadrul localităţilor urbane şi rurale (alimentarea cu apă, gaze naturale şi 
energie electrică şi termică, reţelele stradale, canalizarea, alte servicii 
publice locale); 

e) protejarea patrimoniului cultural şi istoric; 
f) protecţia populaţiei şi localităţilor împotriva dezastrelor naturale; 
g) atenuarea dezechilibrelor pe piaţa muncii; 
h) coordonarea cerinţelor de dezvoltare a teritoriului şi de localizare a 

activităţilor cu necesităţile de apărare naţională. 
 

Potrivit Planului naţional de dezvoltare a României, «deja s-au făcut paşi 
importanţi în fundamentarea unei noi concepţii şi a unei noi politici de dezvoltare 
regională"» (PNDR-2000), în sensul că «politica de dezvoltare regională în 
România a devenit o componentă importantă a Programului Guvernului», fiind 
definită «în concordanţă cu noul concept dezvoltat în Uniunea Europeană şi se 
înscrie în contextul mai larg al procesului de aderare la structurile europene».  

Obiectivele fundamentale ale politicii regionale, cadrul instituţional, 
competenţele diferitelor instituţii implicate şi instrumentele specifice ale politicii de 
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dezvoltare regională în România sunt stabilite prin Legea nr. 151/1998 privind 
dezvoltarea regională în România.  

Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regională, astfel cum a fost 
formulat prin lege, vizează reducerea disparităţilor regionale existente, în special 
prin stimularea unei dezvoltări echilibrate şi prin accelerarea redresării acelor zone 
rămase în urmă din punct de vedere al nivelului de dezvoltare datorită 
circumstanţelor istorice, geografice, economice şi politice precum şi prevenirea 
apariţiei unor noi disparităţi şi dezechilibre regionale. 

Un alt obiectiv stabilit prin lege vizează corelarea politicilor sectoriale ale 
Guvernului cu iniţiativele şi resursele locale şi regionale, în scopul atingerii unei 
dezvoltări economice, sociale şi culturale durabile a regiunilor. 

În cadrul politicii regionale promovate în România, un rol important îl are 
politica zonelor defavorizate, prin care de la bugetul de stat se susţine dezvoltarea 
economică şi socială a acelor areale geografice al căror nivel de dezvoltare este 
extrem de scăzut, fiind afectate de efecte negative atât ale procesului de 
restructurare economică cât şi ale disponibilizărilor masive de personal. Scopul 
acestei politici este de a revitaliza economic acele zone, prin atragerea 
investitorilor.  

Aşa cum s-a arătat, procesul de restructurare care a însoţit tranziţia spre 
economia de piaţă, a impus ca politica naţională de dezvoltare regională să nu 
mai poată fi gândită numai în termenii diminuării discrepanţelor regionale. Acestui 
obiectiv i s-a alăturat un obiectiv mai general, acela de sprijinire a restructurării 
economiilor regionale (PNDR, 2000). De asemenea, potrivit aceluiaşi document 
(PNDR), în acord cu politica europeană de coeziune economică şi socială, 
România promovează o politică regională care are ca obiectiv general pe termen 
lung diminuarea decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi a zonelor ţării. Pe termen 
scurt, însă, politica regională este constrânsă să se axeze pe contracararea 
fenomenelor negative care apar în procesul de restructurare economică şi 
îndeosebi industrială a ţării. 

În acest scop, obiectivele politicii regionale, urmărite, în principal, prin 
implementarea Planului naţional de dezvoltare sunt: 

• crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţii novatoare a comunităţilor 
teritoriale astfel încât comunităţile respective să fie capabile să dezvolte noi 
activităţi, care treptat să înlocuiască vechile activităţi nerentabile, ţinând 
seama de faptul că, în actualele condiţii, iniţiativa şi antreprenoriatul sunt 
premisele de bază ale dezvoltării regionale; 

• sprijinirea regiunilor, a judeţelor, a zonelor sau a localităţilor în vederea 
dobândirii mijloacelor necesare pentru a deveni capabile să-şi dezvolte o 
structură economică, socială şi culturală de o calitate satisfăcătoare pentru 
a deveni atractive. 
Se urmăreşte ca măsurile de politică regională să fie promovate – în cadrul 

instituţional creat prin conceperea regiunilor de dezvoltare – în concordanţă cu 
principiile promovate de UE: concentrarea, programarea, subsidiaritatea şi 
parteneriatul. 
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Potrivit Programului naţional de preaderare1, obiectivele politicii regionale 
sunt stabilite în concordanţă cu Legea privind dezvoltarea regională2 – lege care, 
pe lângă obiective, stabileşte cadrul instituţional, competenţele şi instrumentele 
specifice pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în România. Aceste 
obiective generale ale politicii de dezvoltare regională din Programul naţional de 
preaderare sunt: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea 
dezvoltării echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate, prevenirea producerii de 
noi dezechilibre, stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care 
contribuie la progresul economic şi social. 

Tot în conformitate cu Programul naţional de preaderare, obiectivele strate-
gice ale dezvoltării regionale în România vizează: 

• promovarea mecanismelor economiei de piaţă în toate regiunile ţării în 
vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi realizării unei creşteri economice 
permanente; 

• promovarea unei dezvoltări spaţiale armonioase şi a reţelei de localităţi; 
• creşterea capacităţilor regiunilor de a susţine propriul proces de dezvoltare; 
• crearea şanselor egale în ceea ce priveşte accesul la informare, cerceta-

re-dezvoltare tehnologică, educaţie şi formare continuă; 
• promovarea unor politici diferenţiate conform unor particularităţi zonale; 
• reducerea disparităţilor dintre judeţe, dintre mediul urban şi cel rural, dintre 

zonele centrale şi cele periferice; 
• prevenirea apariţiei unor zone-probleme. 

Instrumentul de fundamentare şi aplicare a obiectivelor de politică regională 
este reprezentat de Planul naţional de dezvoltare (PND), document strategic care 
stabileşte priorităţile de dezvoltare, finanţate din resurse interne şi externe. PND 
reprezintă totodată documentul care fundamentează solicitarea României de 
sprijin financiar din partea UE, acordat prin cele trei instrumente de preaderare: 
PHARE, ISPA şi SAPARD.  

În ceea ce priveşte politica naţională de dezvoltare regională, obiectivele 
strategice cuprinse în planul pentru 2002-2004 sunt ancorate pe următoarele axe: 

• îmbunătăţirea structurii economice regionale; 
• îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale; 
• dezvoltarea resurselor umane; 
• dezvoltarea turismului; 
• stimularea cercetării ştiinţifice, a dezvoltării tehnologice; 
• dezvoltarea socioeconomică a spaţiului rural. 

Comparativ cu PND prezentat anterior (PNDR, 2000), PND 2002-2004 este 
un document mai cuprinzător de planificare strategică şi de programare financiară 
a dezvoltării economice şi sociale, integrate sectorial şi regional, prin care se 
urmăreşte asigurarea coerenţei dintre politicile sectoriale şi cele regionale, în 

                                                           
1 Programul naţional de preaderare, Guvernul României, septembrie 2001, cap. 4.6.3, p. 69. 
2 Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România. 
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concordanţă atât cu obiectivele strategice naţionale de dezvoltare cât şi cu 
cerinţele Uniunii Europene. 

PND 2002-2004 stabileşte priorităţile politicii de dezvoltare regională pe 
termen scurt şi pe termen mediu1. 
 

Priorităţi pe termen scurt (PNA, 2001, p. 246) 
 

Realizarea unei politici naţionale de dezvoltare regională care să coreleze 
obiectivele strategice sectoriale cu obiectivele regionale 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv se are în vedere, ca măsură 
specifică, dezvoltarea resurselor umane; activităţile ce urmează a fi susţinute prin 
aceasta măsură sunt orientate, în principal, spre: 

• calificarea şi recalificarea forţei de muncă, activităţi ce vor duce la creşterea 
oportunităţilor de ocupare;  

• îmbunătăţirea capacităţii forţei de muncă de a se adapta la cerinţele 
economiei de piaţă;  

• promovarea integrării sociale a grupurilor dezavantajate. 
 
Priorităţi pe termen mediu (PNA, 2001, p. 246-247) 
 

a) Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor naţionale şi regionale 
implicate în elaborarea şi implementarea politicii de dezvoltare regională 
În vederea realizării acestui obiectiv, vor fi implementate următoarele 

măsuri: 
• sprijin pentru elaborarea planurilor şi a strategiilor regionale; aceasta va 

duce la dezvoltarea capacităţii instituţionale a agenţiilor pentru dezvoltare 
regională, ca organisme profesionale, capabile să contribuie substanţial la 
dezvoltarea socioeconomică a regiunilor; 

• consolidarea parteneriatelor regionale, cu scopul îmbunătăţirii procesului de 
planificare regională; 

• întărirea capacităţii MDP de a coordona şi de a sprijini procesul de 
planificare regională, derulat de ADR-uri; 

• sprijin pentru pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii în 
domeniul dezvoltării regionale. 

b) Realizarea unei politicii naţionale de dezvoltare regionala, prin corelarea 
obiectivelor strategice regionale cu obiectivele naţionale sectoriale 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, sunt prevăzute următoarele măsuri: 

• dezvoltarea sectorului privat, în special prin sprijinirea sectorului IMM; 
activităţile ce vor fi sprijinite prin această măsură sunt: 
− granturi pentru investiţii directe în producţie, orientate în principal către 

crearea de noi IMM-uri şi microîntreprinderi şi sprijinirea celor deja 
create; 

                                                           
1 Potrivit Programului naţional de aderare, Guvernul României, iunie 2001, cap. 4.21, p. 244-247. 
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− servicii pentru IMM-uri (consiliere în vederea îmbunătăţirii accesului la 
finanţare şi la noi pieţe, marketing şi promovarea exportului, informaţii şi 
comunicaţii, certificare în conformitate cu standardele tehnice şi de 
calitate); 

− facilitarea accesului IMM-urilor la credite pe termen mediu şi lung; 
• îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale, condiţie 

esenţială pentru dezvoltarea sectorului privat; activităţile prevăzute sunt: 
− ameliorarea infrastructurii regionale de transport prin întărirea legăturilor 

dintre polii economici şi coridoarele paneuropene de transport, precum şi 
prin ameliorarea drumurilor de acces către zonele economice; 

− dezvoltarea infrastructurii de susţinere a afacerilor în scopul întăririi 
competitivităţii IMM-urilor (printr-un mai bun acces la tehnologii, servicii, 
pieţe şi informaţii); 

− reabilitarea zonelor afectate de poluare şi protejarea zonelor cu potenţial 
economic, dar vulnerabile din punct de vedere al mediului înconjurător 
(inclusiv zonele naturale şi ariile cu potenţial turistic); 

• îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale; activităţile ce vor fi sprijinite prin 
această măsură sunt: 
− modernizarea standardelor şi a curriculelor de formare profesională 

pentru meseriile solicitate ca urmare a restructurării industriale; 
− elaborarea unor curricule noi pentru profesiunile apărute; 
− adaptarea curriculelor şi formării profesionale practice la noile forme de 

ocupare, prin dezvoltarea capacităţii antreprenoriale individuale şi prin 
scheme flexibile de ucenicie bazate pe parteneriate între şcoli şi 
întreprinderi (în principal, pentru sectoarele IMM şi microafaceri); 

− reabilitarea clădirilor şcolilor şi dotarea cu echipamente pentru activităţi 
de calificare şi formare profesională; 

• dezvoltarea serviciilor sociale în zonele de restructurare industrială; sunt 
avute în vedere următoarele activităţi: 
− investiţii pentru crearea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile; 
− reabilitarea clădirilor şi dotarea cu echipament specific (medical, social, 

pentru terapie de întreţinere şi reabilitare) a azilurilor-pilot pentru 
persoanele în vârstă; 

• dezvoltarea sectorului turistic, prin măsuri integrate, orientate către 
ameliorarea calităţii ofertei turistice. În acest sens:  
− vor fi utilizate scheme de granturi pentru investiţii în turismul montan, 

cultural şi rural;  
− va fi sprijinită promovarea potenţialului turistic (din resurse bugetare), cu 

accent pe serviciile specifice operatorilor din domeniu. 
 

Potrivit PND 2002-2004, un rol important în dezvoltarea regională îl are şi 
cooperarea transfrontalieră. Obiectivul general al cooperării transfrontaliere este 
promovarea dezvoltării economice şi sociale a regiunii prin punerea în evidenţă a 
posibilităţilor de cooperare. România a fost declarată ţară eligibilă pentru 
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programele de cooperare transfrontalieră conform Regulamentului Comisiei 
Europene nr. 2760/1998. În acest cadru, proiectele prioritare pe termen scurt, 
mediu şi lung, de la graniţa cu Bulgaria şi cu Ungaria, stabilite de Comitetul 
Comun pentru Cooperare al UE, care vor fi finanţate din fondurile PHARE, sunt: 

• îmbunătăţirea infrastructurii de transport existente pe coridorul Trans-
european IV (Dresda – Constanţa – Thesaloniki – Istambul) şi IX (Marea 
Baltică – Marea Egee, pe sectorul Bucureşti – Dimitrovgrad); 

• promovarea protecţiei calităţii mediului, în special managementul resurselor 
de apă; 

• circulaţia liberă a persoanelor, a bunurilor şi a serviciilor în punctele de 
frontieră. 



Capitolul 3 
 

STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
PENTRU ROMÂNIA 

3.1. Reguli generale privind elaborarea  
strategiilor regionale 

Având ca punct de pornire ansamblul principiilor generale şi al celor 
specifice elaborării studiilor teritoriale, în literatura de specialitate, dedicată 
problemelor privind politicile regionale şi de amenajare teritorială, sunt analizate 
cerinţele obligatorii la care trebuie să răspundă orice construcţie a unei strategii 
de dezvoltare regională. 

Astfel, se consideră că printre punctele fixe ale abordărilor prospective în 
domeniul dezvoltării teritoriale nu pot lipsi1: 

a) definirea cadrului natural, a mediului economic, social, cultural şi politic 
regional. Ca regulă generală, entitatea geografică trebuie să prezinte o 
anumită unitate fizică, iar cea culturală, economică şi social-politică o 
suficientă comuniune de interese, astfel încât aplicarea strategiilor de 
dezvoltare teritorială să beneficieze de un cadru adecvat şi de o acţiune 
convergentă, cu caracter complementar, în toate compartimentele activităţii 
umane; 

b) definirea unui sistem general de obiective în succesiune temporală (până la 
orizontul de timp fixat) şi în structură sectorială. În acest cadru trebuie 
stabilită o ierarhie a priorităţilor (urgenţelor) şi definite criteriile de selecţie a 
acţiunilor determinate, cu efect de antrenare, multiplicator. Într-o succesiune 
logică sunt analizate apoi posibilităţile de integrare a acestor acţiuni într-un 
ansamblu unitar; 

c) definirea metodelor şi a mijloacelor de realizare practică a obiectivelor. Tot 
în acest context sunt desemnate instituţiile şi organismele competente, care 
urmează să asigure coordonarea diverselor acţiuni care concură la 
realizarea obiectivelor; 

d) definirea condiţiilor unei cooperări active şi permanente a populaţiei. 
Evident, acestui corp metodologic i se adaugă elementele de originalitate 

care sunt determinate, în principal, de particularităţile problemelor analizate, dar 
şi, în bună măsură, de caracteristicile grupului de studiu. 

                                                           
1 de Lanversin J., 1970, L'aménagement du territoire et la régionalisation, Librairies techniques, 

Paris, p. 33. 
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3.2. Orientări recente în politicile regionale 

Reducerea disparităţilor regionale în domeniul producţiei, a şomajului şi a 
veniturilor constituie un obiectiv major al politicilor economice, deoarece 
atenuarea dezechilibrelor condiţionează coerenţa naţională sau, cel puţin 
contribuie la aceasta. Dar, reducerea disparităţilor nu este, în nici o ţară unicul şi, 
de multe ori, nici măcar principalul obiectiv al politicii regionale1. 

În noile abordări privind politicile regionale se porneşte de la constatarea că: 
«Timpurile în care creşterea economică merge de la sine şi în care politica 
regională trebuie doar să orienteze această creştere sunt astăzi depăşite. Politica 
este acum chemată să promoveze creşterea economică în întreaga ţară prin 
încurajarea competitivităţii şi a capacităţii regiunilor de a se dezvolta prin ele 
însele»2 

Se afirmă, de asemenea, că ar trebui să se acorde un sens mai larg 
conceptului de disparităţi regionale, avându-se în vedere faptul că, în accepţiunea 
tradiţională, disparităţile urmărite în politicile regionale privesc numai nivelul 
producţiei, al veniturilor sau al şomajului. În condiţiile economice şi sociale actuale 
apar noi tipuri de dezechilibre, în special în ceea ce priveşte calitatea mediului, 
dotarea cu elemente de infrastructură, posibilităţile de educaţie, disponibilităţile de 
capital, accesul la competenţe ş.a. Acestea din urmă sunt disparităţi în amonte şi 
afectează cadrul global în care operează întreprinderile şi autorităţile locale. 
Atenuarea disparităţilor respective permite întreprinderilor şi autorităţilor locale să 
concureze de pe poziţii egale cu administraţiile şi instituţiile similare din alte 
regiuni naţionale sau internaţionale. De asemenea, se consideră că abordarea în 
politicile economice regionale a disparităţilor situate în amonte reprezintă un 
mijloc de eliminare a riscurilor de incompatibilitate între reducerea dezechilibrelor 
clasice şi promovarea creşterii economice regionale: «Reducerea disparităţilor de 
potenţial de dezvoltare (şi nu de dezvoltare) este cu adevărat un mod de a 
favoriza creşterea»3. 

O altă idee care apare în noile abordări privind politica regională este aceea 
că există disparităţi în dezvoltarea economică nu numai între diverse regiuni, ci 
chiar în cadrul aceleiaşi regiuni. În politica regională nu se poate porni doar de la 
premisa că există regiuni prospere care ar putea fi neglijate şi regiuni în dificultate 
care au nevoie de sprijin în dezvoltare, deoarece, în realitate, există zone în 
dificultate în majoritatea regiunilor prospere şi zone relativ prospere în multe 
regiuni în dificultate. În consecinţă, politica regională trebuie să devină de multe 
ori subregională şi nu ar trebui să fie disociată de politica urbană. 

                                                           
1 Third Informal Meeting of OECD Ministers Responsible for Regional Policy în: Schriften zur 

Regionalpolitik und Raumplanung, nr. 25/1994, OECD and Government of Austria Federal 
Chancellery, Viena. 

2 Prud'homme R., 1995, Un nouveau modčle de politique régionale, în: Problčmes écono-
miques, nr. 24404, oct., p. 27-29, articol preluat din L'Observator de l'OECD, aprilie-mai. 

3 Prud'homme R., op.cit., p. 27. 



 

 

27 

Un alt obiectiv al politicii regionale este acela de a facilita ajustările structu-
rale şi sectoriale. Globalizarea, rapiditatea progresului tehnologic şi schimbările 
profunde geopolitice sunt factori care antrenează dispariţia sau intrarea în criză a 
unor activităţi, fenomen însoţit de apariţia şi dezvoltarea altora. Întreprinderile care 
trebuie să dispară sau să-şi reducă activitatea sunt, desigur, localizate într-o 
anumită regiune şi nu există nici un motiv ca întreprinderile care urmează să se 
dezvolte, în domenii viabile, să apară în acelaşi loc. Adică, dacă de restructurare 
poate profita economia în ansamblu, restructurarea poate să lovească puternic 
anumite regiuni. Această problemă este gravă mai ales pentru ţările din Europa 
Centrală şi de Est, unde amploarea ajustărilor structurale este incomparabil mai 
mare decât în ţările dezvoltate din Europa de Vest. 

În acest context, se demonstrează că ajustarea structurală, care trebuie 
încurajată la nivel local şi regional – ca, de altfel, şi la nivel naţional –, poate, dacă 
este prea brutală, să devină periculoasă1. O economie locală este o concentrare 
de competenţe specializate şi de întreprinderi organizate în reţele, fiecare 
beneficiind de prezenţa altora. Dacă o mare întreprindere sau dacă majoritatea 
întreprinderilor dintr-un sector ar dispărea, un mare număr, dacă nu toate 
întreprinderile din vecinătate, ar suferi. Există astfel un risc major, să se creeze un 
cerc vicios care să ducă la prăbuşirea întregii economii locale: rată înaltă a 
şomajului, risipă de competenţe umane, subutilizarea infrastructurii. O intervenţie 
sub forma politicii regionale – constând în acordarea de subvenţii, construirea 
elementelor de infrastructură, realizarea unor programe de formare etc. – pot fi 
justificate pentru a împiedica sau atenua şocurile dramatice la nivel local sau 
regional. 

În abordarea tradiţională, politica regională revine guvernului (administraţiei 
publice naţionale). În noile condiţii, obiectivele politicii regionale sunt dificil de 
realizat fără o colaborare între autorităţile publice naţionale cu autorităţile publice 
infranaţionale, cu întreprinderile sau chiar cu alte ţări. De aceea, în toate ţările 
care promovează o politică regională activă, autorităţile locale şi regionale au un 
rol-cheie în acest demers. Se afirmă faptul că autorităţile regionale reprezintă 
instituţiile cel mai bine plasate pentru a canaliza energiile locale şi a determina 
locul specific ce revine fiecărei regiuni în context naţional şi european, de exemplu 
din punct de vedere al structurii producţiei2. 

Întreprinderile private şi, în special, întreprinderile mici şi mijlocii joacă, la 
rândul lor, un rol important în politica regională. În abordarea clasică, politica 
regională era axată pe marile întreprinderi, chiar internaţionale – în multe cazuri, 
din domeniul construcţiilor de maşini – şi avea drept scop atragerea acestora în 
regiuni bine determinate. Acest tip de politică, aparţinând abordării exogene este 
în declin, spre deosebire de politica endogenă, care pune accentul pe rolul care 
trebuie jucat în dinamica regională de creare şi de dezvoltare a IMM locale. Adică, 

                                                           
1 Prud'homme R., op.cit., p.28. 
2 Benko G., Lipietz A., 1992, Les régions qui gagnent, Presses Universitaires de France, Paris, 

p. 36-37. 
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spiritul întreprinzător, mai degrabă decât intervenţia masivă a statului, a devenit 
cheia dezvoltării regionale. 

Se acordă, de asemenea, o atenţie tot mai mare rolului jucat de 
organismele private de intermediere sau de cooperare – camere de comerţ, bănci 
locale, centre de schimb de informaţii (private sau publice), organizaţii care oferă 
capital de risc, pieţe pentru produse de bază, centre comerciale şi expoziţii. 

Această nouă orientare nu neagă rolul administraţiei naţionale în 
dezvoltarea regională. Guvernele au un rol important de jucat, în special în 
facilitarea şi coordonarea acţiunii celorlalţi agenţi economici implicaţi: «guvernele 
au fost până acum soliştii şi trebuie să devină dirijori»1. Noul rol al administraţiei 
centrale este mult mai complex şi, cu siguranţă, nu mai puţin important decât în 
trecut. Acest rol înseamnă noi instrumente de politică regională. 

În utilizarea concretă, majoritatea instrumentelor tradiţionale de politică 
regională au provocat o decepţie cvasigenerală2. În special, subvenţiile pentru 
întreprinderi – înainte unul dintre principalele mijloace de acţiune – sunt acum 
acuzate de ineficacitate, chiar de a avea efecte contrare scopului urmărit. Aceasta 
deoarece subvenţiile au un efect demobilizator şi pot crea o cultură a 
dependenţei. 

Primul instrument preconizat este coordonarea. Coordonarea verticală – între 
guvern şi autorităţile regionale, între organizaţii internaţionale şi ţările membre sau 
regiuni ale acestora, între stat şi întreprinderi – poate lua numeroase forme. 
Astfel3, în Franţa, contractele de plan, semnate de guvern şi regiuni, definesc 
programele de dezvoltare şi indică investiţiile în infrastructură pe care cele două 
părţi se angajează să le efectueze în următorii ani. 

Există, de asemenea, o coordonare orizontală a activităţilor între diferite 
regiuni, sau mai general, o coordonare între instituţii şi organizaţii locale. În 
literatura de specialitate se apreciază că este nevoie, totodată, de coordonare 
orizontală a activităţilor pe plan naţional. Aceasta deoarece, chiar atunci când 
răspund unor consideraţii sectoriale valabile, politicile naţionale sunt definite fără a 
lua în considerare impactul lor regional. Mai mult, în anumite condiţii, politicile 
naţionale ar putea să acţioneze împotriva obiectivelor politicii regionale. 

Alte instrumente vizează crearea unui mediu economic favorabil pentru 
activităţile întreprinderilor private şi ale autorităţilor locale. În acest context, 
infrastructura reprezintă un element extrem de important. Infrastructura generală 
nu poate fi realizată de către întreprinderi, deoarece avantajele sunt dispersate. 
Mai mult, în numeroase cazuri, elementele de infrastructură fizică nu pot fi în 
întregime realizate de autorităţile locale şi regionale din cauza efectelor induse de 
încadrarea într-o reţea şi, de asemenea, deoarece în regiunile defavorizate 
autorităţile locale nu dispun decât de mijloace financiare limitate. 

                                                           
1 Prud'homme R., op.cit., p. 28. 
2 Développement territorial et changement structurel. Une nouvelle perspective sur l'ajustement 

et la réforme, 1993, OCDE, p. 38. 
3 Benko G., Lipietz A., op.cit., p. 63-64. 
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Un alt instrument al noii politici regionale constă în acordarea de 
consultanţă şi oferirea de informaţii. Întreprinderile, în special cele din regiunile în 
criză, sunt lipsite adeseori de informaţii, de exemplu asupra tehnologiilor şi a 
pieţelor. Pieţele pot oferi doar o parte din aceste informaţii, astfel încât, cel puţin la 
începutul perioadei de dezvoltare, poate fi utilă completarea informaţiilor printr-o 
intervenţie a statului, prin consultanţă oferită gratuit sau subvenţionată. Ajutoarele 
oferite pe piaţa muncii fac parte din aceeaşi categorie. În practică, pieţele locale 
ale muncii nu sunt întotdeauna eficiente, în parte deoarece oferta de mână de 
lucru competentă este adesea slab adaptată la cerere, dar şi pentru că informaţiile 
referitoare la ofertă şi cerere circulă slab. Intervenţia statului în formarea 
profesională poate facilita reconversia industriilor în declin. 

Faptul că accentul este pus mai mult pe participarea autorităţilor locale şi 
regionale decât pe intervenţia administraţiei centrale are, fără îndoială, incidenţe 
financiare. Regiunile defavorizate au resurse financiare puţine. În absenţa unor 
transferuri compensatorii provenite de la bugetul central, aceste regiuni sunt 
dezavantajate din punctul de vedere al contribuţiei lor potenţiale la susţinerea 
dezvoltării. În aceste condiţii, concurenţa între regiuni, dezirabilă în fond, poate să 
devină injustă în lipsa unui sprijin pentru regiunile defavorizate. Adică, indepen-
denţa în creştere a autorităţilor la nivel subnaţional trebuie să fie însoţită de 
realizarea în cadrul bugetului naţional a unui sistem de transferuri în beneficiul 
autorităţilor locale şi regionale defavorizate. Pe de altă parte, se afirmă că, deşi 
sunt necesare transferuri importante pentru a compensa deficitul de finanţare din 
impozitele locale, transferurile excesive sunt periculoase deoarece acestea au un 
efect demobilizator pe plan local şi regional şi încurajează ineficacitatea. 

Fixarea (compensarea) preţurilor constituie un alt instrument al politicii 
regionale. Ca principiu general, locuitorii şi întreprinderile dintr-o zonă ar trebui, în 
toate situaţiile când aceasta este posibil, să suporte costurile pentru bunurile şi 
serviciile pe care le consumă, astfel încât, consumul local să fie plătit pe plan 
local. Această condiţie este importantă mai ales pentru oraşele mari unde 
avantajele de transport, servicii de protecţie a mediului şi de protecţie socială 
sunt, în general, mai mari pentru întreprinderi şi gospodării, dar unde şi costurile 
sunt, de asemenea mai mari. Potrivit acestei abordări, costurile urbane nu trebuie 
să fie suportate de regiuni neurbane, defavorizate. 

3.3. Scenarii prospective privind  
dezvoltarea regională 

Scopul principal al elaborării scenariilor este acela de a stimula şi de a 
structura dezbaterile publice referitoare la perspectivele pe termen lung. Potrivit 
opiniei generale, obiectivul vizat prin scenariile prospective este acela de a incita 
decidenţii la reevaluarea ideilor lor preconcepute privind evoluţiile viitoare şi de a 
reconsidera schemele intelectuale şi normele la care răspund aceste idei, adică 
ceea ce se numeşte carta mentală. Mai concret, scenariile ar trebui să ajute deci-
denţii să imagineze diferite variante de viitor, permiţându-le să se pregătească mai 
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bine pentru momentele dificile şi oportunităţile care pot să apară. Acesta este 
motivul pentru care multe astfel de încercări sunt denumite scanări ale viitorului. 

Deoarece un studiu referitor la dezvoltarea economică regională pe termen 
lung în România ar trebui să pornească de la principalii  factori care determină 
această dezvoltare, generarea şi analiza unor variante prospective va fi realizată 
în consonanţă cu diferitele teorii economice consacrate, care încearcă să explice 
evoluţia economiei naţionale, în ansamblu şi economia regională, în special. Au 
fost, în acest context, analizate două perspective de dezvoltare care, combinate, 
dau o imagine relativ completă asupra factorilor dezvoltării economice.  

Scenariul bazat pe perspectiva coordonării este fundamentat, în principal, 
pe ideile lui Keynes. Această teorie insistă asupra faptului că agenţii economici 
dispun de o informaţie imperfectă şi că viitorul este fundamental incert. Aceasta 
duce la anticipaţii schimbătoare şi la comportamente instabile, care provoacă 
perturbaţii cumulative şi o anumită miopie din partea agenţilor economici. În 
această optică, politicile anticiclice şi diversele forme de cooperare între stat, 
patronat şi sindicate pot reduce incertitudinea şi pot duce la o ajustare colectivă la 
noile situaţii şi la noile anticipaţii. Corectarea miopiei şi eforturile de stabilizare pot 
da naştere în plus la o reglementare a pieţei muncii şi a pieţei bunurilor, la o 
educaţie subvenţionată sau gratuită şi la ajutoare fiscale pentru cercetare-
dezvoltare şi investiţii. Ratele de schimb fixe reduc incertitudinea pe piaţa 
specifică. Restricţiile în domeniul schimburilor internaţionale sunt adesea 
interpretate drept favorabile pentru o ţară luată individual, dar cooperarea între 
naţiuni, materializată în acorduri de liber schimb, se dovedeşte, potrivit teoriei, 
benefică pentru toţi. 

Scenariul bazat pe perspectiva pieţei libere care se inspiră din şcoala de 
gândire economică neoaustriacă, insistă asupra faptului că, într-o lume incertă cu 
informaţie incompletă, întreprinzătorii în stare de concurenţă, dotaţi cu viziuni 
diferite asupra prezentului şi a viitorului, contribuie esenţial la favorizarea 
progresului economic, fiind inspiratorii şi organizatorii invenţiilor şi inovaţiilor. 
Distrugerea creatoare, dorinţa de câştig şi teama de pierdere, furnizează 
economiei de piaţă dinamica sa. Omul, în general, este considerat ca fiind plin de 
vitalitate, de creativitate şi intuiţie, trăsături care îi permit să beneficieze de 
rezultatele efortului propriu. Această abordare necesită un sistem de drepturi de 
proprietate dezvoltat, autonomie a sferei economice, impozite reduse şi un sistem 
de securitate socială auster. Deoarece statul nu este mai bine informat decât 
indivizii şi nu este corectat de piaţă atunci când adoptă decizii proaste, există o 
profundă neîncredere în ceea ce priveşte politicile publice. În domeniul comerţului 
internaţional şi a ratei de schimb, libertatea pieţei este promovată fără rezerve. 

Deoarece cele două teorii sunt într-o anumită măsură contradictorii, nu este 
posibil să se extragă o formulă univocă de reuşită în dezvoltarea economică 
naţională şi/sau regională. Potrivit unor condiţii concrete şi în funcţie de nivelul de 
dezvoltare, în evoluţia istorică a diferitelor sisteme economice naţionale, politica 
economică promovată a accentuat una sau alta dintre aceste abordări. Cu toate 
acestea, se consideră că, indiferent de teoria care la un moment dat fundamen-
tează politica economică de dezvoltare, o constantă a progresului general este 
reprezentată de inovaţia socială. Inovaţia socială este definită ca fiind capacitatea 
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şi voinţa indivizilor, a întreprinderilor şi a guvernelor de a modifica în mod continuu 
formulele vechi de succes şi de a stabili un nou echilibru între diferiţii factori ai 
progresului economic din perspectiva noilor realităţi. 

Pornind de la consideraţiile generale de mai sus, sunt analizate calitativ 
două scenarii de dezvoltare regională precum şi caracterul sustenabil sau nu, în 
diferitele contexte regionale, ale modelului de dezvoltare preconizat de fiecare 
dintre aceste scenarii. Analiza comparativă a oportunităţilor şi a factorilor de blocaj 
pentru judeţele României, pornind de la caracteristicile pe care le presupune 
fiecare dintre modelele prezentate, este realizată în figurile din anexă. 

3.3.1. Scenariul de dezvoltare regională bazat  
pe perspectiva coordonării 

Scenariul de dezvoltare regională fundamentat pe perspectiva coordonării 
are ca punct de pornire teoria neokeynesiană. Deoarece informarea imperfectă nu 
permite formularea unor anticipaţii corecte, ci doar a unor anticipaţii schimbătoare, 
comportamentele instabile ale agenţilor economici pot provoca perturbaţii 
cumulative care necesită adoptarea unor politici anticiclice din partea statului. 
Elementele esenţiale ale acestui model de dezvoltare sunt nivelul educaţiei, 
starea infrastructurii, calitatea acţiunii publice, cooperarea între stat, patronat şi 
sindicate, adaptabilitatea colectivă. Motorul dezvoltării îl constituie cooperarea 
între agenţii menţionaţi, cooperare care reduce incertitudinea şi creşte calitatea 
anticipaţiilor, ducând la o adaptare şi ajustare colectivă la noile situaţii apărute în 
economie. Rolul statului în acest proces este esenţial. 

Pentru aprecierea efectelor regionale ale unei politici economice bazate pe 
această teorie, este estimată (la fel ca şi în celelalte două scenarii) starea princi-
palilor factori de progres economic. Nivelul educaţiei este estimat, la fel ca şi în 
scenariul precedent după metodologia urmărită în calculul indicatorului dezvoltării 
umane. De asemenea, infrastructura este apreciată prin agregarea, cu ponderi 
egale, a indicatorilor normalizaţi privind suprafaţa locuibilă pe locuitor, densitatea 
reţelei de cale ferată, densitatea reţelei de drumuri şi densitatea reţelei telefonice. 
Cooperarea dintre stat, patronat şi sindicate este apreciată prin numărul conflicte-
lor colective de muncă. Deoarece numărul conflictelor de muncă este un indicator 
de stare, au fost luate în considerare datele pentru perioada 1992-1998. Structura 
pe judeţe a acestui indicator a fost corectată cu structura populaţiei ocupate. 

În lipsa unui estimator corespunzător al adaptabilităţii colective, aceasta a 
fost estimată pornind de la adaptarea populaţiei active pe piaţa muncii. S-a 
considerat că gradul de adaptare este cu atât mai mare cu cât rata şomajului este 
mai mică. De asemenea, calitatea acţiunii publice este estimată prin indicatorul 
dezvoltării umane, calculat pentru colectivităţile respective. Estimările calitative 
sunt prezentate figura nr. 1. 

Indicatorii care măsoară factorii de dezvoltare regională au fost aduşi prin 
transformări liniare în intervalul [-2, +2], astfel încât -2 reprezintă situaţia cea mai 
nefavorabilă, iar +2 situaţia cea mai favorabilă. În figura următoare, intensitatea 
culorilor merge de la alb, pentru +2 la negru, pentru -2. 
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Figura nr. 1 

Scenariul bazat pe perspectiva coordonării 

 
 
Sub rezerva corectitudinii estimatorilor folosiţi pentru factorii de progres 

prevăzuţi de acest model, afirmăm faptul că un asemenea model de dezvoltare ar 
favoriza, într-o oarecare măsură, Municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Bihor, 
Cluj, Prahova, Timiş. Defavorizate ar rămâne judeţele Bistriţa-Năsăud, Botoşani, 
Tulcea, Vaslui. Modelul de cooperare presupune intervenţia activă a statului, 
inclusiv pentru sprijinirea dezvoltării regionale, în cooperare cu agenţii economici 
locali. 

3.3.2. Scenariul de dezvoltare regională fundamentat  
pe perspectiva pieţei libere 

Scenariul de dezvoltare regională fundamentat pe perspectiva pieţei libere 
are ca punct de pornire teoria dezvoltată de şcoala de gândire economică neo-
austriacă. Elementele esenţiale ale progresului economic, potrivit teoriei respec-
tive, sunt autonomia sferei economice, iniţiativa întreprinzătorilor, capacitatea 
economiei de a genera progres tehnic prin invenţii şi inovaţii, funcţionarea liberă a 
mecanismului preţurilor şi a pieţelor specifice (piaţa bunurilor, piaţa muncii, piaţa 
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financiară - monetară şi de capital, piaţa valutară). Motorul dezvoltării îl constituie 
concurenţa dintre întreprinzători, într-o economie care garantează dreptul de 
proprietate. Există o profundă neîncredere în ceea ce priveşte rolul statului şi al 
politicilor publice. 

În cazul în care dreptul de proprietate, libertatea de funcţionare a pieţelor şi 
autonomia sferei economice sunt promovate în politica economică, acestea se 
aplică nediscriminatoriu în spaţiul economic naţional; aprecierea efectelor regio-
nale ale unui asemenea scenariu sunt analizate, chiar pornind de la informaţii 
incomplete, capacitatea de generare a progresului tehnic şi înclinaţia (incitaţia) 
spre asumarea unei iniţiative private. Iniţiativa privată este estimată ca o medie 
ponderată pornind de la greutatea specifică a proprietăţii private din agricultură în 
totalul suprafeţei agricole (coeficient de ponderare = 1) şi numărul de întreprinză-
tori particulari la 1000 de persoane (coeficient de ponderare = 2), la mijlocul anului 
1997. 

Potenţialul de inovare este estimat prin numărul personalului din activitatea 
de cercetare-dezvoltare la 10 mii de persoane şi indicele educaţiei. 

Promovarea în perspectivă a unei politici economice ale cărei principii de 
bază să fie fundamentate pe teoria dezvoltată de şcoala de gândire austriacă, 
inclusiv dezvoltările ulterioare ale acestei teorii, ar găsi în poziţii favorabile mult 
mai puţine regiuni decât modelele precedente. Fără modificări esenţiale în starea 
regională a factorilor de dezvoltare preconizaţi de acest model al pieţei libere, ar fi 
favorizat în dezvoltare Municipiul Bucureşti şi, într-o oarecare măsură, judeţele 
Cluj, Braşov, Prahova, poate chiar Iaşi şi Timiş. Celelalte judeţe ar putea beneficia 
de un proces de dezvoltare doar dacă măsurile de liberalism economic ar duce la 
un progres economic general; acest progres economic, dezvoltat în polii de 
creştere menţionaţi, s-ar difuza după ce ar atinge un anumit prag, în structurile 
teritoriale. 

La fel ca în cazul scenariului precedent, indicatorii care măsoară factorii de 
dezvoltare regională, au fost aduşi prin transformări liniare în intervalul [-2, +2], 
astfel încât -2 reprezintă situaţia cea mai nefavorabilă, iar +2 situaţia cea mai 
favorabilă. În figura nr. 2, intensitatea culorilor merge de la alb, pentru +2 la negru, 
pentru -2. 

Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prezentate şi chiar dacă putem admite 
a priori că progresul economic nu se manifestă peste tot în acelaşi timp şi că, 
atunci când îşi face apariţia, forţe puternice acţionează în sensul concentrării 
geografice a creşterii în jurul acestor puncte de pornire, procesul de difuzare a 
dezvoltării dinspre poli spre periferie este incert şi, în orice caz, parţial. Aceasta 
deoarece, aşa cum se demonstrează în teoria polilor de creştere, pe lângă 
incertitudinea existenţei pragului începând de la care forţele de difuziune devin 
dominante faţă de cele de polarizare, apare problema calităţii efectelor acestei 
difuziuni, operate dinspre poli spre restul zonelor. 
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Figura nr. 2 
Scenariul bazat pe perspectiva pieţei libere 

 

 
 
Apariţia unor fenomene de filtraj a activităţilor, în procesul de difuziune a 

dezvoltării, poate duce la persistenţa dezechilibrelor. Regiunile dezvoltate 
acumulează întotdeauna elementele de valoare şi au tendinţa de a împinge spre 
celelalte zone activităţile care devin la un moment dat incomode, activităţile în 
declin ş.a. De asemenea, zonele dezvoltate exercită şi un proces de filtraj aplicat 
asupra fluxurilor de intrare, filtraj care are ca efect pierderea de competitivitate a 
zonelor rămase în urmă (de exemplu, o depopulare calitativă). Manifestarea 
combinată a acestor două procese poate duce la apariţia unei anumite tendinţe de 
perpetuare a opoziţiei dintre regiunile relativ dezvoltate (cu o mai mare capacitate 
de inovare, un nivel mai înalt de calificare şi productivitate a forţei de muncă şi, 
drept urmare, cu venituri superioare pentru întreaga populaţie) şi celelalte regiuni 
în care creşterea economică şi sporirea ocupării se realizează, în primul rând, ca 
urmare a proceselor de descongestionare a zonelor dezvoltate. Aceasta 
înseamnă că, la nivel regional, chiar în cazul unui proces general de dezvoltare, 
tocmai calitatea unui asemenea proces poate duce la o anumită generalizare a 
persistenţei dezechilibrelor şi la o creştere cumulativă a inegalităţilor în dezvoltare, 
deoarece, în condiţiile specifice modelului pieţei libere, capacitatea superioară de 
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inovare şi capacitatea concurenţială a zonelor mai dezvoltate pot determina un tip 
de dezvoltare continuu polarizată. 

Această prezentare a scenariilor relevă mai întâi faptul că evaluările 
regionale diferă considerabil: negative în toate cazurile pentru o serie de judeţe şi 
mai degrabă pozitive pentru altele. În acelaşi timp nu există nici o singură regiune 
pentru care evaluarea este în întregime favorabilă şi viitorul economic, în 
consecinţă, asigurat în totalitate. În acest cadru, analiza regională comparativă, 
pornind de la oportunităţile şi slăbiciunile economice la nivel regional, poate fi 
interpretată ca un indicator al problemelor economice, sociale şi politice 
importante ale fiecărei regiuni. 

O a doua concluzie care se impune este aceea că, în majoritatea regiunilor, 
în ciuda diversităţii lor, trebuie consolidate elementele de dezvoltare din 
perspectiva pieţei libere. Problema este de actualitate, în România, având în 
vedere procesul de reformă economică. De asemenea, pornind de la situaţia 
existentă în domeniile care constituie sarcini clasice ale administraţiilor publice 
naţionale şi locale, respectiv educaţie, infrastructură şi sănătate ş.a., trebuie 
consolidate, în aceeaşi măsură, elementele specifice dezvoltării regionale din 
perspectiva coordonării. 
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