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INTRODUCERE 

Parteneriatul de aderare al României la UE conţine o serie de clauze şi 
angajamente privind elaborarea şi punerea în aplicare a politicii de dezvoltare 
regională şi de adaptare a “acquis-ului” comunitar la realităţile naţionale. În 
decursul ultimilor trei ani s-a constituit cadrul legal şi instituţional al dezvoltării 
regionale în România. 

Punctul de vedere al Comisiei Europene privind structura legislativă şi 
instituţională - exprimat prin documentul ”2000 Regular Report” - arată că 
”… în România, procesul construcţiei instituţionale în domeniul dezvoltării 
regionale a fost îndeplinit, pe baza experienţei şi a modelelor specifice 
existente în statele membre…” 

Principala problemă ce trebuie soluţionată în perioada următoare este de a 
face operaţionabile legile şi mecanismele existente; instituţiile create trebuie să 
capete experienţă şi adaptabilitate pentru a putea face faţă multiplelor solicitări ce 
vor apărea. Pentru rezolvarea acestei probleme considerăm importante o serie de 
idei care să contribuie la funcţionarea mecanismelor şi a instituţiilor de dezvoltare 
regională. 

Reducerea disparităţilor şi soluţionarea unor probleme regionale implică o 
politică specifică cu multiple acţiuni şi cu unităţi teritoriale ţintă. 

Obiectivele principale ale politicii de dezvoltare regională în România 
ar fi necesar să ţină seama de următoarele cerinţe: 

• diminuarea disparităţilor regionale existente; 

• crearea premiselor favorizante pentru susţinerea polilor de dezvoltare; 

• pregătirea mecanismelor de acces la Fondurile structurale şi la Fondul 
de coeziune ale Uniunii Europene; 

• corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul 
regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor 
locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al 
evoluţiei culturale a acestora; 

• stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei 
transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea 
regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care 
promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul 
realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile 
internaţionale la care România este parte. 
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În acest context, lucrarea de faţă completează cercetarea realizată în anul 
2000 de acelaşi colectiv de autori (Tendinţe, mecanisme şi politici ale dezvoltării 
regionale în România şi Uniunea Europeană), prin clarificarea unor aspecte de 
natură metodologică privind elaborarea politicilor de dezvoltare regională în 
zonele de frontieră. Acest subiect nu a mai fost abordat de cercetarea economică 
şi, date fiind evoluţiile pozitive ale procesului de integrare europeană, cooperarea 
transfrontalieră va căpăta o amploare şi mai mare. 



1. CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC 
PENTRU DEZVOLTAREA ANALIZEI SWOT 

LA NIVEL REGIONAL 

1.1. Consideraţii generale privind analiza SWOT 
Numele SWOT este acronimul expresiei: Strengths-Weaknesses-Oppor-

tunities-Threats. Analiza SWOT poate fi înţeleasă uşor ca o examinare a Puncte-
lor Forte şi a Punctelor Slabe interne, precum şi a Şanselor şi a Ameninţărilor pro-
venite din mediul extern, grupate de regulă într-un tabel (vezi tabelul 1.1). Analiza 
SWOT este un instrument general destinat a fi folosit în etapele preliminarii ale 
luării deciziilor şi ale planificării strategice pentru o largă diversitate de probleme.  

Tabelul 1.1 

Elementele analizei SWOT 

ELEMENTE POZITIVE NEGATIVE 
INTERNE Puncte Forte Puncte Slabe 
EXTERNE Şanse Ameninţări 

 
Utilizarea analizei SWOT a devenit o activitate importantă în cadrul mana-

gementului strategic, pentru identificarea soluţiilor şi planificarea optimă a 
acţiunilor, deoarece dă posibilitatea unei rapide treceri în revistă a punctelor-cheie 
ale unei disfuncţii, precum şi a direcţiilor în care trebuie să se acţioneze pentru 
soluţionarea acesteia. Legat de managementul strategic şi de utilizarea 
instrumentului sus-amintit este necesar să fie avute în vedere o sumă aspecte. 

Analizele SWOT nu sunt preocupări conjuncturale, ele urmând a se elabora 
ori de câte ori managementul va sesiza schimbări importante apărute pe plan 
naţional sau internaţional în ceea ce priveşte tendinţele care se manifestă la 
nivelul diverselor pieţe sectoriale sau/şi spaţiale. Din acest motiv, practica trecerii 
în revistă a caracteristicilor pozitive şi negative atât interne cât şi externe va trebui 
să fie însuşită, astfel încât să fie elaborate noi variante de analiză ori de câte ori 
va fi necesar, aceasta constituind în etapa actuală una dintre condiţiile 
dinamismului şi eficienţei managementului strategic. 

Analiza SWOT a fost aplicată iniţial la nivelul companiilor, în scopul 
perfecţionării funcţionării acestora în condiţiile dinamicii accentuate a schimbărilor 
în mediul economic şi social de după al doilea război mondial. Cu timpul s-a 
observat că principiile analizei pot fi extinse şi aplicate la nivelul oricărui tip de 
entitate spaţial-funcţională cu o anumită coerenţă. 

Fiecare entitate (regiune, organizaţie, grup, individ) prezintă disfuncţii spe-
cifice, iar analiza SWOT este orientată de fiecare dată spre soluţionarea concretă 
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a acestora; în elaborarea analizei poate fi utilizată o metodologie1 comună, care 
face obiectul acestei lucrări. 

În principiu, metodologia respectivă se bazează pe o anumită succesiune a 
unor paşi, după cum urmează: 

1. se întocmeşte o analiză preliminară (ciornă, schiţă), care evaluează într-o 
manieră succintă punctele-cheie şi posibilele soluţii ale disfuncţiilor; 

2. părţile interesate decid în legătură cu soluţia care se consideră indicat a 
fi adoptată; 

3. se trece la elaborarea analizei SWOT propriu-zise, pe baza recoman-
dărilor primite. 

Fundamentarea pleacă întotdeauna de la ipoteze şi premise cu privire la 
evoluţia viitoare care, împreună cu realizările perioadei trecute, sunt folosite la 
întocmirea variantelor de perspectivă. 

Analiza SWOT trebuie să se încheie cu propunerea unei strategii de 
dezvoltare pe termen mediu sau lung, cu precizarea: 

• direcţiilor în care se va acţiona; 

• rezultatelor probabile; 

• efortului necesar şi etapizarea acestuia; 

• incertitudinii şi riscului în atingerea rezultatelor.  

Se poate aprecia că, în condiţiile actuale, strategia nu ar trebui să ia în 
considerare o perioadă mai mare de 10 ani, uneori chiar mai puţin, ţinând seama 
de schimbările ce pot apărea în mediul intern şi internaţional. Totuşi, durata 
trebuie estimată şi în raport cu dimensiunile şi specificul entităţii analizate (o 
strategie la nivelul unei regiuni va avea desigur altă perspectivă decât cea a unei 
întreprinderi mici sau mijlocii). 

Este util să se sublinieze ideea conform căreia analiza SWOT trebuie să 
devină o acţiune continuă, că ea nu se limitează la cerinţele actuale ale procesului 
de management strategic (se pot face aici anumite apropieri de modul de 
elaborare şi utilizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului: 
PAT, PUG, PUZ).  

                                            
1 Metoda (din gr. methodos - mijloc, cale, mod de expunere) este un mod de cercetare, sistem 

de reguli sau principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. Caracterul ştiinţi-
fic al unei metode depinde de reflectarea veridică a fenomenelor studiate, a legilor lor obiecti-
ve. Metoda în ştiinţă ia naştere prin conversiunea domeniului teoretic enunţiativ, consemnativ, 
al unei ştiinţe în domeniul teoretic normativ, în indicaţii şi prescripţii asupra modului cum tre-
buie abordat un obiect pentru a se obţine despre el cunoştinţe autentice (D.F.). 
Metodologia (din gr. methodos) este un ansamblu de metode folosite într-o anumită ştiinţă, al 
cărui fundament îl constituie sistemul celor mai generale legi şi principii ale ştiinţei respective 
(ex.: metodologia fizicii) (D.F.). Uneori termenii de metodă şi metodologie se confundă. 
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Aspectele menţionate, fără a fi exhaustive, evidenţiază rolul complex ce 
revine analizei SWOT ca document de bază pentru luarea deciziilor cu privire la 
evoluţia viitoare şi trebuie subliniat că analizele SWOT îşi găsesc utilitatea şi în 
probleme complexe, ele fiind în măsură să abordeze activităţi diverse2 în vederea 
ameliorării rezultatelor economice generale.  

Sintetizând cele prezentate anterior se poate admite că analiza SWOT este 
hotărâtoare pentru luarea deciziilor. 

1.2. Conţinutul orientativ al analizei 
Aşa cum s-a arătat, obiectivul de bază al analizei SWOT este evaluarea 

soluţiilor strategice pe termen mediu sau lung. Pentru a răspunde acestor cerinţe, 
analiza SWOT trebuie să cuprindă următoarele capitole: 

• identificarea în mediul intern a Punctelor Forte (PF); 

• identificarea în mediul intern a Punctelor Slabe (PS); 

• identificarea în mediul extern a Şanselor (S); 

• identificarea în mediul extern a Ameninţărilor (A); 

• selectarea punctelor-cheie: Plus, Minus, Interesante (PMI); 

• grila sau tabelul analizei SWOT; 

• prezentarea concluziilor în coordonatele PMI (opţional). 

În cele ce urmează sunt trecute în revistă aceste etape, fiind prezentate şi o 
serie de exemple în anexe. 

1.3. Etapele metodologice ale soluţionării disfuncţiilor3; locul 
analizei SWOT 

Analiza disfuncţiilor şi soluţionarea lor reprezintă un proces circular care 
implică o abordare în şase etape distincte (vezi figura 1.1), printr-un complex de 
tehnici, în cadrul cărora analiza SWOT are un loc bine determinat (vezi anexa 1). 

1. Identificarea este procesul prin care disfuncţiile sunt definite şi ierarhizate 
în mod distinct şi clar.  

Este important să identificăm disfuncţia care trebuie rezolvată întrucât: 

• resursele şi timpul sunt limitate; în acelaşi timp nu pot fi rezolvate 
toate disfuncţiile, aşa că efortul trebuie de la bun început să fie 
concentrat asupra celei mai importante probleme; 

                                            
2 Strategiile de dezvoltare, scenariile, analizele realizate de firme şi organizaţii importante (Royal 

Dutch/Shell, NASA, U.S. Army, Mercedes-Benz, Kellog, Agenţia USA de protecţie a mediului), 
ca şi ale unor mărunte biblioteci (Pakistan) şi şcoli (India), până la studii regionale (Pacific) 
înglobează o analiză SWOT. 

3 Disfuncţionalitatea reprezintă o rupere a echilibrului între situaţia reală, constatată pe teren, şi 
cea normală, proiectată. Eliminarea disfuncţiei se poate realiza prin eliminarea diferenţelor sau 
a “distanţelor” dintre situaţia reală şi cea proiectată. 
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• procesul de rezolvare a unei disfuncţii implică dobândirea de 
experienţă, precum şi sporirea nivelului de expertiză4; 

• rezolvarea cu succes a primei probleme conduce la soluţii uşor de 
reprodus la nivel local sau naţional şi asta cu atât mai mult cu cât ea se 
regăseşte în lista de priorităţi a instituţiilor. 

IDENTIFICARE
DESCRIERE

ANALIZÃ

PLANIFICAREA
SOLUÞIILOR

IMPLEMENTARE

MONITORIZARE
ª I EVALUARE

 
 

Figura 1.1 - Schema analizei şi soluţionării disfuncţiilor 

Identificarea unei disfuncţii pune faţă în faţă doi termeni, ceea ce există şi 
ceea ce se doreşte a fi obţinut; diferenţa între situaţia actuală şi situaţia-ţintă 
este exprimată în termeni de procese, efecte, impact şi satisfacere. 

Identificarea unei probleme se poate face folosind una dintre următoarele 
tehnici: 

• tehnica observării directe, cum ar fi urmărirea utilizatorului; 

• tehnica consensului, cum ar fi matricea priorităţilor - se foloseşte ca prim 
pas procedeul brainstorming; 

• tehnica analizei datelor, cum ar fi aceea a diagramelor de control. 

2. Descrierea este procesul prin care disfuncţia este definită complet şi cu 
acurateţe, pentru a înţelege cum şi ce influenţează procesul. 

Cu ajutorul datelor furnizate de fluxul procesului supus examinării se 
identifică: 

• frecvenţa de apariţie; 

                                            
4 Prima problemă de abordat trebuie să fie una uşor de studiat şi rezolvat. Alegerea trebuie să 

se oprească asupra unei probleme pentru care există suficiente date uşor accesibile. 
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• situaţiile când apare de regulă; 

• locul unde apare de regulă; 

• care este zona de influenţă. 

Se trece apoi la alegerea indicatorilor care vor fi utilizaţi la descrierea 
problemei şi la colectarea datelor necesare, concluzionând prin tabele şi grafice. 

3. Analizarea disfuncţiei este procesul prin care sunt sistematizate şi 
ierarhizate diferitele cauze, stabilindu-se totodată şi care dintre acestea pot 
fi abordate imediat. 

Sistematizarea cauzelor se face prin: 
• redefinirea disfuncţiei în vederea clarificării ideaticii problemei, astfel 

încât aceasta să poată fi analizată; 

• revizuirea întrebărilor ce definesc disfuncţia, pentru a fi siguri asupra 
clarităţii lor (despre ce problemă este vorba, cât de frecvent apare 
disfuncţia, când apare disfuncţia, care sunt factorii implicaţi); 

• revizuirea prin brainstorming a cauzelor posibile; 

• gruparea cauzelor în funcţie de afinităţi sau de relaţii, ca pas premergător 
descrierii lor grafice; 

• elaborarea unui tabel al cauzalităţilor; 

• reprezentarea grafică a cauzelor cu o diagramă cauză-efect. 

În urma analizării cauzelor se trece la alegerea unei serii de patru sau 
cinci factori-cheie, ce se află la originea disfuncţiei şi care vor constitui baza 
implementării soluţiilor. În acest scop se pot utiliza: 

• o balanţă care să permită observarea frecvenţei de apariţie a diferitelor 
cauze; 

• analiza Pareto pentru focalizare asupra factorilor-cheie; 

• foile de observaţie directă a subiecţilor sau grupurilor; 

• matricea priorităţilor pentru ierarhizarea cauzelor după importanţă. 

4. Planificarea soluţiilor - pornind de la factorii-cheie determinaţi anterior, 
sunt identificate şi selectate diferitele alternative de soluţionare a unei 
disfuncţii. 

Întrucât întotdeauna există mai multe rezolvări, alegerea “celei mai bune” 
strategii depinde de forţele favorabile, de cele adverse sau ostile, precum şi de 
costul şi eficienţa soluţiilor alternative. 

Analiza SWOT s-a impus între tehnicile eficiente prin care se identifică atât 
forţele favorabile, cât şi cele adverse, precum şi modul în care trebuie acţionat 
pentru a beneficia de pe urma Punctelor Forte şi pentru a diminua Ameninţările. 
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Aşa cum am mai menţionat anterior, ea este doar una dintre tehnicile care se 
aplică în analiza şi soluţionarea disfuncţiilor şI, aşa cum reiese din cele arătate şi 
aici, ea îşi are locul în cadrul etapei de planificare a soluţiilor. 

5. Implementarea este procesul prin care soluţiile sunt transpuse în 
practică, urmărindu-se calendarul şi valorile asociate acestuia, care au 
fost determinate anterior. 

6. Monitorizarea şi evaluarea reprezintă procesul prin care se verifică 
gradul în care a fost rezolvată disfuncţia, modul în care s-a făcut 
implementarea soluţiilor şi dacă trebuie aduse rectificări. 

Aceste şase etape sunt elementele procesului de identificare şi soluţiona-
re/rezolvare a unei disfuncţii, ciclul putând fi reluat ori de câte ori este nevoie. Se 
observă că procesul combină tehnicile şi capacităţile de cunoaştere intuitivă a 
realităţii cu cele bazate pe analiza matematică şi statistică a indicatorilor 
semnificativi. Totodată, procesul este susţinut de participarea reală a tuturor 
“actorilor” implicaţi şi interesaţi de rezolvarea problemei respective. 

1.4. Metode curente pentru identificarea disfuncţionalităţilor 
Disfuncţionalităţile sunt împărţite de obicei în două categorii: interne şi ex-

terne. Cele interne (sau intrafuncţionale) se referă la aceeaşi funcţie (economică, 
socială etc.) şi sunt determinate de conflicte între caracteristicile aceleiaşi funcţii. 
Cele externe (sau interfuncţionale) sunt generate de caracteristici şi relaţii între 
mai multe funcţiuni. 

Pentru identificarea şi selectarea disfuncţionalităţilor unui anumit domeniu 
sau entitate spaţial-funcţională (cum este de obicei cazul la nivel regional), se 
folosesc analize de tip multicriterial. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt 
diagramele ISIKAWA şi graficele PARETO. Utilizarea acestora serveşte mai ales 
la relevarea cauzelor majore ale unor fenomene şi, implicit, la alegerea soluţiilor 
optime necesare pentru înlăturarea acestora. 

Diagramele ISIKAWA permit stabilirea precisă a cauzelor (variabilelor) care 
determină acelaşi efect. Aceste diagrame au formă de coadă de peşte (a se 
vedea figura 1.2) şi se mai numesc şi diagramele celor “5M”, deoarece grupează 
5 categorii principale de variabile de-a lungul a 5 axe: a resurselor umane, a 
comportamentelor (metodele utilizate), a mediului, a resurselor materiale utilizate 
şi a materiei asupra căreia se acţionează. 

Diagramele de analiză sunt utilizate pentru studierea factorilor determinanţi 
în raport cu importanţa lor descrescândă. Aceste grafice evidenţiază faptul că un 
număr redus de cauze determină un procent important din efectele semnalate (de 
exemplu: 20% din cauze determină 80% din efecte), acţiunile eficiente fiind cele 
îndreptate împotriva cauzelor cu frecvenţă maximă şi cost minimal necesar înlătu-
rării lor. Diagramele de analiză (figura 1.3) se elaborează după diferite criterii, pre-
cum: frecvenţa în procesul de desfăşurare a disfuncţionalităţii, costul financiar, 
energetic, al suprimării totale sau parţiale a unei cauze şi, în fine, eficienţa globală 
a eliminării unei cauze. 
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Figura 1.2 - Diagrama cauză-efect 

Importanţă (frecvenţă)

Factori
cauzali

A B C Alţii

45%

25%

16% 14%

IERARHIZAREA  FACTORILOR  DUPĂ FRECVENŢĂ

 
Cost

Factori
cauzali

ABC Alţii

48%

22%

18%
12%

IERARHIZAREA  FACTORILOR  DUPĂ COSTUL INTERVENŢIEI
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IERARHIZAREA  FACTORILOR  DUPÃ  RAPORTUL  COST/FRECVENÞÃ

Eficienþã

Factori
cauzali

AAlþiiB C

46%
28%

16%
10%

 
Figura 1.3 - Diagrame de analiză 

Analiza factorilor cauzali cu ajutorul diagramelor sus-amintite permite o mai 
bună clasificare a acestora şi, implicit, o alegere optimizată a soluţiilor de 
intervenţie, care trebuie de asemenea evaluate prin prisma unui set de criterii, 
precum: eficacitate, viabilitate, cost, eficienţă, consecinţe. 



2. TEHNICA ANALIZEI SWOT 

2.1. Elemente conceptuale 
Elaborarea unei perspective sau scenariu referitoare la viitor implică 

analizarea informaţiei, punerea în balanţă a căilor alternative (pentru regiuni, 
organizaţii, grupuri sau indivizi) şi efectuarea unei analize SWOT. 

Tehnica analizei SWOT a fost dezvoltată în contextul planificării strategice a 
afacerilor de către cercetătorii universităţii Harvard. Analiza SWOT este acum un 
instrument cu largă aplicare în furnizarea de informaţii de importanţă la luarea 
deciziilor strategice. 

Numele, cum am arătat anterior, este un acronim al cuvintelor englezeşti 
(descriind calităţi) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. A fost 
preferată următoarea echivalare în limba română: 

• Strengths prin Puncte Forte (deşi în literatura de profil, în franceză, 
Strengths este tradus prin forces); 

• Weaknesses prin Puncte Slabe; 

• Opportunities prin Şanse; 

• Threats prin Ameninţări. 

O parte importantă în analiza SWOT revine identificării disfuncţiilor şi a 
şanselor care ar putea să rezulte într-un scenariu anume şi apoi pe această bază 
să se soluţioneze problemele şi/sau să fie fructificate Şansele. Este important de 
asemenea să fie cunoscute şi evaluate Ameninţările în raport cu Punctele Slabe şi 
cu Punctele Forte ale entităţii analizate pentru a cunoaşte mai bine măsura în 
care acestea pot amplifica sau nu anumite disfuncţii. 

Elaborarea de scenarii este o tehnică sofisticată care necesită un efort 
considerabil şi timp îndelungat. Examinarea viitorului este de cea mai mare 
importanţă deşi puţini manageri sau angajaţi consideră că în sarcina lor intră şi 
timpul pentru a se gândi la perspectivă. Pe de altă parte, rolul şi importanţa 
scenariilor nu trebuie supraevaluate, întrucât toate condiţiile se vor schimba 
înainte chiar de a ajunge la obiectivul propus. Utilizarea eficientă a scenariilor de 
dezvoltare implică atât o corectă evaluare a ipotezelor, cât şi o anumită flexibilitate 
în aplicare, care să permită continua reevaluare a ipotezelor iniţiale în raport cu 
schimbările reale (Deligny). 

Tehnica analizei SWOT poate fi utilizată în rezolvarea mai multor tipuri de 
probleme, dar este cel mai adesea folosită la elaborarea strategiilor alternative 
pentru a face faţă eficient la diferite condiţii viitoare posibile şi probabile. În mod 
obişnuit, ea implică analiza mediului intern şi extern al organizaţiei (regiunii, 
oraşului, firmei, grupului sau individului) pentru cunoaşterea Punctelor Forte, a 
Punctelor Slabe şi a preconizatelor Şanse şi Ameninţări. Scopul este de a conso-
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lida elementele de potenţial favorabile şi de a le contracara pe cele defavorabile, 
de a valorifica împrejurările favorabile şi de a diminua efectul ameninţărilor.  

Analiza internă se concentrează asupra unor factori, cum ar fi: avantajul 
tehnologic, abilităţile funcţionale sporite, resursele umane şi materiale, 
capabilităţile logistice, experienţa personalului şi eficienţa conducerii.  

Analiza externă se focalizează asupra unor factori, cum ar fi: acţiunile 
anticipate ale competitorilor, previziunile economice, precum şi asupra 
examinării modului de schimbare a comportamentului clienţilor (sau a unei 
comunităţi în cazul unei entităţi spaţial-teritoriale). 

Factorii-cheie de impact asupra viitorului organizaţiei (regiunii, grupului sau 
individului) sunt identificaţi, ierarhizaţi, şi dintre ei se aleg, de regulă, patru sau 
cinci de cea mai mare importanţă. Scenariile viitoare se bazează pe previziuni5 ce 
rezultă din impactul acestor factori-cheie cu alţi factori identificaţi în cadrul analizei 
SWOT. Unele proiecţii se concentrează asupra unuia singur sau asupra a doi 
factori-cheie, în timp ce alte scenarii sunt axate pe alţi factori până se poate 
identifica o tendinţă pe termen lung. 

Prin procesul de examinare a regiunii, organizaţiei, grupului sau individului, 
sunt identificaţi factorii interni şi externi, atât cei pozitivi, cât şi cei negativi; sunt 
reţinute şi selectate informaţiile esenţiale pentru dezvoltarea strategiilor viitoare. În 
mod implicit, însuşi procesul în sine de analiză, aduce beneficii substanţiale, căci 
în măsura în care contribuie la cunoaşterea factorilor strategici, analiza SWOT 
identifică adesea, pe lângă o listă cu ceea ce este de dorit, şi problemele 
operaţionale - acţiunile concrete, care pot fi abordate neîntârziat. 

Trebuie spus că analiza SWOT nu este un instrument perfect, el prezentând 
şi neajunsuri ce rezidă din însăşi natura sa, presupunând o cercetare a unor 
elemente greu cuantificabile ale unei situaţii date6. Din acest motiv tratarea 
disfuncţiilor trebuie să se facă cât mai obiectiv şi mai raţional cu putinţă. 

2.2. Planul analizei SWOT 

2.2.1. Analiza mediului intern 

Mediul intern este format din totalitatea variabilelor şi elementelor asupra 
cărora entitatea supusă analizei poate interveni (factori endogeni sau intrinseci). 

1. Identificarea Punctelor Forte implică determinarea avantajelor, precum şi 
a activităţilor ce se îndeplinesc cu succes. Acestea se vor face realist, 

                                            
5 De exemplu, tratatele de pace dintre naţiuni diminuează cererea de arme strategice, în timp ce 

sporirea traficului de droguri şi a terorismului duce la o creştere a pieţei pentru echipament de 
detecţie pe aeroporturi. 

6 Punctul de vedere formulat poate fi folosit în mod incorect pentru justificarea unei acţiuni 
decise anterior, în loc de a fi utilizată ca mijloc de a deschide noi perspective; ameninţările pot 
fi privite ca ocazii favorabile, depinzând de entitatea care este analizată. 



FUNDAMENTAREA POLITICILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

19 

fără modestie exagerată, începând cu o enumerare a tuturor caracteristi-
cilor, dintre care se vor selecta apoi cele care corespund criteriului propus. 

a) se evaluează importanţa (I) efectelor pentru fiecare Punct Forte pe o 
scară cu valori de la 1 la 10 (I=1-10); 

2. Identificarea Punctelor Slabe presupune determinarea activităţilor care 
pot fi supuse unui proces de ameliorare, a celor îndeplinite necorespun-
zător, precum şi determinarea situaţiilor care trebuie ocolite. Acestea se 
vor face realist, fără evitarea adevărurilor neplăcute, evaluând activitatea 
actorilor proprii şi a competitorilor, precum şi modul în care sunt 
percepute de către alţii acţiunile entităţii. 

b) se evaluează gravitatea (G) efectelor pentru fiecare Punct Slab pe o 
scară cu valori de la 1 la 10 (G=1-10). 

2.2.2. Analiza mediului extern 

Mediul extern, complementar celui intern, este format la rândul lui din 
totalitatea variabilelor, pozitive sau negative, asupra cărora însă entitatea supusă 
analizei nu poate interveni (factori exogeni sau extrinseci). 

3. Identificarea Şanselor implică determinarea tendinţelor care prezintă 
interes, precum şi a direcţiei din care pot veni, cum ar fi: 

• schimbări tehnologice; 

• evoluţia pieţei, a climatului de afaceri şi a pieţei forţei de muncă; 

• modificarea politicilor guvernamentale; 

• evoluţia relaţiilor sociale a mentalităţilor comunitare, profilul populaţiei, 
stilul de viaţă etc.; 

• alte evenimente de nivel local. 

c) se evaluează probabilitatea (P) de apariţie a fiecărei Şanse pe o 
scară cu valori (P=1-10); 

4. Identificarea Ameninţărilor nu este o sarcină uşoară7, pericolele putând 
îmbrăca diverse forme; se va proceda la determinarea obstacolelor, a 
acţiunilor concurenţei, a limitării aduse de bugetele alocate, a tendinţelor 
negative existente în structura societăţii, ca şi la ameninţările aduse de 
schimbările tehnologice, de piaţa muncii, de conflictele locale sau 
regionale etc. 

d) se evaluează gravitatea (A) de impact a fiecărei Ameninţări (A=1-10). 
                                            

7 Este nevoie să facem precizarea că, în mod evident, şansele şi ameninţările nu au un caracter 
absolut şi imuabil. Ceea ce pare la o primă vedere a fi o ocazie favorabilă ar putea să nu se 
manifeste ca atare atunci când este pusă în relaţie cu resursele entităţii şi cu aşteptările 
societăţii. Cu siguranţă că cea mai mare provocare a analizei SWOT constă în elaborarea de 
judecăţi corecte de pe urma cărora să beneficieze atât entitatea, cât şi comunitatea. 
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2.2.3. Analiza propriu-zisă 

Identificarea punctelor-cheie Plus, Minus, Interesante (PMI) se face prin 
introducerea datelor obţinute anterior într-un tabel (vezi tabelul 2.1) şi supunerea 
acestora unui proces de selecţie. La final, de obicei se selectează patru puncte-
cheie care vor constitui axele unei reprezentări grafice a analizei SWOT. 

Tabelul 2.1 

Factorii-cheie (PMI) în analiza SWOT 

 Punctele Forte (PF) cele 
mai importante: 
PF1, PF2, PF3, …, PFi 

Punctele Slabe (PS) cu 
cea mai mare gravitate: 
PS1, PS2, …, PSi 

Ameninţările (A) cu cea mai 
mare greutate de impact: 
A1, A2, A3, …, Ai 

De exemplu: PS1+PS3⇔
A2, situaţie care implică 
alegeri speculative 

De exemplu: PS1+PS4⇔
A4, situaţie periculoasă 

Şansele (S) cu cea mai mare 
probabilitate de apariţie: 
S1, S2, S3, …, Si 

De exemplu: PF2+PF4⇔
S2, situaţie ideală 

De exemplu: PS1+PS5⇔
S3, situaţie problematică 

 
Reprezentarea grafică a rezultatelor analizei SWOT se face în baza a patru 

factori-cheie determinaţi anterior. Se vor trasa astfel două axe ortogonale pentru a 
crea diagrama combinaţiei factorilor:  

• pe direcţia verticală în sus se vor reprezenta Punctele Forte conform 
importanţei I; pe direcţia verticală în jos se vor reprezenta Punctele Slabe 
în ordinea corespunzătoare gravităţii G;  

• pe direcţia orizontală spre dreapta se vor reprezenta Şansele în funcţie 
de probabilitatea P de apariţie; pe direcţia orizontală spre stânga se vor re-
prezenta Ameninţările ordonate după gravitatea efectului (vezi figura 2.1). 

Axele despart în plan patru cadrane, care definesc poziţiile în care se poate 
situa entitatea supusă analizei după cum urmează: 

1. Cadranul I corespunzător unei concentrări de Puncte Forte şi Şanse 
indică o situaţie ideală pentru dezvoltare; 

2. Cadranul II corespunzător unei concentrări de Puncte Forte şi Ameninţări 
indică o situaţie în care se poate evalua capacitatea de rezistenţă a 
entităţii şi de diversificare a soluţiilor de dezvoltare; 

3. Cadranul III corespunzător unei concentrări de Puncte Slabe şi 
Ameninţări indică o situaţie deosebit de periculoasă; 

4. Cadranul IV corespunzător unei concentrări de Puncte Slabe şi Şanse 
indică o situaţie foarte periculoasă şi implică faptul că entitatea supusă 
analizei trebuie să acţioneze în vederea unei repoziţionări strategice. 
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Şanse

O concentrare de Puncte Forte şi
Ameninţări permite a se evalua

capacitatea de rezistenţă şi diversificare

O concentrare de Puncte Forte şi Şanse
în acest cadran oferă o situaţie ideală de

dezvoltare

O concentrare de Puncte Slabe şi de
Ameninţări în acest cadran este

foarte periculoasă

O concentrare de Puncte Slabe şi Şanse în
acest cadran este foarte periculoasă şi

implică o repoziţionare a firmei
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Ameninţări

Puncte
Slabe

III

III IV
 

Figura 2.1 - Diagrama combinaţiei factorilor în analiza SWOT 

Întrucât, aşa cum am mai subliniat, analiza SWOT se aplică la soluţionarea 
unei diversităţi de probleme şi disfuncţii, cum ar fi dezvoltarea regiunilor, oraşelor, 
organizaţiilor, firmelor, grupurilor de firme sau indivizilor, denumite pe scurt en-
tităţi, este necesară prezentarea în anexe a unor cazuri concrete şi diversificate. 

2.3. Concluzii privind analiza SWOT 
Analiza SWOT poate fi un instrument eficient şi rapid pentru cercetarea 

posibilităţilor de a iniţia programe noi, precum şi pentru fundamentarea deciziilor 
referitoare la regiuni, organizaţii, grupuri sau indivizi. Analiza SWOT prospectează 
posibilităţile viitoare printr-o apropiere sistematică atât în ceea ce priveşte 
aspectele pozitive, cât şi cele negative, reprezentând un mod relativ simplu de 
comunicare a ideilor, politicilor sau preocupărilor, fiind de un real ajutor la lărgirea 
viziunii persoanelor cu atribuţii administrative. Totodată, acest tip de analiză 
serveşte şi altor actori implicaţi în problemele unei entităţi, inclusiv a cercetătorilor 
şi specialiştilor, datorită stimulării dialogului şi cooperării interdisciplinare, precum 
şi a stării de emulaţie creatoare pe care o provoacă. 

Avantajele incontestabile ale acestui tip de analiză sunt determinate de 
necesitatea focalizării eforturilor pe aspectele majore, fundamentale şi determi-
nante pentru evoluţie, permiţând astfel o canalizare corectă şi eficace a procesului 
decizional şi a resurselor implicate. 
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Probabil că mesajul cel mai puternic pe care îl transmite analiza SWOT este 
acela că oricare ar fi direcţia de acţiune care s-a hotărât, luarea deciziei trebuie să 
includă următoarele elemente: consolidarea Punctelor Forte, reducerea 
Punctelor Slabe, sesizarea Şanselor şi contracararea Ameninţărilor. 

Pentru a fi folosită în modul cel mai eficient cu putinţă, analiza SWOT 
trebuie să fie flexibilă. O dată cu trecerea timpului situaţia se schimbă şi trebuie 
făcută o actualizare a analizei. Folosită în mod creativ, analiza SWOT, prin 
limpezimea ei, poate constitui fundamentul pentru o largă diversitate de planuri 
strategice. 

 



3. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ 
ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ PRIN PRISMA 

POLITICILOR EUROPENE 

3.1. Probleme specifice regiunilor de frontieră 
Regiunile de frontieră trebuie să facă faţă mai multor probleme specifice. O 

problemă-cheie, în special în regiunile de frontieră cu caracter rural, este aceea a 
promovării unor tipuri de activităţi economice care să fie compatibile cu 
menţinerea unei calităţi ridicate a mediului şi, în unele cazuri, ca mediul 
înconjurător să nu fie afectat excesiv. 

Barierele care afectează frontierele tradiţionale au un impact negativ asu-
pra dezvoltării cooperării transfrontaliere. Principalele probleme care afectează 
dezvoltarea economică în regiunile de frontieră pot fi sintetizate astfel: 

• probleme legate de conflicte potenţiale între turism şi alte aspecte ale 
dezvoltării, în special în cazul zonelor cu turism de masă. Acestea includ 
tendinţe de a depăşi dependenţa de turism şi creează noi dependenţe, 
un dezechilibru structural în economia regională şi incompatibilităţi în 
termenii efectelor negative asupra mediului, eroziunea şi pierderea 
integrării în cultura locală şi afectarea existenţei comunităţii locale; 

• pierderea informaţiilor cu privire la un potenţial puternic de-a lungul 
regiunilor transfrontaliere luate ca întreg, ceea ce afectează dezvoltarea 
şi diversificarea economică, angajarea deplină a investiţiilor existente în 
infrastructură şi servicii şi planificarea unei noi dezvoltări; 

• pierderea contactelor transfrontaliere şi a reţelelor între instituţii publice, 
agenţiile de promovare a turismului şi alte organizaţii inclusiv companii 
private, contacte care se puteau realiza în scopul dezvoltării şi susţinerii 
comune a eforturilor de cooperare, în special în dezvoltarea corespun-
zătoare a punctelor tari şi resurselor de investire, cum ar fi în dezvoltarea 
unor produse de turism şi a unor pieţe calitative noi; 

• slăbiciuni în infrastructura de transport şi telecomunicaţii. Acest fapt 
include restricţii în modalităţile de traversare a regiunii de frontieră 
(drumuri, căi de bicicletă, trasee turistice etc.), transportul public de-a 
lungul graniţei, facilităţi şi reţea de recreere, dificultăţi în obţinerea unor 
standarde de calitate aşteptate, în special pentru grupuri cu venituri mari; 

• lipsa cunoştinţelor şi a tehnologiilor care presupun servicii pentru afaceri 
de calitate ridicată; lipsa unor cunoştinţe de piaţă care sunt necesare la 
susţinerea dezvoltării unor produse de turism. O problemă importantă 
este cea a turismului rural care pierde astfel beneficii majore şi locuri de 
muncă, iar locuitorii din aceste regiuni realizează colaborări cu operatori 
externi, cu companii străine de transport şi călătorie; 
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• perceperea unei concurenţe puternice între zonele de o parte şi de alta a 
graniţei determină o cooperare dificilă. Această percepţie tinde să fie 
situată pe o poziţie greşită în contextul dezvoltării unor activităţi econo-
mice similare sau complementare de-a lungul graniţei.  

În acest context este nevoie de strategii de dezvoltare cu privire la crearea 
unei diversităţi de produse şi servicii în zona de graniţă. 

Aceste probleme, identificate în cadrul UE, au făcut şi fac obiectul unor 
politici specifice care să le diminueze impactul asupra procesului de dezvoltare. 
Practic, se caută ca regiunile de graniţă, izolate de centrele economice şi de 
fluxurile comerciale, să nu mai fie doar zone de tranzit, ci să se dezvolte pe baza 
resurselor pe care le deţin. 

3.2. Programe şi măsuri eligibile care să soluţioneze problemele din 
regiunile transfrontaliere 

Iniţiativa de Cooperare Transfrontalieră a Comunităţii Europene, adoptată în 
anul 1990, intenţionează să pregătească zonele de frontieră pentru realizarea 
unei Comunităţi fără frontiere interne. Scopul Iniţiativei s-a axat în ultima perioadă 
pe relaţiile care lipsesc din reţelele transeuropene pentru transport şi distribuţia 
energiei în regiunile care cad sub incidenţa Obiectivului 1. 

Programul Interreg II combină funcţiile avute de alte două programe 
anterioare (Interreg I şi Regen). Această iniţiativă are trei standarde distincte cu 
un buget total alocat de 3,159 miliarde euro la preţurile anului 1996 (din care 
2,613 miliarde euro trebuie să fie direcţionate la regiuni care erau încadrate sub 
fostele Obiective 1 şi 6): 

– Interreg II A (1994-1999): cooperarea transfrontalieră; 

– Interreg II B (1994-1999): completarea reţelelor energetice; 

– Interreg II C (1997-1999): cooperarea în zone de planificare regională, în 
particular managementul resurselor de apă. 

Programele şi măsurile de dezvoltare a regiunilor transfrontaliere cuprind 
următoarele elemente: 

• zone eligibile; 

• măsuri eligibile; 

• finanţarea proiectelor. 

1. Zonele eligibile 

Sunt considerate zone eligibile următoarele tipuri de regiuni: 

• toate zonele NUTS III din Comunitate situate de-a lungul zonelor de 
frontieră interne şi externe; 

• zonele NUTS III stabilite pe frontierele de mare. 
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În cazurile stabilite şi în contextul programelor de cooperare transfrontalieră, 
asistenţa Comunităţii poate fi susţinută prin măsuri garantate în zonele NUTS III 
adiacente celor prezentate anterior: 

• ca acestea să implice un nivel ridicat de cooperare transfrontalieră; 

• ca regulă generală, să concentreze mai mult de 20% din cheltuielile 
totale din programele respective. 

PROGRAME PHARE DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ 

1. Regiunea Mării Baltice
2. Polonia/ Regiunea Mării Baltice
3. Polonia/Germania
4. Cehia/Germania
5. Cehia/Austria
6. Ungaria/Austria
7. Slovacia/Austria
8. Slovenia/Austria
9. Slovenia/Italia
10. Bulgaria/Grecia
11. FYROM/Grecia
12. Albania/Grecia
13. Albania/Italia
18.

14. Polonia/Cehia/Germania
15. Cehia/Slovacia/Austria
16. Slovacia/Ungaria/Austria
17. Ungaria/Slovenia/Austria

Programe Bilaterale

Programe Trilaterale

România/Ungaria18

România/Bulgaria

PROGRAME PHARE DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ 

1. Regiunea Mării Baltice
2. Polonia/ Regiunea Mării Baltice
3. Polonia/Germania
4. Cehia/Germania
5. Cehia/Austria
6. Ungaria/Austria
7. Slovacia/Austria
8. Slovenia/Austria
9. Slovenia/Italia
10. Bulgaria/Grecia
11. FYROM/Grecia
12. Albania/Grecia
13. Albania/Italia
18.

14. Polonia/Cehia/Germania
15. Cehia/Slovacia/Austria
16. Slovacia/Ungaria/Austria
17. Ungaria/Slovenia/Austria

Programe Bilaterale

Programe Trilaterale

România/Ungaria18

România/Bulgaria

 
Figura 3.1 - Harta Programelor de Cooperare Transfrontalieră 

2. Măsuri eligibile 

Sunt considerate măsuri eligibile, ce pot fi finanţate din fonduri europene, 
următoarele: 

– studiile prezintă planuri de dezvoltare care privesc zonele ca unităţi 
integrate geografic; 

– dezvoltarea şi/sau susţinerea firmelor mici şi mijlocii, în principal de-a 
lungul reţelelor frontaliere comerciale stabilite între aceste firme; 

– turismul general şi agroturismul; 

– dezvoltarea resurselor locale de apă, a furnizării de gaz şi energie, tele-
comunicaţiile locale şi dezvoltarea resurselor de energie regenerabile; 

– prevenirea poluării şi controlul, utilizarea raţională a energiei şi transferul 
deşeurilor; 

– dezvoltarea rurală; 
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– creşterea productivităţii muncii în agricultură şi susţinerea comerţului de 
frontieră; 

– înfiinţarea sau dezvoltarea organizaţiilor comerciale, asociaţiilor profe-
sionale şi grupurilor de planificare transfrontalieră; 

– îmbunătăţirea infrastructurii (transport, media etc.) în zone unde există 
un deficit serios; 

– cooperarea în domeniul educaţiei şi culturii, inclusiv cooperarea la cel 
mai înalt nivel educaţional, între centrele de cercetare şi universităţi; 

– susţinerea activităţilor de pregătire, în particular pentru şomeri, femei şi 
alte categorii sociale afectate de formarea unei pieţe unice; 

– cooperarea în domeniul sănătăţii; 

– măsuri în domeniile energie, telecomunicaţii şi transport, proiectate ca o 
completare a dezvoltării reţelelor transeuropene; 

– măsuri speciale care să rezolve probleme apărute din existenţa unui 
limbaj diferit, proceduri administrative şi sisteme legislative diferite; 

– pregătirea măsurilor de planificare transfrontalieră; 

– prevenirea comerţului ilicit de-a lungul frontierelor externe. 

3. Finanţarea 

Aceste programe de cooperare transfrontalieră au alocate spre finanţare 
2400 milioane ECU (preţuri 1994), din care 1800 milioane ECU sunt alocate 
pentru regiuni aflate sub incidenţa Obiectivelor 1 şi 6. 

Împrumuturile pot fi garantate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi de 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. Ţările care nu sunt membre ale 
UE nu pot primi finanţare de la Fondurile structurale, dar activitatea transfron-
talieră în zone din ţările Europei Centrale şi de Est adiacente graniţelor externe 
ale UE poate fi finanţată prin programe PHARE. 

Evaluarea programelor înaintate 

Comisia Europeană acordă o atenţie specială următoarelor aspecte atunci 
când evaluează programele pentru finanţare: 

• existenţa unei strategii coerente pentru zonele de frontieră care să 
cuprindă combinaţii corespunzătoare măsurilor structurale şi măsurilor 
sociale; 

• impactul substanţial al măsurilor propuse asupra dezvoltării regiunilor de 
frontieră (interne şi externe) în cazul frontierelor interne aleUE; 

• măsurile propuse promovează cooperarea transnaţională în cât mai 
multe zone posibile (în cazul frontierelor externe); 
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• se aplică principiul complementarităţii asistenţei financiare a Comunităţii 
la contribuţiile naţionale şi regionale; 

• gradul ridicat de implicare al autorităţilor locale şi regionale în 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor propuse. 

Necesităţi şi priorităţi în regiunile de frontieră  

1) Dezvoltarea economică regională: 

• Acţiunile şi măsurile politicilor de dezvoltare economică trebuie să se 
concentreze asupra utilizării durabile a resurselor naturale; de 
asemenea, trebuie să se asigure că activităţile industriale şi de 
producţie nu afectează echilibrul natural din zonă.  

• Calitatea mediului este un factor important în atragerea investiţiilor şi 
noilor afaceri bazate pe activităţi de servicii, care utilizează tehnologii 
“curate” pentru dezvoltarea pieţei şi marketingul produselor din 
regiune (în special alimente şi artizanat), dar şi pentru noile industrii, 
servicii şi turism. Calitatea mediului este importantă pentru păstrarea 
şi atragerea locuitorilor în regiunile de frontieră, pentru viaţă, muncă şi 
turism. 

2) Dezvoltarea unei pieţei regionale a muncii; 

3) Infrastructură şi facilităţi de dezvoltare; 

4) Investiţii şi localizarea afacerilor = atractivitatea regiunii; 

5) Dezvoltarea turismului. 



4. ANALIZA SWOT LA NIVELUL REGIUNII 
DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ 

CU UNGARIA 
Potrivit Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 151 din iulie 1998) - articolul 2, 

un obiectiv important este acela de “stimulare a cooperării interregionale, interne 
şi internaţionale, a celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum 
şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile europene care promovează 
dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor pro-
iecte de interes comun şi conforme cu acordurile internaţionale la care România 
este parte”. În acest context, cele patru judeţe de la graniţa8 cu Ungaria compun 
Regiunea de Cooperare Transfrontalieră cu Ungaria (RCTU) având o suprafaţă de 
2841,3 mii ha (11,9% din teritoriul României), cu o populaţie de circa 2190 mii 
locuitori (9,7% din populaţia totală). Pe teritoriul acestei regiuni există un număr 
de 1298 localităţi din care 28 localităţi urbane. Judeţul cu teritoriul cel mai mare 
este Timiş (30,6%), urmat de Arad (27,3%), Bihor (26,6%) şi Satu Mare (15,5%). 

Teritoriul RCTU este caracterizat printr-o mare diversitate naturală, 
predominantă fiind zona de câmpie şi luncă (57% din suprafaţa totală), urmată de 
cea de dealuri şi podişuri (24,0% din total) şi munte (19,0%); terenul destinat 
agriculturii deţine 71,5% din total, iar restul este ocupat de păduri (20,9%). 

Această regiune este străbătută de o reţea hidrografică bogată, formată din-
tr-un mare număr de cursuri de apă (Tisa, Someş, Mureş, Bega, Timiş, Criş, Ier, 
Aranca), majoritatea drenate de râul Tisa, cuprinzând şi numeroase lacuri naturale 
şi artificiale. Datorită complexităţii structurii geologice din zonă, subsistemul deţine 
o mare varietate de bogăţii minerale (zăcăminte de ţiţei, lignit, roci utile şi 
materiale de construcţii, minerale şi minereuri complexe, izvoare minerale etc.). 

Privită în contextul general al regiunilor transfrontaliere româneşti, RCTU se 
caracterizează printr-un grad mai mare de dezvoltare comparativ cu media naţio-
nală. 

4.1. Consideraţii generale privind Regiunea de Cooperare 
Transfrontalieră cu Ungaria 

Cele patru judeţe cuprinse în RCTU - Arad, Timiş, Bihor, Satu Mare - alcă-
tuiesc împreună Zona agricolă de Vest, având condiţii geografice şi pedoclimatice 
favorabile agriculturii şi activităţilor bazate pe materiile prime agricole. Zona 
respectivă este recunoscută pentru tradiţiile vechi în cultura cerealelor, a plantelor 
tehnice şi a creşterii animalelor şi pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti.9 
În Bihor, de exemplu, anumite activităţi meşteşugăreşti existau din secolul al XII-lea, 

                                            
8 Graniţa României cu statele vecine se întinde pe o suprafaţă de 2946 km, astfel: Ucraina - 635 

km (21,55%), Ungaria - 445 km (15,10%), Iugoslavia - 544 km (18,46%), Bulgaria - 631 km 
(21,41%) şi Moldova - 691 km (23,45%). 

9 Monografia judeţului Bihor, Ed. Academiei, 1972. 
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iar în secolul al XVIII-lea funcţionau numeroase bresle: lemnari, zidari, cioplitori în 
piatră, croitori, lăcătuşi, armurieri etc. 

Agricultura era sectorul dominant în regiune, cu un grad de mecanizare 
sporit faţă de restul ţării şi cu producţii medii ridicate. În anul 193110, provinciile 
Banat şi Crişana-Maramureş reprezentau cca 11% din suprafaţa arabilă a 
României, ponderea cea mai mare (în jur de 85%) fiind a proprietăţilor sub 5 ha. 

După anul 1945, ca urmare a cooperativizării, în RCTU erau dominante 
unităţile agricole cooperatiste (63% din total), sector mai mic din punct de vedere 
al dimensiunii comparativ cu media pe ţară. Unităţile agricole de stat deţineau o 
pondere de 25% din total în RCTU, superioare ca număr comparativ cu media pe 
ţară (21% în România).  

Către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, apar şi se 
dezvoltă primele unităţi industriale sub formă de ateliere şi mici întreprinderi spe-
cifice industriei alimentare şi uşoare.11 Între cele două războaie mondiale, indus-
tria regiunii cunoaşte o anumită prosperitate, apărând unităţi noi în domeniul in-
dustriei alimentare, industriei construcţiilor de maşini, a materialelor de construcţii, 
a industriei textile, de pielărie şi încălţăminte, a industriei chimice.  

Veniturile totale obţinute din activităţi industriale, în anul 1931, situau 
regiunea pe locul trei faţă de celelalte provincii istorice. Caracteristic pentru 
industria din zonă, în perioada respectivă, este preponderenţa industriei mari (cca 
80% în Banat şi 51% în Crişana-Maramureş). De altfel, marea industrie, din punct 
de vedere al veniturilor, se situa pe primul loc pe ţară în Banat şi pe locul trei după 
Muntenia, în Crişana-Maramureş. 

După anul 1948, programul de industrializare aplicat de regimul comunist a 
produs mutaţii structurale în economia judeţelor. Cele mai importante aspecte 
sunt următoarele: 

• în cadrul industriei, au avut prioritate construcţiile de maşini şi industria chi-
mică, întreprinderile republicane au devenit preponderente (peste 80%); 

• producţia industrială s-a concentrat în câteva centre - de obicei reşe-
dinţele de judeţ; 

• a crescut foarte mult numărul întreprinderilor mari şi foarte mari (între 
200 şi 5000 angajaţi). 

Ramurile cu dinamica cea mai pronunţată şi cu investiţii în capacităţi noi au 
fost: construcţiile de maşini şi prelucrarea metalului, industria chimică, materialele 
de construcţii, prelucrarea lemnului, industria alimentară, industria textilă, tricotaje 
şi confecţii, industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei.  

Turismul s-a dezvoltat mai ales pe baza obiectivelor cu valoare etnografică 
deosebită, cu valoare istorică sau arhitecturală şi mai puţin pentru peisajul natural 
care, datorită specificului câmpenesc, nu este foarte variat şi pitoresc. 

                                            
10 Nicholas Georgescu-Roegen, Economia României, Ed. Expert, 1997, p. 8, 14, 18, 25. 
11 Monografii judeţene: Timiş, Arad (1979); Bihor (1972); Satu Mare (1976). 
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În perioada 1970-1989, producţia industrială în RCTU a cunoscut o creştere 
continuă în ansamblul ei, valoarea acesteia mărindu-se de patru ori. În România, 
producţia industrială în aceeaşi perioadă a crescut numai de 3,86 ori. Sectoarele 
industriale cu cele mai mari creşteri au fost sectorul de combustibili (creştere de 
22 ori), metalurgia neferoasă (creştere de 18,4 ori) şi chimia (creştere de 8,8 ori). 

În agricultură, după anul 1945, un mare volum de investiţii s-a orientat către 
lucrările hidroameliorative, mecanizare şi chimizare; proprietatea de stat şi coope-
ratistă au devenit dominante. S-au dezvoltat, de asemenea, mari complexe pentru 
creşterea animalelor şi s-au amenajat suprafeţe însemnate cu sere şi heleştee. 

În anul 1989, structura investiţiilor din RCTU era dominată de investiţiile rea-
lizate în sectorul agricol (RCTU fiind a doua zonă agricolă a ţării) cu 31% din total, 
urmau cele realizate în industrie (29%). O importanţă deosebită au avut-o in-
vestiţiile realizate în construcţii (17% din total comparativ cu 15% media naţiona-
lă), în timp ce investiţiile realizate în sectorul transporturi au fost cu mult sub nive-
lul celor din ţară (10% în România comparativ cu 2% în RCTU). Acesta este unul 
dintre motivele pentru care infrastructura rutieră are în prezent probleme serioase. 

4.2. Dezvoltarea urbană în RCTU 

4.2.1. Creşterea urbană în regiunea transfrontalieră 

La nivelul anului 1997, cele 4 judeţe componente ale regiunii transfrontaliere 
prezentau un grad de urbanizare diferenţiat atât ca pondere a populaţiei urbane în 
populaţia totală, cât şi ca structură şi distribuţie a reţelei urbane (vezi tabelul 4.1). 

Tabelul 4.1 

Date generale privind nivelul de urbanizare al regiunii12 
Judeţ Suprafaţă 

totală 
Populaţie 

totală 
Populaţie 

urbană 
% popu-

laţie urbană
Nr. UAT 
urbane13

Nr. UAT 
rurale 

Dens. urbană 
(loc./1000km2) 

Arad 7754 476988 247777 51,9 8 (1) 67 1,04
Bihor 7544 625596 311788 49,8 9 (1) 86 1,20
Satu Mare 4418 392054 181999 46,4 4 (2) 56 0,90
Timiş 8697 692870 430068 62,1 7 (2) 75 0,80
Total regiune 28413 2187508 1171632 53,6 28 (6) 284 0,99
România  238391 22545925 12404690 55 263 (82) 2686 1,10
% în total ţară 11,9 9,7 9,4 (-1,4) 10,6 (7,3) 10,6 (-0,11)
Sursa: Anuare statistice, diverse ediţii. 

Pe fondul unei populări mai reduse a teritoriului, comparativ cu media 
naţională, se poate observa şi o pondere mai mică a populaţiei urbane în raport cu 
media naţională. Distribuţia spaţială a localităţilor urbane indică, de asemenea, o 
densitate inferioară mediei naţionale.  

Despre dezvoltarea urbană a celor 4 judeţe se poate spune că: 
                                            

12 Sursa: CNS, Anuarul statistic al României, 1998. 
13 În paranteze apare numărul/ponderea municipiilor. 
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– Timişul are gradul cel mai ridicat de urbanizare, dar prezintă o reţea 
urbană slab dezvoltată, Timişoara concentrând peste 48% din populaţia 
totală şi cca 78% din populaţia urbană; 

– În Timiş, primele două oraşe (Timişoara şi Lugoj) concentrează peste 
55% din populaţia totală şi 89,1% din populaţia urbană; 

– Aradul prezintă o distribuţie teritorială echilibrată (excepţie făcând zona 
estică, predominant montană) şi un nivel de urbanizare mediu; în 
municipiul Arad este concentrată cca 75% din populaţia urbană (38,7% 
din populaţia totală), restul reţelei urbane fiind constituită din aşezări mici 
(mărimea medie a acestora este sub 9000 de locuitori). 

– Bihorul are un grad mai scăzut de urbanizare, dar aparent o reţea urbană 
mai bine dezvoltată; în realitate trei dintre oraşele judeţului sunt oraşe 
miniere grupate în zona de sud-est, montană, a judeţului, formând 
practic un mic nucleu urban cu o populaţie de cca 16000 locuitori). 

– Judeţul Satu Mare are gradul cel mai scăzut de urbanizare şi cel mai mic 
număr de unităţi administrativ-teritoriale urbane (4), concentrând în pri-
mele două oraşe (Satu Mare şi Carei) peste 80% din populaţia urbană a 
judeţului. 

Centrele urbane ale regiunii au următoarele caracteristici: 

– Cele 4 reşedinţe de judeţ (având peste 100000 de locuitori fiecare) 
concentrează peste 74% din populaţia urbană a regiunii (80% împreună 
cu Lugoj şi Carei), comparativ cu media naţională, unde oraşele cu peste 
100000 locuitori concentrează numai 56,6% din totalul populaţiei urbane 
(conf. RDU - 1998). 

– Sistemul urban este puternic dezechilibrat în zona sa mediană şi 
inferioară (vezi tabelul 4.2). O reţea echilibrată în care cel mai mic oraş 
să aibă 4-5000 de locuitori ar presupune existenţa a 55-60 de centre 
urbane conform regulii lui Zipf (raportul rang-talie). 

– Din punct de vedere funcţional, cele 4 mari centre ale regiunii sunt mai 
strâns legate de alte sisteme; astfel Timişoara are relaţii importante în 
sistemul bănăţean, împreună cu Lugoj şi Reşiţa, iar Satu Mare împreună 
cu Baia Mare constituie un bipol al zonei maramureşene, astfel că în 
plan regional axa urbană polarizatoare se află mai degrabă pe relaţia 
Arad-Oradea. 

– Cu excepţia oraşelor Lugoj (TM) şi Carei (SM), nici un alt oraş nu 
cuprinde mai mult de 3% din populaţia urbană a judeţului respectiv. 

În perioada 1970-1997, conform datelor din RDU - 1998, creşterea popu-
laţiei urbane a urmat un trend crescător de la 37% în 1970, la 55% în 1997. Cele 
4 judeţe din zona transfrontalieră nu au urmat un ritm similar, unele dintre ele 
înregistrând stagnări sau chiar scăderi în ultimul deceniu (vezi tabelul 4.2). 
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Tabelul 4.2 

Ritmuri ale urbanizării în regiune14 
 Ponderea popu-

laţiei urbane (%) 
Rata medie anuală de 

creştere a pop. urbane (%)
Populaţia din oraşe 

> 100000 loc. 
 1970 1990 1997 1970-1990 1990-1997 % în pop. totală % în pop. urbană

AR 40,8 53,4 51,9 1,5 -1,3 38,7 74,5
BH 32,4 48,6 49,8 2,4 -0,4 35,7 71,6
SM 31,9 46,6 46,4 2,5 -0,9 33,1 71,4
TM 42,8 62,0 62,1 2,5 -0,6 48,2 77,7
România 36,9 54,3 55,0 2,7 -0,3 31,1 56,6
Sursa: Anuare statistice, diverse ediţii. 

Dacă în 1970, Arad şi Timiş aveau o populaţie urbană superioară mediei 
naţionale, în 1997 numai Timişul se menţine la o cotă superioară. De altfel, în tot 
acest interval ritmurile de creştere/scădere au fost mai scăzute/ridicate faţă de 
media naţională. Cel mai afectat dintre judeţe a fost Aradul, unde scăderea accen-
tuată din deceniul 10 se explică şi prin emigrarea masivă a populaţiei germane (în 
general urbană). Este posibil ca şi scăderea mai rapidă a populaţiei urbane din 
Satu Mare să fie determinată de o emigrare a populaţiei de origine maghiară din 
centrele urbane. 

Trebuie remarcat faptul că nivelul de urbanizare a fost constant inferior nive-
lului naţional cu excepţia anului 1977 (după desemnarea ca oraşe a unui număr 
de 9 comune). Este interesantă de asemenea competiţia dintre Arad şi Oradea, 
care a dat câştig de cauză celui din urmă. Totodată trebuie subliniată ponderea 
crescândă a Timişoarei şi Oradei în detrimentul Aradului şi municipiului Satu Mare 
(vezi figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Evoluţia ponderii primelor 4 centre urbane din RCTU 

                                            
14 Conform RDU, 1998. 
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4.2.2. Prevederi ale Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 

Conform propunerilor din cadrul PATN - Secţiunea IV - “Reţeaua de locali-
tăţi”, ierarhizarea aşezărilor urbane şi rurale, în funcţie de rolul lor teritorial, se 
ordonează după nouă categorii sau ranguri15, astfel: 

• Rangul I - municipiul Bucureşti, capitala României, metropola cu multiple 
funcţiuni internaţionale, conectată la reţeaua marilor oraşe europene; 

• Rangul II - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la 
nivel european: municipii care prin efectivele populaţiei, dinamismul 
economic şi demografic, nivelul de dotare/echipare şi accesibilitatea la 
infrastructura majoră de căi de comunicaţie se racordează la reţeaua 
oraşelor europene; 

• Rangul IIIa - municipii de importanţă interjudeţeană şi judeţeană: muni-
cipii reşedinţă de judeţ care dispun de dotările şi echipările necesare 
spaţiului judeţean şi care pe anumite funcţiuni pot avea o influenţă teritorială 
mai extinsă; 

• Rangul IIIb - municipii şi oraşe-staţiuni turistice naţionale (conform listei 
din Anexa la HG nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind 
atestarea staţiunilor turistice); 

• Rangul IV - municipii şi oraşe cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi, 
servind o parte însemnată din teritoriul judeţean; 

• Rangul Va - oraşe având în genere rol de servire în cadrul zonei 
imediate; 

• Rangul Vb - sate reşedinţă de comună de importanţă intercomunală 
care prin nivelul de dezvoltare economică şi de dotare/echipare au o arie 
de atractivitate care depăşeşte limitele teritoriului administrativ al 
comunei din care face parte; 

• Rangul VI - sate reşedinţă de comună cu influenţă exclusiv asupra 
teritoriului administrativ al comunei respective; 

• Rangul VII - sate componente ale comunelor, altele decât satele 
reşedinţă şi sate aparţinând municipiilor sau oraşelor. 

                                            
15 Ierarhizarea funcţională a localităţilor urbane şi rurale: clasificarea localităţilor pe ranguri 

în funcţie de importanţa în reţea şi rolul teritorial potrivit unei structuri de reţea similară 
modelului locului central, menită să acopere în mod uniform teritoriul, asigurând un sistem de 
servire a populaţiei eficient din punct de vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrată a 
localităţilor în teritoriu. 
Rang: expresie a importanţei actuale şi în perspectivă imediată a unei localităţi în cadrul 
reţelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu 
dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea 
de resurse. Această importanţă trebuie să-şi găsească corespondentul şi în nivelul de 
modernizare (conf. PATN - Secţiunea IV). 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

34 

Aşezările urbane sunt prezente în cadrul primelor 5 categorii/ranguri. Con-
form propunerilor de încadrare a centrelor urbane existente, în regiune se află 
categorii de rang II, III şi IV. 

4.2.3. Alte caracteristici ale sistemului urban regional 

În regiune, sistemul de aşezări urbane este caracterizat prin prezenţa a 4 
mari centre urbane cu peste 100000 locuitori, care concentrează 40% din popu-
laţia totală a judeţului şi 3/4 din cea urbană, reprezentând practic singurele nuclee 
urbane16 importante din zonă. În fiecare din cele 4 judeţe, cu excepţia Timişului, 
reşedinţele se află în raporturi de hipertrofiere17 foarte mari18, putându-se constata 
existenţa unor capitale judeţene monocentrice dominante. În judeţul Timiş există 
un centru mai bine dezvoltat, având rol de pol de echilibru pentru zona de est a 
judeţului, Lugoj, de altfel un important nod rutier pentru direcţiile dinspre 
Timişoara, Deva şi Reşiţa. 

La nivel de regiune, Timişoara apare drept cel mai puternic centru econo-
mic, social, financiar-bancar şi cultural. Sub aspectul relaţiei transfrontaliere, mu-
nicipiul are poziţia cea mai puţin favorabilă, neavând legături imediate şi directe 
către PCTF-urile de pe graniţa româno-ungară. Timişoara poate valorifica atuul 
aeroportului internaţional şi al poziţiei-cheie în raport cu graniţa iugoslavă. În con-
diţiile stabilizării şi îmbunătăţirii climatului politic în zonă, rolul de placă turnantă al 
Timişoarei, între România, Serbia şi Ungaria, poate deveni semnificativ. 

Cele 3 centre urbane de importanţă regională - Arad, Oradea şi Satu Mare - 
se află în poziţii favorabile faţă de zona frontalieră, fiind tranzitate de axe rutiere şi 
feroviare majore, care traversează graniţa. Oradea se află la egală distanţă de 
Arad, respectiv Satu Mare, şi totodată pe una dintre axele majore de comunicaţii. 
Prin accesibilitate, echipare şi dezvoltare economico-socială, Oradea ar putea 
prelua o funcţie de centru polarizator al relaţiilor transfrontaliere. Trebuie însă 
realizată o mai bună interconectare a celor 3 centre de-a lungul frontierei şi 
urmărită o dezvoltare complementară în plan economic şi cultural. 

Centrele de rang IV, de importanţă zonală, sunt oraşe şi municipii de mări-
me mică şi mijlocie cu anumite tradiţii istorice şi cu o dezvoltare economică diver-
sificată. Dintre cele 6, se detaşează ca importanţă Lugojul, vechi centru cultural, 
nod rutier (la intersecţia drumurilor dinspre Timişoara, Deva şi Reşiţa) şi sediu al 
unor institute de învăţământ superior. Lipova, Beiuş şi Carei sunt de asemenea 
centre urbane cu vechime, situate în poziţii-cheie în cadrul judeţelor, pe axe majo-
re de comunicaţie. Marghita şi Ineu sunt oraşe mai noi (oficial desemnate în 1968) 

                                            
16 Nucleele urbane sunt grupări de aşezări urbane care depăşesc 100000 de locuitori. Ele pot fi 

mono- sau polinucleare. În regiune, singura grupare de centre urbane este Arad-Curtici (cca 
195000 locuitori), acesta din urmă fiind practic în sfera de influenţă imediată a marelui oraş de 
pe Mureş. 

17 Raportul de hipertrofiere este exprimat prin proporţia dintre primul şi al doilea oraş al unei 
regiuni şi reflectă nivelul de concentrare a dezvoltării urbane. 

18 În Arad - 15,8, în Bihor - 10,8, în Timiş - 6,6 şi în Satu Mare - 5,0. 
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cu profil economic mai puţin diversificat, dar situate în vecinătatea unor zone de 
interes turistic. Centrele de rang IV din regiune sunt mai puţin legate între ele, prin 
căi de comunicaţii majore, cât mai ales de reşedinţele de judeţ. 

Centrele de rang V (17 la număr), precum oraşul-staţiune Buziaş, sunt din 
categoria oraşelor mici (sub 20000 locuitori) şi au nivel mediu de echipare şi dez-
voltare economică. Cu excepţia oraşelor Salonta şi Sânnicolau Mare, toate cele-
lalte au devenit centre urbane începând din deceniul al şaselea19 (vezi tabelul 
4.3), unele având chiar mai puţin de 10 ani de existenţă (Valea lui Mihai din Bihor 
a devenit oraş în 1989, iar Făget din Timiş, în 1994). Cele mai multe sunt 
dependente de 1-2 întreprinderi importante având un grad redus de diversificare 
economică. Dintre ele se detaşează centre cu o anumită tradiţie sau/şi cu o 
poziţie-cheie în raport cu anumite tipuri de resurse şi activităţi (Salonta, Jimbolia, 
Deta, Negreşti-Oaş, Curtici, Nădlac, Sebiş etc.). 

Învăţământul superior este prezent în 4 centre urbane ale regiunii. La o pon-
dere a populaţiei regiunii de 9,7% în total populaţie se poate remarca ponderea 
ridicată a studenţilor şi a cadrelor didactice, precum şi numărul mai mare cu 40% 
al studenţilor/10000 locuitori faţă de media pe ţară. 

Tabelul 4.3 

Învăţământul superior în centrele urbane ale regiunii20 

Judeţu
l 

Centrul urban Nr. facultăţi Nr. studenţi Nr. cadre 
didactice 

Nr. studenţi/10000 
locuitori 

TM Timişoara 51 29592 2651 885,7 
BH Oradea  15 11204 601 501,8 
AR Arad  9 5693 383 308,4 
TM Lugoj  3 2624 83 532,9 
 Regiune 78 49113 3718 224,5 
 România  516 360590 24427 159,9 
 % în total ţară 15,1 13,6 15,2  

 
Tabelul 4.4 

Populaţia centrelor urbane din regiune la 1 iulie 1997 (conf. AS. 1998) 
şi ponderea acestora în populaţia totală 

Nr. Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie %
crt. ARAD  476988  BIHOR  625596  SATU MARE 392054  TIMIŞ  692870  
1. Arad  184619 39 Oradea  223288 36 Satu Mare  129886 33 Timişoara  334098 48
2. Chişineu-

Criş 
8754 2 Aleşd  10956 2 Carei 25503 7 Lugoj 49241 7 

3. Curtici  9746 2 Beiuş 12169 2 Negreşti-Oaş 16390 4 Buziaş 8270 1 

                                            
19 Ştei şi Nucet sunt oraşe noi construite în anii ’50 ca centre industriale. 
20 Date CNS, Anuarul statistic 1998. 
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Nr. Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie % Judeţ  Populaţie %
crt. ARAD  476988  BIHOR  625596  SATU MARE 392054  TIMIŞ  692870  
4. Ineu  10369 2 Marghita  18834 3 Tăşnad  10220 3 Deta  7179 1 
5. Lipova  11578 2 Nucet  2893 0   Făget  7532 1 
6. Nădlac  8421 2 Salonta  20194 3   Jimbolia  10805 2 
7. Pâncota  7438 2 Ştei  9637 2   Sânnicolau 

Mare  
12943 2 

8. Sebiş 6852 1 Valea lui 
Mihai  

10686 2      

9.    Vaşcău  3131 1      
 Total 

urban 
247777 52  311788 50  181999 46  430068 62

 

1000

10000

100000

1000000

1 10 100
nr. localitãþi urbane

populaþie

 
Figura 4.2 -  Raportul rang-talie al centrelor urbane din regiune 

4.3. Analiza SWOT pe sectoare 
În cele ce urmează vom aplica analiza SWOT la RCTU, având în vedere 

sectoarele economice mai importante. 

SECTORUL IMM 

Puncte tari: 
• IMM-uri numeroase şi adaptabile; 

• legături cu firme maghiare de cealaltă parte a graniţei; 

• legături de cooperare cu firmele industriale mijlocii şi mari din România; 

• potenţial bun de dezvoltare în condiţiile îmbunătăţirii climatului de afaceri 
în România; 

• specializare relativ bună în domeniul serviciilor. 
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Puncte slabe: 

• IMM-uri se înfiinţează în general, în localităţile mai mari, vitregindu-se 
zonele monoindustriale, oraşele mici sau comunele; 

• absenţa unei reţele de servicii în sprijinul întreprinzătorilor, cum ar fi 
incubatoarele de afaceri, centrele internaţionale de afaceri, centrele de 
transfer tehnologic; 

• decapitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii a dus la diminuarea 
drastică a resurselor proprii pentru investiţii; 

• majoritatea forţei de muncă din IMM-uri este antrenată în servicii, comerţ 
şi operaţii de import-export ceea ce denotă existenţa unui număr scăzut 
de IMM-uri productive. 

Obiectiv de dezvoltare pentru SECTORUL IMM: Diversificarea activităţilor 
productive concomitent cu realizarea unei dimensiuni de scară la nivelul RCTU. 

Obiective operaţionale: 

I. Identificarea cadrului general (legislativ, organizatoric etc.) şi a dimen-
siunii cooperării de ambele părţi ale graniţei; 

II. Crearea unui mediu de afaceri transparent pentru IMM-uri, de o parte şi 
de alta a graniţei; 

III. Identificarea principalelor nevoi de cooperare în afaceri; 

IV. Promovarea evenimentelor de afaceri de ambele părţi ale graniţei; 

V. Dezvoltarea de servicii de afaceri comune pentru firmele româneşti şi 
maghiare (marketing, aprovizionare, informare, baze de date etc.); 

VI. Crearea de facilităţi comune pentru IMM-uri (baze de aprovizionare, 
bănci de date, atestarea calităţii etc.); 

VII.Facilitarea dezvoltării şi creării de afaceri comune (constituirea unui fond 
finanţat în comun care să faciliteze dezvoltarea IMM-urilor). 

INDUSTRIE 

Puncte tari: 

• structură industrială relativ diversificată; 

• forţă de muncă cu grad ridicat de calificare; 

• capacităţi industriale cu potenţial bun de dezvoltare-restructurare; 

• distribuţie geografică relativ echilibrată, cu o anume preponderenţă în 
sudul RCTU; 
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• reţea de cooperare cu industria orizontală din România. 

Puncte slabe: 

• capacităţi excedentare în unele domenii industriale; 

• tehnologii puţin performante la nivelul anilor ‘70-‘80; 

• investitori strategici insuficienţi; 

• lipsa sistemelor de control al calităţii; 

• legături slabe de cooperare cu partenerii potenţiali din Ungaria. 

Obiectiv de dezvoltare pentru domeniul INDUSTRIE: Crearea de condiţii 
mai bune pentru dezvoltarea industrială şi crearea de noi locuri de muncă. 

Obiective operaţionale: 

I. Facilitarea tuturor formelor de cooperare industrială transfrontalieră; 

II. Întărirea reţelelor şi legăturilor industriale existente; 

III. Promovarea produselor industriale realizate în comun pe pieţele UE; 

IV. Întărirea relaţiilor între furnizori şi producători; 

V. Dezvoltarea de sisteme logistice comune pentru optimizarea costurilor 
de transport; 

VI. Facilitarea accesului la credite şi reducerea costului de finanţare a 
investiţiilor comune (crearea unei Bănci de Dezvoltare Industrială pentru 
RCTU); 

VII.Facilitarea transferului tehnologic România/Ungaria şi din ţările membre 
UE; crearea de clustere tehnologice în domeniile: construcţii de maşini, 
prelucrarea lemnului, textile, ingineria mediului etc. 

AGRICULTURĂ 

Puncte tari: 

• potenţial agricol ridicat şi mult mai variat, în raport cu aria frontalieră 
corespunzătoare a Ungariei; 

• preponderenţa sectorului privat în raport cu cel public, atât în structura 
terenurilor, cât şi a şeptelului, favorizant în cooperarea transfrontalieră; 

• existenţa unei baze cadastrale vechi, ce asigură reconstituirea vechilor 
proprietăţi; 

• creşterea asociaţiilor producătorilor privaţi şi a performanţelor realizate 
de aceştia, inclusiv a capacităţii de cooperare cu producătorii maghiari 
pentru valorificarea produselor pe terţe pieţe; 
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• experienţă în conlucrarea dintre instituţiile de învăţământ superior şi 
cercetare şi fermele agricole; 

• experienţă în diseminarea tehnologiilor de vârf prin multiplicarea fermelor 
model; 

• valorificarea tradiţiilor existente în cultivarea, prelucrarea şi comerciali-
zarea unor plante pentru industrializare sau pentru consumul direct pe 
piaţa maghiară sau pe terţe pieţe; 

• reîntoarcerea unor specialişti din agricultură spre fermele şi asociaţiile de 
profil; 

• localizarea reprezentanţelor unor mari firme de producţie a echipa-
mentelor agricole; 

• acumularea unei experienţe în asocierea furnizorilor de materii prime 
agricole cu producătorii de produse prelucrate, mai ales în domeniul 
plantelor pentru industrializare şi al valorificării produselor animaliere; 

• tendinţa de optimizare a mărimii fermelor zootehnice, prin multiplicarea 
fermelor de 50-150 de capete; 

• existenţa unei infrastructuri pentru irigaţii şi desecări, ce poate fi reacti-
vată şi racordată cu cea din zona frontalieră maghiară. 

Puncte slabe: 

• randament slab al producţiei vegetale, în raport cu cel realizat în zona 
maghiară; 

• lipsă de resurse financiare la nivel de producător pentru dezvoltarea 
bazei tehnice a agriculturii; 

• scăderea numărului de specialişti cu studii medii şi superioare din 
agricultură; 

• tendinţă de reîntoarcere la agricultura de subzistenţă, mai ales în ariile 
montane şi deluroase; 

• grad mare de fragmentare a proprietăţilor agricole; 

• slabă funcţionare a sistemelor de irigaţii şi drenaj; 

• insuficienţa drumurilor agricole, retrasarea cu dificultate a acestora şi 
accesibilitatea greoaie spre exploataţiile agricole; 

• diminuarea rolului staţiunilor de cercetare în promovarea de noi soiuri şi 
tehnologii agricole; 

• lipsa tendinţelor de specializare a agriculturii, în raport cu cele mai favo-
rabile condiţii pedoclimatice şi cerinţele pieţei, care să favorizeze gradul 
de complementaritate faţă de agricultura din aria frontalieră maghiară; 
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• stare de degradare înaintată a unor soluri (naturală – salinizare, eroziu-
ne, alunecări de teren, exces de umiditate etc. – şi antropică – poluare în 
ariile petroliere sau suburbane); 

• nivel redus al cererii de produse agroalimentare pe piaţa consumatorilor; 

• număr redus al firmelor de consultanţă tehnică în domeniul agricol; 

• costul ridicat al produselor agricole şi slaba lor competitivitate, inclusiv pe 
piaţa internă; 

• lipsa activităţii de prospectare a pieţelor, internă şi externă, pentru 
evaluarea corectă a cantităţilor şi a tipurilor de produse agricole; 

• pondere mică a plantelor de cultură industriale şi medicinale; 

• lipsa unor investiţii majore în agricultură. 

Obiectiv general pentru domeniul AGRICULTURĂ: Utilizarea optimală a 
potenţialului agricol şi a componentelor sale complementare pentru valorificarea 
produselor agricole pe cele două sau pe terţe pieţe. 

Obiective operaţionale: 

I. Atenuarea diferenţierilor existente în materie de competitivitate a produ-
selor agricole; 

II. Înfiinţarea de firme mixte de consultanţă tehnică şi de marketing în 
domeniul agricol; 

III. Valorificarea atuurilor de complementaritate a celor două zone frontalie-
re, în vederea accelerării accesului reciproc pe ambele pieţe şi pe terţe 
pieţe; 

IV. Revitalizarea culturilor agricole industriale, prin utilizarea capacităţilor de 
prelucrare a acestora existente în ambele zone; 

V. Dezvoltarea şi interconectarea infrastructurii agricole din ariile respective 
(sisteme de irigaţii şi drenaj, reţele de drumuri agricole etc.), pentru 
asigurarea unei funcţionalităţi sporite a acesteia la nivel transfrontalier; 

VI. Înfiinţarea unor centre comune de pregătire a fermierilor, inclusiv a unor 
ferme-model mixte; 

VII.Creşterea gradului de solidaritate locală şi regională în combaterea 
consecinţelor unor catastrofe naturale, care vizează culturile agricole 
(invazie de insecte şi dăunători, inundaţii, revărsări, grindină etc.); 

VIII.Valorificarea infrastructurii existente şi modernizarea acesteia, mai ales 
în cazul reactivării producţiei animaliere.  
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SERVICII  

Obiectiv general pentru domeniul SERVICII: Crearea unui mediu 
favorabil pentru diversificarea serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii lor. 

Obiective operaţionale: 

I. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională, accesibil şi diversificat 
în domeniul serviciilor; 

II. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de interes transfrontalier (vama-
le, de transport, de gospodărire a apelor etc.); 

III. Stimularea dezvoltării serviciilor din sectorul privat şi mai ales a celor cu 
orientare transfrontalieră; 

IV. Simplificarea procedurilor de autorizare şi funcţionare a serviciilor de 
consultanţă, informare, promovare; 

V. Încurajarea/stimularea dezvoltării serviciilor din domeniul bancar, asigu-
rări, turism, comerţ şi alimentaţie publică în spaţiul frontalier; 

VI. Stimularea dezvoltării şi localizării de servicii pentru întreprinderi în 
oraşele mici şi în spaţiul rural (inclusiv servicii specifice pentru domeniul 
agricol), cu precădere în spaţiul frontalier; 

VII.Dezvoltarea de servicii complementare şi “în oglindă” în zona frontalieră 
şi în marile centre urbane ale regiunii pentru crearea unui spaţiu comun 
integrator al dezvoltării economice. 

TURISM 

Puncte tari: 

• existenţa unor arii naturale sau etno-folclorice de mare atractivitate 
turistică: Ţara Oaşului, Munţii Apuseni, Ţara Zarandului; 

• existenţa unor centre urbane importante cu elemente de mare atractivita-
te turistică: monumente istorice, zone cu valoare arhitectural-urbanistică, 
evenimente culturale, târguri, expoziţii (Timişoara, Oradea, Arad, Satu 
Mare, Lugoj, Lipova et.); 

• existenţa unui număr important de staţiuni balneoturistice, dezvoltate în 
relaţie cu prezenţa unei anumite resurse naturale (ape geotermale şi 
minerale, pârtii de schi etc.): Buziaş, Lipova, Moneasa, Băile Felix, Băile 
1 Mai, Stâna de Vale, Bixad etc.; 

• existenţa unor puncte de atractivitate turistică datorită prezenţei unor ele-
mente naturale sau construite valoroase (rezervaţii naturale, zone cu 
fond cinegetic, monumente istorice, ansambluri arhitecturale etc.); 

• existenţa unor manifestări culturale tradiţionale multietnice în diferite 
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zone ale regiunii, care pot constitui elemente de atractivitate turistică: 
sărbători, festivaluri şi târguri tradiţionale; 

• existenţa unor zone viticole şi pomicole care pot constitui arii de atrac-
tivitate pentru turismul rural (în judeţul Arad sau în judeţul Satu Mare); 

• agroturismul este o formă în plină dezvoltare şi cu perspective mari pen-
tru viitor. Există deja mai multe gospodării omologate în Ţara Oaşului 
(clasa * şi **) cu 19 locuri, altele fiind în curs de omologare; 

• accesibilitatea bună a principalelor centre urbane din regiune; 

• capacitatea de comunicare în limbi de circulaţie internaţională (engleză, 
germană, franceză) a locuitorilor şi ospitalitatea populaţiei; 

• îmbunătăţirea anumitor servicii şi utilităţi pentru turism în anumite arii 
(mai ales în centrele urbane): serviciile vamale, benzinăriile, telecomuni-
caţiile, alimentaţia publică, centrele de distracţie pentru tineret, informa-
ţiile turistice etc. 

Puncte slabe: 

• valorificarea redusă a numeroaselor elemente de atractivitate turistică 
din regiune; 

• reducerea numărului total al turiştilor şi a numărului mediu de înnoptări/zi 
(de la 3 în 1993 la 1 în 1997), datorită recesiunii economice, a lipsei de 
investiţii în domeniu, a reducerii veniturilor pe piaţa internă, a lipsei unei 
politici susţinute de promovare a produsului turistic al regiunii; 

• degradarea bazei materiale existente, atât fizic, cât şi moral, datorită 
lipsei de investiţii semnificative în ultimii 10 ani; 

• ponderea redusă a sectorului privat în domeniul turismului; 

• standardul mediu de calitate al echipamentelor pentru turism este la un 
nivel inferior celor din Ungaria şi din ţările Uniunii Europene, iar dotările 
hoteliere de standard ridicat (3 şi 4 stele) sunt puţine la număr; 

• calitatea scăzută a serviciilor pentru turism şi chiar lipsa unor servicii 
specifice, precum a reţelelor de centre de informare şi a birourilor de 
consultanţă în turism, a sistemelor de carduri bancare etc.; 

• lipsa unor centre de pregătire a personalul din domeniul turismului şi în 
domenii conexe acestuia (artă culinară, animator de turism, ghid turistic); 

• lipsa unor servicii de transport adecvate pentru facilitarea accesului din 
principalele zone de debarcare (gări, aeroporturi) către ariile de interes 
turistic, dar şi a indicatoarelor turistice rutiere; 

• lipsa drumurilor modernizate şi a infrastructurii hidroedilitare moderne, 
precum şi a unor servicii conexe de standard corespunzător (alimentaţie 
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publică, puncte de informare, centre culturale etc.) în majoritatea zonelor 
turistice şi mai ales a celor din ariile rurale, precum şi insuficienţa 
marcajelor turistice în zonele turistice montane; 

• lipsa spaţiilor de agrement amenajate în zonele împădurite şi, în general, 
a măsurilor de protecţie a mediului în zonele protejate de interes turistic. 

Obiectiv general pentru domeniul TURISM: Valorificarea potenţialului 
turistic existent în regiune prin creşterea standardelor de calitate şi atragerea pe 
scară largă a turiştilor străini. 

I. Îmbunătăţirea gradului de accesibilitate în zonele de atractivitate 
turistică; 

II. Dezvoltarea de forme specifice de turism, complementare zonei ungare: 
turism cultural, de afaceri, montan, de iarnă, rural etc.; 

III. Accelerarea procesului de privatizare a bazei de cazare şi a serviciilor 
din domeniul turismului; 

IV. Dezvoltarea infrastructurii suport pentru turism, a serviciilor de transport, 
a celorlalte servicii conexe domeniului; 

V. Promovarea imaginii regiunii prin intermediul agenţiilor de turism, a agen-
ţiilor de dezvoltare regională şi a altor instituţii de informare/promovare; 

VI. Valorificarea relaţiilor şi a manifestărilor tradiţionale multietnice şi multi-
culturale, mai ales în zona de frontieră; 

VII.Dezvoltarea unui sistem de protecţie şi supraveghere a valorilor de 
patrimoniu natural şi construit, în regiunea transfrontalieră. 

DOMENII PRIORITARE - SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
 

DEMOGRAFIE ŞI RESURSE UMANE 

Obiective şi subobiective (priorităţi): 

1. Creşterea gradului de toleranţă dintre diferitele etnii ale comunităţilor 
locale: 

a) promovarea unor programe de cooperare interetnică şi interconfesio-
nală; 

b) diminuarea tendinţelor de segregare etnică în afaceri. 

2. Sprijinirea sectorului terţiar pentru atragerea populaţiei active din sectorul 
primar spre astfel de activităţi: 

a) promovarea spiritului de iniţiativă în afaceri; 

b) acordarea de facilităţi IMM-urilor din sectorul terţiar. 
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3. Încurajarea creşterii naturale a populaţiei prin măsuri de ordin economic 
şi administrativ: 

a) acordarea de facilităţi economice pentru persoanele cu mai mulţi 
copii; 

b) creşterea perioadelor de îngrijire a copiilor. 

4. Încercarea de atragere a populaţiei germane spre locurile părăsite: 

a) înapoierea în totalitate a bunurilor care le-au aparţinut înainte de cel 
de-al doilea război mondial; 

b) reducerea formalităţilor şi acordarea de facilităţi fiscale în cazul 
persoanelor care au revenit pe teritoriul satelor respective. 

5. Reducerea ratei şomajului prin instituirea unei reţele de recalificare a 
forţei de muncă spre profesii căutate: 

a) înfiinţarea de noi instituţii şi reactivarea instituţiilor existente de 
recalificare a şomerilor; 

b) depistarea profesiilor de perspectivă pentru forţa de muncă din 
regiune. 

6. Adoptarea de măsuri pentru reducerea gradului de analfabetism, mai 
ales în cazul populaţiei tinere: 

a) optimizarea reţelei de aşezăminte de învăţământ, mai ales în mediul 
rural; 

b) organizarea de cursuri de alfabetizare pentru tinerii care au depăşit 
vârsta de includere în circuitul normal de învăţământ. 

7. Integrarea tinerilor absolvenţi în activităţi economice. 

MEDIU AMBIANT 

Puncte tari: 

• mediu relativ nepoluat; 

• fond forestier însemnat cu faună şi floră specifică; 

• rezervaţii naturale şi monumente ale naturii cu caracter unic; 

• resurse de mediu diversificate. 

Puncte slabe: 

• insuficienţa staţiilor de epurare a apelor menajere, ceea ce conduce la 
poluarea apelor de suprafaţă şi a celor freatice; 
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• lipsa laboratoarelor şi a staţiilor de urmărire şi control al poluării; 

• activităţile miniere şi de extragere a petrolului produc poluarea 
însemnată a apelor de suprafaţă şi a celor freatice; 

• lipsa gropilor de gunoi ecologice; 

• poluare însemnată de-a lungul axelor rutiere ce fac legătura cu Ungaria; 

• RCTU “acoperă” zonele inferioare ale bazinelor râurilor care au drenat - 
din punct de vedere al poluării apelor - toate deversările folosinţelor de 
apă din toate judeţele parcurse de râul respectiv (de exemplu, râul Mureş 
şi afluenţii săi traversează 5 judeţe până a ajunge în judeţul Arad). 

Obiectiv pentru domeniul MEDIU AMBIANT: Protejarea şi menţinerea 
calităţii mediului în regiunea transfrontalieră prin reducerea poluării transfrontaliere 
şi integrarea constrângerilor de mediu în activitatea economică. 

Obiective operaţionale: 

1. Identificarea principalelor probleme de mediu în regiunea transfrontalieră 
(Ro/Hu), a factorilor de influenţă şi a măsurilor ce se pot întreprinde (con-
stituirea unui Oficiu de Mediu pentru RCTU, studii şi cercetări comune 
etc.); 

2. Dezvoltarea sistemului integrat de monitorizare a poluării în RCTU (apă, 
aer, sol); 

3. Crearea şi dezvoltarea structurilor informaţionale şi organizaţionale 
comune; 

4. Implementarea programelor comune de protecţie a mediului, inclusiv 
controlul poluării; 

5. Dezvoltarea surselor de energie alternative (geotermale); 

6. Conştientizarea şi educarea publicului în legătură cu poluarea transfron-
talieră; 

7. Crearea de arii protejate comune; 

8. Încurajarea transferului de cunoştinţe ecologice în ambele sensuri ale 
graniţei. 

INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ 

Obiective majore şi subobiective: 

1. Modernizarea şi mărirea fluenţei şi capacităţii drumurilor de interes regio-
nal şi transfrontalier şi aducerea lor la nivelul standardelor europene: 

a) modernizarea DE671; 
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b) modernizarea celorlalte DE. 

2. Modernizarea căilor de comunicaţii şi a echipamentelor aferente către 
zonele cu potenţial de dezvoltare socioeconomică din perspectiva 
dezvoltării zonei transfrontaliere: 

a) modernizarea căilor rutiere şi feroviare către zonele turistice de mare 
atractivitate; 

b) modernizarea gărilor şi staţiilor CFR de pe aceste trasee. 

3. Devierea traficului de tranzit prin realizarea arterelor ocolitoare în princi-
palele centre urbane; 

4. Dezvoltarea serviciilor de transport integrate; 

5. Realizarea şi deschiderea de noi PCTF cu Ungaria, permanente şi/sau 
temporare (ocazionale); 

6. Integrarea în fluxurile aeriene internaţionale şi dezvoltarea de servicii 
complementare în cadrul celor 4 aeroporturi regionale: 

a) modernizarea infrastructurilor-suport ale aeroporturilor; 

b) dezvoltarea de servicii specializate (terminale, vămi etc.). 

7. Extinderea şi îmbunătăţirea echipării fizice şi instituţionale în zonele 
marginale (mai puţin dezvoltate) ale regiunii, aflate în apropierea graniţei 
româno-ungare: 

a) îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor hidroedilitare; 

b) îmbunătăţirea şi extinderea asistenţei sanitare şi a serviciilor sociale. 

8. Dezvoltarea unor centre de excelenţă în domeniul cercetării-dezvoltării, 
în vecinătatea frontierei româno-ungare (ex.: parcuri tehnologice); 

9. Dezvoltarea serviciilor antreprenoriale şi de reconversie a forţei de 
muncă în centrele aflate în vecinătatea frontierei româno-ungare; 

10.Dezvoltarea de instituţii şi echipamente moderne, pentru reuniuni cultu-
rale, ştiinţifice, politice etc. de anvergură, în vecinătatea frontierei româ-
no-ungare. 

DEZVOLTARE URBANĂ 

Obiective majore şi subobiective: 

1. Întărirea sectorului median şi inferior al reţelei urbane; 

2. Dezvoltarea sectorului terţiar în centrele urbane mici şi mijlocii, mai ales 
în cele situate în vecinătatea graniţei; 
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3. Specializare şi complementaritate în dezvoltarea socioeconomică a 
centrelor urbane; 

4. Revitalizarea unor centre urbane mici şi mijlocii de tradiţie, aflate în zona 
de graniţă (Carei, Salonta, Sânnicolau Mare); 

5. Dezvoltarea unui sistem de comunicaţii integrate între centrele urbane, în 
special în vecinătatea graniţei; 

6. Stimularea relaţiilor bilaterale transfrontaliere între centrele urbane din 
vecinătatea graniţei româno-ungare; 

7. Integrarea dezvoltării urbane cu zonele de potenţial economic (turism, 
industrie alimentară, valori culturale etc.); 

8. Eficientizarea managementului urban şi dezvoltarea parteneriatului 
public-privat în gestiunea aşezărilor urbane. 



5. PROPUNERI PRIVIND OBIECTIVELE 
STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

ECONOMICĂ A RCTU 
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare al RCTU - "Regiunea fronta-

lieră RO/HU - spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să asigure pros-
peritatea generală a populaţiei". 

Legat de aceasta se propun câteva obiective de ordin calitativ care relie-
fează sensul diversificat al dezvoltării economico-sociale regionale, şi anume: 

1. ridicarea standardului de viaţă; 

2. crearea de noi locuri de muncă; 

3. protecţia şi regenerarea calităţii mediului; 

4. competitivitatea internaţională; 

5. regenerarea ambientului. 

Astfel, rolul sistemului de obiective este de a orienta măsurile spre procesul 
de dezvoltare dorit, constituind, în acelaşi timp, şi un instrument optim de control 
atât al măsurilor, cât şi al rezultatelor aplicării acestora. 

Domeniile, considerate ca direcţii principale de dezvoltare în vederea 
realizării obiectivului general şi a obiectivelor calitative, sunt: industria, sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, spaţiul rural, turismul şi serviciile.  

În contextul actual al reformelor profunde promovate în plan economic, se 
recunoaşte necesitatea renaşterii industriei pe coordonate noi, ca element impor-
tant în dezvoltarea economică regională. Se impune o gândire strategică la nivel 
regional a dezvoltării, bazată pe mobilizarea resurselor industriale şi tehnologice 
existente în cadrul regiunii, îndreptată atât spre asistenţa întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cât şi spre crearea unor întreprinderi noi, inovative. În acest sens, se 
impune generarea şi consolidarea unui mediu de afaceri favorizant intensificării 
climatului inovativ al firmelor industriale, prin promovarea unor politici dinamice, 
orientate spre dezvoltarea infrastructurilor tehnologice integrate, care stimulează 
şi susţin atât producerea, cât şi propagarea şi asimilarea în economie a noilor 
tehnologii, prin ghidarea legăturilor între furnizorii de cercetare şi consumatori. 

Dezvoltarea industriei, în cadrul regiunii poate fi privită prin prisma a trei 
direcţii principale, corespunzătoare obiectivelor trasate pentru acest domeniu 
("Creşterea productivităţii prin promovarea cercetării şi introducerii tehnologiilor 
înalte, prin modernizare şi diversificare în vederea realizării produselor com-
petitive.").  

Aceste trei direcţii sunt: 
• restructurarea industriei grele; 
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• dezvoltarea şi specializarea ramurilor existente; 

• stimularea înfiinţării de noi ramuri industriale. 

Prin atingerea acestor obiective, produsele industriei vor putea răspunde 
rigorilor pieţei, cerinţelor consumatorilor şi utilizatorilor, sub aspectul unor criterii 
economice şi sociale. Dezvoltarea viitoare a industriei este privită în strânsă 
conexiune cu evoluţia celorlalte ramuri economice şi, în mod special, ca un suport 
al creşterii utilizatorilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

                                     
                                     regiune - stat/(UE)
                                     judeţ - regiune/stat
Relaţii la nivele diferite: local - judeţ/regiune/stat

                                    stat - stat
                                    regiune -regiune,
                                    judeţ - judeţ,
Relaţii la acelaşi nivel: local - local,

 
Figura 5.1 - Tipuri de relaţii în cadrul unei regiuni transfrontaliere 
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Figura 5.3 - Arborele-problemă al dezvoltării regiunii transfrontaliere România/Ungaria
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Figura 5.4 - Arborele-obiectiv al dezvoltării regiunii transfrontaliere România/Ungaria 
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Obiectivele selectate pentru dezvoltarea industriei regionale vor putea fi rea-
lizate prin implementarea proiectelor aferente măsurilor propuse pentru atingerea 
următoarelor obiective operaţionale (obiective ale domeniilor de acţiune selectate 
pentru intervenţie, în vederea dezvoltării economice): 

1. modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice - premisă a diversificării 
industriei, în domeniul infrastructurii fizice; 

2. îmbunătăţirea şi adaptarea nivelului de calificare-recalificare la cerinţele 
pieţei, în domeniul forţei de muncă; 

3. crearea unui mediu propice activităţilor inovative din industrie, în dome-
niul infrastructurii de susţinere a activităţii; 

4. stimularea şi folosirea efectelor sinergice ale cooperării judeţene, regio-
nale şi internaţionale, în domeniul cooperării; 

5. dezvoltarea unei industrii ecologice, în domeniul mediului; 

6. diversificarea învăţământului, corelat cu noile specializări în industrie, în 
domeniul culturii şi educaţiei; 

7. îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi de protecţie a muncii în industrie, 
în domeniul sănătăţii. 

Experienţa economiilor de piaţă de succes dovedeşte rolul important al dez-
voltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), care se constituie ca un 
element-cheie al dezvoltării economice pe ansamblul ei, fapt demonstrat şi în peri-
metrul judeţului Timiş, prin amploarea şi rata rapidă de creştere pe care a înregis-
trat-o acest sector în primii ani de după 1989. De aceea, eforturile factorilor de de-
cizie trebuie să se îndrepte, şi pe viitor, spre creşterea şi întărirea sectorului IMM, 
întrucât acesta poate să asigure noi locuri de muncă, în vederea absorbirii forţei 
de muncă eliberate din sectorul de stat, în urma restructurării şi modernizării. 
Totodată, dezvoltarea corespunzătoare a sectorului IMM va duce la formarea şi 
întărirea unei clase de mijloc, cu rol decisiv în stabilitatea socială şi în ridicarea 
calităţii vieţii în judeţ şi, prin aceasta, în regiune. 

Prin urmare, obiectivele propuse pentru dezvoltarea sectorului de întreprin-
deri mici şi mijlocii prevăd ca “Sectorul IMM să devină vector de bază al progre-
sului economic”, prin: 

• stimularea constituirii şi dezvoltării IMM-urilor productive; 

• stimularea constituirii şi dezvoltării întreprinderilor micilor meşteşugari; 

• stimularea constituirii şi dezvoltării IMM-urilor de servicii în sprijinul 
activităţilor productive. 

Întrucât în prezent sectorul IMM, aflat în perioada de creştere cu tendinţe de 
consolidare, se confruntă cu multiple probleme pentru soluţionarea eficace a 
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acestora, se propun acţiuni în principalele domenii care determină atât funcţio-
nalitatea, cât şi performanţele lui: 

1. stimularea înfiinţării de noi IMM-uri prin dezvoltarea unei infrastructurii 
fizice specifice;  

2. pregătirea întreprinzătorilor şi a forţei de muncă, în scopul dezvoltării şi 
diversificării sectorului IMM, în domeniul forţei de muncă; 

3. crearea unui mediu favorabil înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerii 
celor existente, în domeniul infrastructurii de susţinere a activităţii; 

4. dezvoltarea parteneriatului între IMM-uri, a cooperării între acestea şi 
industrie, în domeniul cooperării; 

5. sprijinirea IMM-urilor ecologice, în domeniul mediului; 

6. diversificarea învăţământului, corelat cu noile tendinţe ale pieţei moder-
ne, în domeniul culturii şi educaţiei; 

7. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de sănătate, ca suport pentru 
dezvoltarea economică, în domeniul sănătăţii. 

O altă componentă importantă în expansiunea economică regională o con-
stituie dezvoltarea corespunzătoare a spaţiului rural, prin aceasta asigurându-se şi 
o alternativă economică pentru spaţiul urban. Obiectivele strategice propuse pen-
tru acest sector urmăresc “promovarea unei agriculturi performante şi revigorarea 
spaţiului rural, ca alternativă socioeconomică a mediului urban”. În acest sens, s-
au creionat următoarele obiective specifice: 

• exploatarea extensivă şi intensivă a solului; 

• stimularea dezvoltării ramurilor agricole - zootehnie, pomicultură, viticul-
tură, piscicultură şi apicultură; 

• revigorarea mediului rural ca alternativă socială a mediului urban. 

În vederea realizării acestor obiective, se propun următoarele obiective 
operaţionale care vizează domeniile de acţiune: 

1. dezvoltarea infrastructurii fizice, ca suport al activităţii asociative în 
spaţiul rural, în domeniul infrastructurii fizice; 

2. repopularea spaţiului rural şi pregătirea forţei de muncă pentru agri-
cultură şi servicii complementare, în domeniul forţei de muncă; 

3. crearea unui cadru favorabil de informare şi susţinere a activităţilor spe-
cifice, în domeniul infrastructurii de susţinere a activităţii; 

4. ameliorarea competitivităţii agriculturii, prin crearea unui sistem de 
cooperare favorabil creşterii productivităţii, în domeniul cooperării; 
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5. protejarea spaţiului rural, ca spaţiu de viaţă ecologic, şi stimularea pro-
ducţiei agricole ecologice, în domeniul mediului; 

6. revitalizarea şi conservarea structurilor sociale caracteristice vieţii rurale, 
în domeniul cultură-educaţie; 

7. stimularea dezvoltării sistemului sanitar în spaţiul rural, în domeniul 
sănătăţii. 

Obiectivele dezvoltării turismului se referă la “promovarea resurselor locale 
de atracţie”, şi anume: 

• încurajarea turismului local la mică distanţă; 

• reabilitarea şi dezvoltarea obiectivelor turistice ale teritoriului; 

• promovarea altor forme de turism. 

Pentru aceasta, se propun următoarele obiective operaţionale: 

1. îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice prin modernizarea infrastructurii 
fizice specifice, în domeniul infrastructurii fizice; 

2. crearea de noi locuri de muncă şi pregătirea forţei de muncă pentru 
ridicarea calităţii serviciilor în turism, în domeniul forţei de muncă; 

3. stimularea iniţiativei private în turism şi crearea unui cadru de susţinere a 
turismului local, în domeniul infrastructurii de susţinere a activităţii; 

4. întărirea bazei economice a turismului prin stimularea cooperării în reţea, 
în domeniul cooperării; 

5. stimularea turismului în condiţiile de protejare a mediului, în domeniul 
mediului; 

6. protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric al 
regiunii, în domeniul cultură-învăţământ; 

7. revigorarea staţiunilor balneare şi de tratament în vederea îmbunătăţirii 
nivelului de sănătate, în domeniul sănătăţii. 

Sectorul servicii este, de asemenea, important a se amplifica în contextul 
general de dezvoltare economică a regiunii, deoarece reprezintă o zonă dinamică 
a economiei moderne, care înglobează activităţi cu potenţial ridicat de valoare 
adăugată. Dezvoltarea optimă a sectorului de servicii permite, în acelaşi timp, 
susţinerea dezvoltării economiei regionale. Prin urmare, pentru dezvoltarea servi-
ciilor se propun obiective care urmăresc “creşterea ponderii serviciilor şi diversi-
ficarea lor în structura economică regională”, astfel încât serviciile să devină un 
sector cu putere economică în sine, dar şi un suport real al dezvoltării celorlalte 
domenii economice, prin: 

• dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 



FUNDAMENTAREA POLITICILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

55 

• dezvoltarea serviciilor financiar-bancare; 

• dezvoltarea unor structuri de servicii specializate, orientate spre atrage-
rea de noi întreprinderi. 

Obiectivele operaţionale propuse pentru dezvoltarea acestui segment sunt: 

1. crearea facilităţilor infrastructurale pentru dezvoltarea serviciilor orientate 
spre înfiinţarea de noi întreprinderi, în domeniul infrastructurii fizice; 

2. crearea de noi locuri de muncă şi pregătirea forţei de muncă pentru 
ridicarea calităţii serviciilor, în domeniul forţei de muncă; 

3. crearea unui cadru informaţional adecvat diversificării gamei serviciilor 
de calitate, în domeniul infrastructurii de susţinere a activităţii; 

4. stimularea unei reţele de colaborare între serviciile publice şi private, în 
domeniul cooperării; 

5. stimularea serviciilor cu orientare ecologică, în domeniul mediului; 

6. diversificarea învăţământului corelată cu tendinţa de creştere a sectorului 
servicii, în domeniul educaţiei şi culturii; 

7. stimularea iniţiativei private în domeniul serviciilor sanitare, în domeniul 
sănătăţii. 



6. STUDIU DE CAZ: STAREA CALITĂŢII 
FACTORILOR DE MEDIU ŞI FACTORI 

DE POLUARE ÎN RCTU 

6.1. Introducere 
Prezentul capitol va trata starea mediului ambiant în Regiunea de Coope-

rare Transfrontalieră cu Ungaria (RCTU), ce cuprinde judeţele: Satu Mare, Timiş, 
Arad şi Bihor. 

Au fost avute în vedere următoarele aspecte principale: 

• starea calităţii factorului de mediu aer cu principalii poluanţi care îi afec-
tează calitatea (poluanţii gazoşi, pulberile în suspensie şi sedimentabile, 
precipitaţiile cu caracter acid şi poluarea sonoră etc.); 

• starea calităţii factorului de mediu apă - a fost abordată calitatea apelor 
de suprafaţă şi a celor subterane, apele uzate şi evacuate în mediu, 
calitatea apei potabile distribuită populaţiei etc.; 

• starea calităţii factorului de mediu sol; 

• starea actuală şi principalii factori care influenţează pădurile din această 
regiune; 

• ariile protejate; 

• gestiunea deşeurilor; 

• concluzii finale. 

Analiza stării mediului din RCTU a pornit de la condiţiile specifice exis-
tente, punându-se accentul doar pe aspectele ce pot influenţa cooperarea 
transfrontalieră cu Ungaria. 

6.2. Starea calităţii factorului de mediu aer 
Global, la nivelul întregii ţări, poluarea aerului la majoritatea poluanţilor este 

sub media ţărilor din Uniunea Europeană (UE-12), iar la dioxid de sulf (SO2), chiar 
dacă depăşeşte media ţărilor UE, este sub media emisiilor ţărilor OECD.21 

În RCTU, principalii factori de influenţă negativă asupra calităţii aerului sunt: 
poluanţii gazoşi, pulberile sedimentabile şi în suspensie, precipitaţiile cu caracter 
acid (ploile acide) şi zgomotul. 

                                            
21 Strategia protecţiei mediului, MAPPM, Bucureşti, p. 57. 
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6.2.1. Poluanţii gazoşi, pulberile în suspensie şi pulberile sedimentabile 

Calitatea aerului este influenţată de efectul cumulat al industriei, traficului 
rutier, al încălzirii spaţiilor de locuit şi comerciale etc. 

În prezent, din cauza reducerii producţiei industriale, dar şi ca urmare a unor 
măsuri de protecţia mediului adoptate, cantitatea de emisii poluante din regiunea 
transfrontalieră (în special amoniac, oxizi de azot, dioxid de sulf, pulberi în 
suspensie) s-a încadrat în general în limitele maxime admise.22 Din datele privind 
monitorizarea poluării aerului pe anii 1996, 1997 (anexa 10), se constată 
următoarele depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile:23 

– în judeţul Arad, în anul 1997, s-au înregistrat depăşiri la pulberile în sus-
pensie, frecvenţa depăşirilor fiind de 42,6%; 

– în judeţul Timiş s-au înregistrat depăşiri ale CMA la pulberile sedimen-
tabile (în anul 1997) în proporţie de 65%; 

– în judeţul Satu Mare au fost consemnate depăşiri ale CMA la fluor şi 
compuşi, atât în anul 1996 şi 1997, frecvenţa depăşirilor fiind de 6,56%. 
În ultimii ani se constată diminuarea poluării aerului datorită reducerii 
activităţii economice; 

– din datele statistice existente în Raportul Comisiei Naţionale pentru Sta-
tistică privind mediul înconjurător 1997, 1998, nu rezultă că judeţul Bihor 
ar avea depăşiri ale CMA la vreo substanţă poluantă. 

Traficul rutier reprezintă o importantă sursă de poluare în regiunea RCTU 
doar pe lungimea drumurilor cu trafic greu foarte intens (camioane care tranzi-
tează România). 

Astfel, ca principală arteră de transport care face legătura între Europa de 
Vest, Bulgaria şi Turcia, traficul auto este deosebit de intens în judeţul Arad unde 
contribuie la poluarea cu CO2

 (97% din total), cu NOx (30% din total), cu SO2 (10% 
din total) şi de asemenea la poluare cu pulberi sedimentabile, ozon etc.  

În judeţul Timiş, traficul rutier intens pe căi de rulare dimensionate necores-
punzător, suprastructura deteriorată, prezenţa în trafic a autovehiculelor grele 
aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, dirijarea insuficientă a circulaţiei şi 
viteza mare cu care circulă unele autovehicule, determină depăşirea limitelor 
maxime admise la poluanţii cu CO2, NOx şi SO2. De asemenea, şi în judeţul Satu 
Mare se constată poluarea aerului ca urmare a unui trafic intens în zonă. 

O problemă generală este lipsa instalaţiilor de reţinere şi recuperare a noxe-
lor la care se adaugă şi inexistenţa unui sistem de măsurare şi supraveghere a 
emisiilor de poluanţi în atmosferă. 

                                            
22 Această situaţie se poate schimba în funcţie de nivelul activităţii industriale. 
23 Sursa: Mediul înconjurător în România, CNS, Bucureşti, 1997, 1998. 
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6.2.2. Precipitaţiile cu caracter acid 

Ploile acide24 sunt cauzate în principal de existenţa în atmosferă a dioxidului 
de sulf şi a oxizilor de azot care conduc la formarea acidului sulfuric şi a acidului 
azotic. Aceşti compuşi sunt antrenaţi de picăturile de apă din nori şi sunt trans-
portaţi la mari distanţe (putând genera poluare transfrontalieră) sau sunt antrenaţi 
spre sol de picăturile de ploaie chiar în apropierea sursei; acestea afectează toţi 
factorii de mediu: aerul, apa, solul, covorul vegetal, vieţuitoarele, conducând la 
modificarea calităţii lor, la îmbolnăviri şi dezechilibre mari, uneori foarte grave.  

În RCTU, ploile acide se produc în special atât din cauza poluanţilor locali, 
cât şi din cauza poluanţilor transportaţi peste frontieră din direcţiile vest şi nord-
vest. Valorile înregistrate în regiunea transfrontalieră o încadrează în categoria 
zonelor cu precipitaţii acide.  

Incidenţa ploilor acide în judeţul Arad, a fost în anul 1998 comparativ cu 
anul 1997, de 61% faţă de 67%, în timp ce pH-ul a fost de 5,46. În judeţul Satu 
Mare, în decursul anului 1998 s-a înregistrat o singură ploaie acidă, cu un pH de 
3,37 şi cu valori ridicate ale conţinutului de SO2 (13,38 mg/l). De asemenea, şi în 
judeţul Timiş au existat unele probe de precipitaţii care se încadrau în categoria 
ploilor acide. În judeţul Bihor, din numărul probelor efectuate pe parcursul anului 
1998, circa 14,2% au fost precipitaţii încadrate ca ploi acide. 

6.2.3. Poluarea sonoră 

Acest tip de poluare creează disconfort şi devine deranjant, chiar nociv în 
unele oraşe ale ţării pe arterele principale de circulaţie, în apropierea aeroporturi-
lor, în apropierea unor surse de zgomot. Deşi nu există o reţea de culegere siste-
matică informaţiilor, pe baza măsurătorilor efectuate se apreciază că în oraşe, pe 
arterele cu trafic greu, poluarea sonoră depăşeşte frecvent cu 20-30 dB nivelul de 
70 dB considerat admisibil. Combinată cu poluarea cu gaze, poluarea sonoră 
devine importantă în unele puncte de intersecţie a principalelor artere din zonele 
urbane.  

În judeţul Satu Mare, în anul 1998, s-a urmărit nivelul de zgomot generat de 
traficul rutier, pe străzi de diferite categorii, pieţe, spaţii comerciale, parcuri, zone 
de agrement, parcări auto. Astfel, în municipiul Satu Mare nivelul acustic pe 
străzile de categorie tehnică II (de legătură), variază între 66 şi 84 dB faţă de 70 
dB nivelul zgomot de vârf, iar pe străzile de categorie tehnică III între 60 şi 84 faţă 
de 65-75 dB conform STAS 10009-88. 

La limita şi în interiorul zonelor funcţionale, nivelul de zgomot variază astfel: 

• 69-82 dB la limita zonelor feroviare faţă de 60 dB limita maximă admisă 
(LMA); 

• 60-70 dB în interiorul parcurilor faţă de 60 dB limita maximă admisă; 
                                            

24 Sunt considerate ploi acide acele precipitaţii care au un pH mai mic de 5,6. 
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• 51-70 dB la limita şi interiorul pieţelor faţă de 45 dB LMA; 

• 60-74 dB în interiorul parcărilor auto faţă de 90 dB LMA; 

• 60-82 dB la limita parcărilor auto faţă de 90 dB LMA. 

În judeţul Timiş, în special în municipiul Timişoara, media anuală a niveluri-
lor de zgomot echivalent cumulate este de 70,3 dB, valoare care depăşeşte limita 
maximă admisă de 70 dB. În anul 1998, s-au efectuat măsurători de scurtă durată 
(15-30 min.) ale zgomotului în zonele intens circulate din Timişoara, Deta şi 
Buziaş. În Deta şi Buziaş nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de zgomot 
echivalent admis, ci numai în Timişoara pe arterele principale. 

În judeţul Arad, poluarea prin zgomot se face simţită în special în municipiul 
Arad pe arterele principale (Podgoria, Piaţa M. Viteazu, Piaţa UTA, Piaţa Roma-
nă). Pentru diminuarea nivelului de zgomot din municipiul Arad s-au efectuat 
lucrări la drumurile de centură care vor scoate traficul greu din oraş. 

6.3. Starea calităţii factorului de mediu apă 

6.3.1. Apele de suprafaţă 

Starea calităţii factorului de mediu apă este urmărită prin analize referitoare 
la calitatea apelor de suprafaţă şi a celor rezultate în urma procesului de epurare 
a apei uzate. 

Tendinţa de evoluţie a calităţii apelor din judeţul Satu Mare, în anul 1998, 
comparativ cu anul 1997, este aceea de scădere a gradului de poluare. Cele mai 
ridicate valori ale poluării au fost înregistrate pe râul Crasna (secţiunea Supur şi 
Berveni), pe secţiunea pârâului Turţ şi pe râul Tur (poluare cu metale grele 
provenite de la exploatarea minieră Turţ). Alături de aceste secţiuni au mai fost 
semnalate cazuri de poluare accidentală cu reziduuri petroliere ale râului Someş 
(secţiunea Dara) şi în unele acumulări de apă s-au evidenţiat “înfloriri” ale apei cu 
alge albastre.  

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a II-a 
“Apă”, porţiunile de râu ce traversează RCTU au fost încadrate în următoarele 
categorii de calitate: 

– la categoria “degradat” au fost incluse râurile Someş şi Barcău; 

– râurile Crişul Negru şi Crişul Alb au apă încadrată la categoria a III-a de 
calitate pe tronsoanele care străbat RCTU; 

– râul Mureş are apă de categoria a II-a de calitate în amonte de oraşul 
Lipova şi de categoria a III-a în aval, până la ieşirea din ţară; 

– râul Bega are apă de categoria I de calitate în amonte de municipiul 
Timişoara şi “degradat” în aval, până la ieşirea din ţară; 
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– râul Timiş, până în dreptul municipiului Timişoara, este încadrat în 
categoria I de calitate, iar după ce trece de municipiu şi până la ieşirea 
din ţară apa are categoria de calitatea a II-a; 

– râurile Bârzava şi Moraviţa sunt de categoria a II-a de calitate pe tron-
soanele care străbat zona studiată. 

Vechimea şi calitatea precară a majorităţii tehnologiilor din industria română 
din această etapă (1999) se reflectă - poate cel mai pregnant - în gradul ridicat de 
poluare al majorităţii cursurilor de apă din România, stare de fapt evident valabilă 
şi pentru apele din RCTU. Din păcate, refacerea calităţii apei este un proces 
complex şi de lungă durată şi poate cel mai important lucru este acela că această 
refacere este de natură economică, vizând modernizarea generală a tehnologiilor 
utilizate în România şi în special de existenţa şi randamentul staţiilor de epurare. 

Dacă la aceasta se adaugă şi faptul că regiunea focalizată “acoperă” zonele 
inferioare ale bazinelor râurilor, adică părţile de bazin care au drenat - din punct 
de vedere al poluării apelor - toate deversările folosinţelor de apă din toate 
judeţele parcurse de râul respectiv (de exemplu, râul Mureş şi afluenţii săi 
traversează 5 judeţe până a ajunge în judeţul Arad), este uşor de imaginat 
calitatea acestora şi explicaţia gradului avansat de deteriorare a calităţii apei. 

Totuşi, în ultimii ani se constată o îmbunătăţire generală a calităţii apelor. 
Din păcate, această îmbunătăţire nu se datorează unor măsuri radicale sau a unor 
retehnologizări, ci datorită declinului general al economiei, al industriei în special, 
care a condus la sistarea sau diminuarea drastică a unor activităţi mari poluatoare 
(în special minele şi irigaţiile care antrenau în drumul lor subteran toate produsele 
chimice de ierbicizare). 

Sub aspectul calităţii apelor trebuie menţionat că studiile de specialitate au 
pus în evidenţă următoarele: 

• râul Turţ are categoria I de calitate numai până în secţiunea Negreşti-
Oaş şi categoria a II-a imediat în aval de Negreşti-Oaş până la frontieră. 
Datorită minelor de pe valea Turţ, râul este complet degradat. De ase-
menea, datorită unor neepurări corespunzătoare a debitelor evacuate, 
coroborat cu neetanşeitatea lacurilor de decantare a exploatărilor minere 
din bazinul Tur (mai exact, a celor de pe râul Turţ) pânza freatică din 
aceasta zonă a început să-şi înrăutăţească parametrii de calitate; 

• râul Someş: datorită folosinţelor din amonte şi în special a calităţii apei 
principalilor afluenţi - Someşul Mic (aval de Cluj), râul Almaş, râul Cavnic 
şi râul Crasna (aval de Şimleul Silvaniei) – toţi cu aport de debit cu 
categoria a II-a de calitate, râul Someş pe tot traseul din judeţul Satu 
Mare este de categoria a II-a; 

• în bazinul Crişurilor, din lungimea totală supravegheată, 59% din cursuri-
le râurilor (cca 800 km) se încadrează în categoria I de calitate, 39% 
(adică cca 525 km) se încadrează în categoria a II-a de calitate şi 2% 
(cca 25 km) în afara normelor admisibile (complet degradate); 
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• se remarcă un grad de înrăutăţire accentuat al cursului râului Ier şi în 
special al râului Barcău, în aval de zona petrolieră Suplacu de Barcău, 
datorită impurificatorilor (în special petrol) proveniţi de la evacuările 
accidentale direct în râu sau insuficient epurate; 

• deteriorarea calităţii apelor pe râul Crişul Repede în aval de municipiul 
Oradea, datorită insuficientei epurări a apelor deversate din platforma 
industrială, din gospodăria comunală şi din complexele zootehnice de la 
Palota; 

• pe Crişul Alb, datorită poluărilor produse de exploatările miniere de la 
Brad şi Luncşoara (situate administrativ în judeţul Hunedoara), întreg 
cursul de apă, din judeţul Arad are categoria a II-a de calitate; 

• demn de relevat este faptul că în bazinul Crişurilor din cele 75 de staţii 
de epurare existente numai 10 funcţionează satisfăcător; 

• în judeţele Arad şi Timiş, apele Mureşului prezintă o situaţie similară cu 
cea a Someşului, respectiv categoria a II-a de calitate. Cunoscut fiind 
faptul că, în anii precedenţi, în bazinul superior al Mureşului s-a dezvoltat 
o puternică industrie chimică (la Tg. Mureş - Azomureş, la Copşa Mică, 
Arieş, Zlatna etc. – zone-“bombă” din punct de vedere al impactului eco-
logic, unde practic s-a instaurat o pustiire biologică), toate evacuările 
acestor industrii – mai mult sau mai puţin epurate – au condus la degra-
darea treptată a afluenţilor Mureşului şi evident şi a cursului principal.  

• studiile de specialitate efectuate în anul 1998 relevă că - pe întregul 
bazin al Mureşului - din 338 de staţii de epurare existente numai 190 de 
staţii au funcţionat corespunzător. 

6.3.2. Sistemul informaţional şi de monitoring 

În regiunea analizată, sistemul informaţional şi de monitoring pentru gospo-
dărirea apelor este orientat în vederea cunoaşterii operative a tuturor parametrilor 
care au legătură cu apa (precipitaţii, niveluri şi debite de apă în râuri, volume de 
apă în lacuri, parametrii de calitate ai apei etc.). Toate aceste informaţii au drept 
scop - pe lângă cunoaşterea permanentă a evoluţiei în timp a mediului meteo şi 
hidric - şi posibilitatea declanşării imediate a unor acţiuni de apărare împotriva 
inundaţiilor sau a altor fenomene meteorologice periculoase, a poluărilor acci-
dentale sau a unor accidente ale lucrărilor hidrotehnice.  

În acest context general, trebuie precizat că în fiecare din judeţele analizate 
există organizată o reţea de puncte de măsură a parametrilor fizici ai mediului 
meteo şi hidric care, cu o anumită periodicitate, în funcţie şi de evenimentele 
hidrometeorologice din zonă, măsoară, transmit operativ şi centralizează toate in-
formaţiile la un dispecerat local de gospodărire a apelor (de regulă, judeţean), cu 
funcţionare de 24/24 de ore. Spre deosebire de celelalte aspecte ale gospodăririi 
apelor, în care factorul natural (mărimea debitelor cursurilor de apă, rezervele de 
apă din subteran, volumele de apă disponibile din acumulări etc.) dictau activităţile 
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specifice gospodăririi apelor, în cadrul sistemelor informaţionale tehnologia şi 
starea tehnică a echipamentelor cu care se fac măsurătorile, transmisiile de date, 
prelucrările acestora etc. determină gradul de funcţionabilitate şi de fiabilitate a 
sistemului în ansamblu. Se poate afirma că, din punct de vedere tehnic, întrea-
ga zonă analizată “suferă” de aceeaşi carenţă ca şi toate celelalte sisteme 
similare din ţară, şi anume: o tehnologie foarte învechită şi complet 
nefiabilă. Nu numai că nu există nici o staţie automată de măsură şi că totul 
se face prin intermediul factorului uman, dar, datorită perioadei de tranziţie prin 
care trece România (1999) şi a puternicului declin economic din această etapă, s-
a ajuns chiar la imposibilitatea economică a întreţinerii minimului de dotare 
tehnică existentă. 

Referitor la supravegherea meteorologică prin radar, trebuie menţionat că în 
zona analizată există, în principiu, două radare (Oradea şi Timişoara), vechi de 35 
de ani. Acestea ar trebui să supravegheze toată zona de vest. Dar, datorită 
performanţelor tehnice slabe ale acestora, ce utilizează tehnologii de acum 40 de 
ani, acoperirea reală este de numai 35-40% din teritoriu (iar în judeţul Satu Mare 
aproape deloc), fapt confirmat de altfel şi din păcate de numeroasele evenimente, 
unele chiar catastrofale, cu pierderi de vieţi omeneşti25. 

6.3.3. Calitatea apelor uzate evacuate 

Principalele surse de poluare a apelor în regiunea transfrontalieră sunt sta-
ţiile de epurare orăşeneşti cu evacuare directă în emisar, societăţile comerciale, 
complexele de porci şi gospodăriile populaţiei. 

În general, la staţiile de epurare a apelor uzate, eficienţa scăzută a staţiilor 
determină depăşirea concentraţiilor de substanţe poluante. 

Astfel, în judeţul Satu Mare, deversările cele mai importante de ape uzate 
sunt cele provenind din zone urbane, cum ar fi Carei, Tăşnad, Negreşti-Oaş sau 
cele ale Exploatării miniere Turţ, SC Zahărul SA Carei, SC Nutrisam SA Satu 
Mare şi SC Stisom SA Poiana Codrului. Pentru poluarea prin deversarea apelor 
uzate şi încărcate de reziduuri sunt responsabile SNP Petrom, SC Rombars SRL, 
SC Rustic Brad SA, SC Avicola SA, SC Nord Stern SRL, SC Victoriamob SRL, 
SC Vinalcool SA; SC Calato SRL (pentru aceste încălcări s-au aplicat amenzi 
contravenţionale). 

Analiza calităţii apelor s-a oprit, în judeţul Bihor, atât asupra celor uzate şi 
evacuate direct în emisar, cât şi asupra altor evacuări. Din aceste analize a 
rezultat o îmbunătăţire a procesului de epurare a apelor uzate datorită închiderii 
unor unităţi industriale sau diminuării activităţii acestora. Cu toate acestea, 
poluanţii rămân în general aceiaşi, datorită acţiunilor timide de îmbunătăţire sau 
extindere a capacităţilor de epurare. Principalele surse de poluare a apelor sunt: 
SC Sinteza SA Oradea, SC Petrolsub Suplacu de Barcău, RENEL - Filiala Elec-

                                            
25 Cazul din 1997 din localitatea Frumoasa (BH) unde creşterea bruscă a nivelurilor unui pârâu a 

dus la moartea a 12 persoane. 
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trocentrale Oradea, SC ROMCIM Aleşd - Filiala Chiştag, SC Helios SA - Filiala 
Aştileu, ROMANIA PETROM - Schelele Suplacu de Barcău (petrol) şi Marghita 
(petrol şi gaze), SC Suinprod SA Sânandrei - Palota, ROMANIA Metale rare - 
Exploatare minieră Bihor, RAGCL Oradea. În judeţul Bihor, apele subterane 
prezintă depăşiri ale CMA la indicatorii amoniu şi azotiţi. 

În judeţul Arad s-a constatat că principalele surse de poluare, prin evacuare 
directă în emisar, sunt apele menajere şi industriale insuficient epurate. Astfel, pe 
râul Crişul Alb, exploatările miniere şi unităţile de prelucrare a minereurilor au stat 
la originea depăşirii concentraţiilor de Fe şi Mn, iar valorile superioare CMA de 
azotaţi şi substanţe organice sunt determinate de evacuarea apelor menajere 
insuficient epurate. Poluarea râului Mureş atât cu metale (Zn, Cr, Cu), cât şi cu 
substanţe organice şi fosfor, îşi are cauza în evacuările din judeţele din amonte. 

În judeţul Timiş, din analiza indicatorilor fizico-chimici determinaţi, rezultă că 
toate staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti (funcţionând doar cu o treaptă 
de decantare) din Deta, Jimbolia, Nădrag, Sânnicolau Mare, Făget, Buziaş au o 
eficienţă aproape nulă; cele mai multe cursuri de apă sunt poluate cu apele 
menajere din gospodării. 

Deşi există staţii orăşeneşti de epurare a apelor, capacitatea acestora este 
depăşită; în mediul rural nu există instalaţii de canalizare publică şi sunt extrem de 
puţine instalaţii proprii de epurare. 

Se poate spune că în RCTU acţiunea factorilor de poluare asupra apelor a 
fost mai redusă în anul 1997 comparativ cu anii anteriori. Cu toate acestea, există 
încă un grad mare de poluare datorat deversării apelor reziduale menajere direct 
în unele râuri sau indirect ca urmare a acţiunii acestora asupra apelor freatice. O 
influenţă negativă asupra calităţii apelor o mai au şi ploile acide. 

6.4. Starea calităţii factorului de mediu sol 
Calitatea factorului de mediu sol este cea care influenţează semnificativ în-

treaga activitate umană, dar şi situaţia celorlalţi factori de mediu: determină starea 
pădurilor şi producţia agricolă, condiţionează învelişul vegetal, calitatea apelor 
(râuri, lacuri, ape subterane), servind ca o geomembrană la diminuarea poluării 
aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor. Solurile, prin 
proprietăţile lor de a întreţine şi dezvolta viaţa, de a se regenera, filtrează 
poluanţii, îi absorb şi îi transformă. 

Au fost identificaţi în această regiune o serie de factori poluanţi, după cum 
urmează: 

• poluare din cauza rampelor de depozitare a deşeurilor; 
• poluare din cauza traficului rutier; 
• poluare intensivă a solului din cauza agriculturii; 
• poluare din cauza sectorului minier şi petrolier. 
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6.5. Gestiunea deşeurilor 
În RCTU şi în România, problema deşeurilor industriale şi orăşeneşti a 

devenit tot mai acută, fie datorită creşterii cantităţii lor, fie datorită impactului tot 
mai pronunţat asupra factorilor de mediu. La acestea se adaugă faptul că nu s-au 
găsit soluţii, metode de gospodărire corespunzătoare, de valorificare a deşeurilor. 
Starea de curăţenie a oraşelor s-a deteriorat faţă de trecut, în special din cauza 
neglijenţei şi a nepăsării administraţiei, dar şi a populaţiei. Valorificarea deşeurilor 
se face în proporţie de circa 22-23% din total. 

Pentru RCTU datele disponibile sunt limitate la două judeţe: Timiş şi Satu 
Mare.  

În judeţul Timiş s-au constatat următoarele: 

• deşeurile rezultate din activitatea de prelucrare a lemnului se depozi-
tează necontrolat în zona râului Bega în zona municipiului Timişoara; 

• din cele 52 de unităţi de reciclare a deşeurilor refolosibile numai 30 îşi 
desfăşurau efectiv activitatea, restul fiind închise sau reprofilate; 

• la nivelul judeţului au fost identificate 326 rampe, din care: 2 depozite 
industriale, 7 depozite urbane mixte şi 317 depozite menajere rurale. În 
depozitele amintite se apreciază că se depun anual 211 mii tone deşeuri 
industriale şi 170 mii tone deşeuri menajere; 

• există mari deficienţe în sistemul de colectare şi reciclare a deşeurilor 
rezultate de la spitalele din judeţ. 

În judeţul Satu Mare depozitarea deşeurilor se face fără o sortare prealabilă; 
din lipsă de fonduri, care să permită o posibilitate de colectare a deşeurilor pe 
categorii în scopul valorificării acestora, nu se pot îndeplini prevederile Legii nr. 
137/1996. În acest sens, se impune definitivarea elaborării Planurilor de Urbanism 
General şi a studiilor de impact pentru reglementarea acestora. Valoarea în lei a 
depozitelor necesare din judeţ este de aproximativ 109 miliarde lei, din care 94 
miliarde lei în mediul rural. 

În judeţul Arad, cele mai reprezentative deşeuri pe sol, la care apar cantităţi 
noi depuse, sunt deşeurile menajere şi deşeurile industriale. Cantitatea de dejecţii 
animale depuse pe sol este în scădere ca urmare a depopulării şi dezafectării a 
numeroase firme de creştere a animalelor. 

1. Acţiunea poluantă a rampelor de depozitare a deşeurilor este un fac-
tor poluant deosebit de grav şi cu urmări dintre cele mai grave şi irever-
sibile.  

Astfel, în judeţul Satu Mare, şi în special în zona municipiului Satu Mare, 
probele realizate în zona de depozitare a deşeurilor menajere au indicat depăşiri 
ale indicatorilor metale grele peste valorile normale, dar sub pragul de alertă. 
Pragul de alertă a fost depăşit, în cursul anului 1998, la indicatorul plumb şi la 
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indicatorul cobalt. Chiar dacă valorile unor indicatori (zinc, cobalt, plumb, crom, 
nichel, cupru) sunt mai mici decât cele din anul 1997, ele depăşesc valorile 
normale. Aceste depăşiri ale indicatorilor metale grele în zona gropii de gunoi se 
datorează depozitării necorespunzătoare a deşeurilor menajere pe acelaşi 
amplasament cu cele industriale. Se impune stabilirea şi amenajarea unei rampe 
de deşeuri ecologice. De asemenea, analize microbiologice ale solului arată că o 
încărcare organică mare favorizează dezvoltarea unei microflore bogate, aceasta 
rămânând constantă chiar în condiţiile unor concentraţii ridicate de metale grele.  

În judeţul Arad, problema deşeurilor menajere şi industriale a devenit tot mai 
acută datorită creşterii cantităţii lor şi a impactului tot mai pronunţat asupra fac-
torilor de mediu. La acestea se adaugă şi faptul că pentru unele tipuri de deşeuri 
nu s-au definit încă metodele de gestiune şi de valorificare care să asigure o re-
ducere a efectelor negative asupra solului şi nu numai. Astfel, în municipiul Arad, 
vechea groapă de gunoi situată în intravilanul oraşului şi care, prin amplasamentul 
acesteia a produs o puternică poluare în zonă (aer, apă, sol), este pe cale de a se 
desfiinţa. În municipiul Arad practic nu există un sector de salubritate, de ase-
menea nici în celelalte localităţi. Există o singură rampă amenajată în oraşul Ineu 
şi una în devenire în oraşul Nădlac. De asemenea, deşeurile industriale constituie 
o problemă serioasă pentru judeţ datorită faptului că nu există locuri special 
amenajate pentru acestea, ele fiind valorificate la întâmplare sau fiind evacuate în 
zone necorespunzătoare. Chiar dacă au fost întocmite studii de fezabilitate pentru 
rampe de gunoi amenajate (Lipova, Nădlac, Pecica, Chişineu-Criş etc.), acestea 
nu au fost promovate. 

În judeţul Timiş există 326 rampe, din care: 2 pentru depozitele industriale 
(depozitul de cenuşă de la Utvin al CET Timişoara şi depozitul de şlam petrolier 
de la Satchinez), 7 depozite urbane mixte (menajere şi industriale) şi 317 gropi de 
gunoi sau depozite menajere rurale. Toate aceste depozite ocupă o suprafaţă 
totală de 262 ha.  

2. Poluarea din cauza traficului rutier afectează în special calitatea 
mediului din zonele urbane. 

Traficul rutier, ca urmare a tranzitării frecvente a acestei zone, este un 
factor principal de poluare a solului.  

Din analizele efectuate în judeţul Satu Mare rezultă că, în special în imedia-
ta vecinătate a drumurilor naţionale şi judeţene, există o poluare a solului cu meta-
le grele, mai ales cu plumb, zinc şi crom. Comparativ cu anul 1997, s-au semnalat 
depăşiri la numeroşi indicatori analizaţi. Din punct de vedere microbiologic, se 
constată scăderea activităţii fosfatazice şi dehidrogenazice datorită numărului scă-
zut de bacterii, iar indicatorul de activitate biologică globală a solului (respiraţia) 
este scăzut ca urmare a influenţei negative a metalelor grele în formă solubilă.  

De asemenea, şi în judeţul Timiş, ca urmare a unui trafic intens, sunt înre-
gistrate depăşiri la unii indicatori de sol. Astfel, s-au analizat probe de sol recoltate 
pe artere auto cu circulaţie intensă din Timişoara, Recaş şi Deta unde s-au 
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consemnat depăşiri atât ale pragului admis, cât şi ale pragului de alertă în special 
la plumb, cadmiu şi cupru. 

În judeţul Arad s-a depăşit pragul de alertă la plumb şi cadmiu. 

3. Poluarea cauzată de activităţile agricole. 

Îngrăşămintele şi substanţele fito-sanitare ca factori ai poluării afectează o 
parte însemnată din regiunea transfrontalieră, în special ca urmare a depozitărilor 
lor defectuoase. 

Astfel, în judeţul Satu Mare din analizele efectuate s-a ajuns la concluzia că 
cele mai poluante substanţe agricole au fost azotul şi fosforul, datorită fertilizărilor 
realizate cu îngrăşăminte chimice complexe care includ şi aceste elemente. De 
asemenea, pe ansamblu se constată o diminuare a poluării solului cu potasiu care 
a devenit inaccesibil ca urmare a preţului său foarte ridicat pe piaţă. Alături de 
aceste substanţe necesare fertilizării solului, dar care uneori au efecte negative 
deosebit de grave asupra lui, a existat şi o poluare ca urmare a utilizărilor sub-
stanţelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. Au afectat solul în special ur-
mătoarele substanţe: zinc, fier şi cupru, a căror concentraţie la sol a depăşit nive-
lul maxim admis. În urma analizelor biologice efectuate pe tipul de sol cernoziom 
s-a constatat o activitate intensă demonstrată de microflora bogată din sol. Valori-
le generale ale pH au încadrat calitatea solurilor în slab acidă până la acid mode-
rată. 

Pentru judeţul Arad, situaţia solurilor ca urmare a afectării cu pesticide este 
mai puternic poluată în partea de vest cu o concentrare maximă în zona vecină 
municipiului Arad. Nu s-a constatat existenţa stocurilor de la un an la altul, 
cantităţile de îngrăşăminte fiind în general deficitare şi sub necesarul determinat 
de starea de aprovizionare a solului cu azot, fosfor şi potasiu.  

În judeţul Timiş, în general, s-au respectat prevederile autorizaţiilor de me-
diu privind regimul pesticidelor, iar unităţile care deţineau stocuri de pesticide neu-
tilizabile au fost verificate în mod special şi s-a constatat ca acestea sunt păstrate 
în siguranţă în magazii sau depozite. Cu toate acestea, au fost identificate 
pesticide provenind din depozitul industrial al Uzinelor Chimice Turda depozitate 
necorespunzător care au poluat solul cu compuşi organocloruraţi de tip HCl. 

4. Poluarea din cauza sectorului minier şi petrolier. 

Poluarea şi degradarea solului datorită activităţilor miniere şi petroliere au 
fost mult mai importante în trecut şi, datorită diminuării activităţii în cele două 
sectoare, sunt mai reduse în prezent. Acest fapt impune cu acuitate măsuri şi 
programe de reconstrucţie ecologică, deoarece poluarea curentă s-a diminuat. 

Ca urmare a existenţei în regiunea transfrontalieră a unui sector minier 
puternic, s-a constatat degradarea şi poluarea solului ca urmare a proceselor 
tehnologice utilizate în minerit sau ca urmare a reziduurilor rezultate din procesele 
tehnologice în diferite faze.  
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În judeţul Satu Mare, pe fluxul tehnologic al exploatărilor miniere au loc pier-
deri, se degajă pulberi, se produc spălări pluviale; analizele fizico-chimice efec-
tuate arată depăşirea limitelor maxime admise la următorii indicatori: zinc, plumb, 
cobalt, cupru, cadmiu. Pârâul Turţ, care traversează sectorul minier cu acelaşi 
nume, a depus prin deversare suspensii miniere în lunca învecinată, afectând 
puternic solul şi vegetaţia. Prin infiltrarea apelor acide din pârâu are loc nu numai 
acidifierea solului, dar şi acumularea metalelor grele. Comportarea metalelor grele 
în sol este determinată de pH-ul iniţial al acestuia, de stările de oxidare a ionilor 
de metale, precum şi de cantitatea de substanţe organice (humus) existente în 
sol.  

De asemenea, în zonă se poate constata prezenţa în concentraţii foarte 
mari a fierului, manganului, plumbului, cadmiului şi cobaltului, depăşind cu mult 
valorile normale. În perimetrul de impact al zonei de explorare-exploatare minieră 
Socea, solul este grav afectat datorită apelor de mină evacuate fără epurare. 
Având în vedere închiderea acestui perimetru, s-a elaborat Programul de confor-
mare şi reconstrucţie ecologică faţă de care există reţineri faţă de realizarea aces-
tuia, datorită lipsei resurselor financiare şi a imperfecţiunilor legislative din dome-
niu.  

În judeţul Arad, deşi nu se constată diferenţe semnificative ale calităţii 
solului comparativ cu anul 1997, la nivel de zone (puncte şi areale de observaţie) 
apar creşteri şi scăderi semnificative, astfel: 

• situaţii de îmbunătăţire a calităţii solului se constată în zonele: Neudorf, 
Baratca-Păuliş, Turnu-Pecica; 

• situaţii de scădere a calităţii solului s-au înregistrat în zonele Cermei, 
Nădlac, Curtici, Bodeşti-Halmagiu. 

În zonele afectate de activitatea de extracţie a ţiţeiului se constată inten-
sificarea procesului de degradare a solului datorită infiltrării de apă salină în sol 
(punctul Sânpetrul German).  

În judeţul Bihor se remarcă o poluare ridicată a solului cu produse petroliere 
în zona Suplac, provenind de la o conductă de transport de ţiţei aparţinând SNP 
PETROM - sucursala Suplacu de Barcău. De asemenea, există un risc ridicat de 
poluare a solului în zona unităţilor industriale: CET SINTEZA, CLA CHIŞTAG, 
SCHELA SUPLAC, EM BĂIŢA etc. 

În judeţul Timiş, poluarea solului provine în special de la Schela de petrol 
Timişoara. 

6.6. Pădurile 
Din analiza datelor din ultimii ani rezultă că, atât la nivelul întregii ţări, cât şi 

la nivelul regiunii transfrontaliere de vest, se constată un proces continuu de 
degradare a pădurii. Starea de sănătate relativ proastă a pădurilor poate fi 
explicată prin prezenţa secetei excesive din ultimul deceniu, la care s-au adăugat 
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şi alţi factori: poluarea locală şi transfrontalieră, factori agresivi biotici şi abiotici, 
măsuri silviculturale greşit aplicate în trecut şi lipsa acestora în prezent. De altfel, 
procesul de defoliere până la uscare a arborilor se intensifică. 

RCTU cuprindea, în anul 1997, o suprafaţă împădurită de circa 558 mii 
hectare (8,94% din suprafaţa împădurită a ţării), cu următoarea structură pe jude-
ţele componente: 35,84% în judeţul Arad, 34,4% în judeţul Bihor, 17,7% în judeţul 
Timiş şi 12% în judeţul Satu Mare. 

În judeţul Satu Mare, pădurile ocupă 64,7 mii ha, respectiv 14,7% din 
suprafaţă totală a judeţului. Structura pe specii a pădurilor este următoarea: 45% 
stejar, 25,3% fag, 5,9% răşinoase şi 23,8% alte specii. Calitatea pădurilor din 
judeţ a fost afectată de recoltarea unor cantităţi de masă lemnoasă mai mari decât 
capacitatea de exploatare a pădurilor, stabilită prin amenajări silvice, şi de 
poluarea provocată de activităţile industriale. Pe ansamblu însă situaţia pădurilor 
poate fi considerată relativ bună. 

În judeţul Bihor existau, la sfârşitul anului 1997, circa 195 mii ha păduri şi 
alte terenuri cu vegetaţie forestieră, cu o masă lemnoasă estimată la cca 35110 
mii m3, din care 5500 mii m3 esenţe răşinoase, iar restul esenţe foioase. Din total 
suprafaţă împădurită, 5415 hectare au fost afectate de uscare (2,77%); cele mai 
afectate au fost pădurile de foioase (99%).  

Starea şi evoluţia pădurilor în cursul anului 1997 se poate aprecia global 
prin următorii indicatori: suprafaţa afectată de incendii 3,7 ha, suprafaţa afectată 
de uscare 4134 ha, suprafaţa afectată de delicte silvice (tăieri neautorizate) 3409 
ha, suprafaţa tratată cu substanţe chimice pentru combaterea dăunătorilor 90 ha, 
suprafaţa împădurită şi reîmpădurită 444 ha, suprafaţa regenerată 258 ha. 

În judeţul Arad, pădurile reprezintă 27,4% din suprafaţa totală a judeţului, iar 
în judeţul Timiş acestea reprezintă 12,5% din total. 

Supravegherea forestieră din România se desfăşoară la trei niveluri: 

• nivelul 1 bazat pe reţele naţionale de 2x2 km şi 2x4 km, precum şi pe re-
ţeaua europeană de 16x16 km, cu sondaje permanente pentru evaluarea 
anuală a defolierii coroanei arborilor; 

• nivelul 2 şi nivelul 3, bazate pe o reţea intensivă de supraveghere a prin-
cipalilor parametrii de stare a ecosistemelor forestiere (parametrii de sol, 
parametrii fizico-chimici ai aerului, caracteristicile lemnului şi creşterea 
pădurii). 

Starea de sănătate a arborilor este caracterizată prin apartenenţa lor la una 
din următoarele clase: 

• clasa 0 - defoliere nulă (arbori sănătoşi: 0-10% din pierderi); 

• clasa 1 - defoliere uşoară (arbori cu început de defoliere: 11-25% din 
pierderi); 

• clasa 2 - defoliere moderată (26-60% din pierderi); 
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• clasa 3 - defoliere forte (61-99% din pierderi); 

• clasa 4 - arbore mort. 

Tabelul 6.1 

Gradul de defoliere a pădurilor în regiunea transfrontalieră 
de vest (%), 1996, 1997 

 Suprafaţa  Clasele de defoliere (%) 
 împădurită 

(mii ha) 
Clasa 0 

(defoliere 
absentă) 

Clasa 1 
(uşoară) 

Clasa 2 
(moderată) 

Clasa 3 
(severă) 

Clasa 4 
(uscarea 

copacilor) 
  1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 

Arad 200 30,98 31,6 26,85 28,7 37,18 35,6 3,33 3,10 1,66 1,0 
Bihor 192 40,11 56,0 46,65 31,9 12,76 11,6 0,26 0,3 0,22 0,2 
Satu Mare 67 71,19 42,9 25,19 43,4 3,36 12,9 0,25 0,8 0,01 - 
Timiş 99 48,55 54,9 37,74 31,2 12,73 12,4 0,91 1,4 0,07 0,1 
TOTAL 558     

Sursa: Raportul Dezvoltării Umane, 1998, România. 

Aşa cum rezultă din tabelul 6.1, în regiunea transfrontalieră de vest a existat 
un uşor proces de defoliere şi uscare a suprafeţei împădurite, dar care a avut 
intensitate mai mică decât cel la nivel naţional. Astfel, în cele patru judeţe, 
suprafeţele neatinse (clasa 0) sau uşor afectate (clasa 1), în anul 1997, au fost 
cuprinse, ca pondere în total suprafaţă împădurită, între 60,3% în judeţul Arad şi 
87,9% în judeţul Bihor (86,3% în judeţul Satu Mare şi 86,3% în judeţul Timiş). 
Comparativ cu anul 1996, suprafeţele din clasa 0 şi 1 nu s-au modificat semnifica-
tiv cu excepţia judeţului Satu Mare care a cunoscut un intens proces de defoliere, 
de la 96,38% în anul 1996 la 86,3% în 1997. De asemenea, şi judeţul Arad a 
pierdut din aceste categorii de păduri circa trei puncte procentuale în favoarea 
categoriilor 2, 3 şi 4. 

Pădurile cu gradul cel mai mare de defoliere sunt pe teritoriul judeţului Arad 
(circa 1% din suprafaţa împădurită), dar cu evoluţie pozitivă comparativ cu anul 
1996 când această clasă (4) deţinea 1,66% din păduri. 

6.7. Arii protejate 
După normele IUCN (International Union for Conservation of Nature), în 

România ariile protejate sunt grupate în următoarele categorii distincte: 

I. Rezervaţii ştiinţifice; 

II. Parcuri naţionale; 

III. Monumente ale naturii; 

IV. Rezervaţii peisagistice. 
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De asemenea, au mai fost adoptate şi următoarele categorii de “Arii proteja-
te”: zone care figurează pe lista Programului UNESCO - “Omul şi biosfera” şi zone 
aflate în evidenţa “Patrimoniului mondial şi cultural”. În anul 1984, “Reţeaua 
naţională preconizată de arii protejate” cuprindea 586 de obiective, ocupând 4,8% 
din teritoriul României.  

În RCTU există un mare număr de rezervaţii şi arii protejate care îi conferă 
acesteia, pe lângă valoarea peisagistică corespunzătoare, un loc important în 
ierarhia frumuseţilor naturale ale ţării. 

Pe judeţe, situaţia ariilor protejate se prezintă astfel: 

În judeţul Timiş, există următoarele rezervaţii naturale: Satchinez (ornitolo-
gică), Lunca Poganişului (laleaua pestriţă - monument al naturii), Rădmăneşti (loc 
fosilier) şi Murani-Pischia (aviafaună de pasaj). Se are în vedere declararea zonei 
Lunca Mureşului ca arie protejată în comun cu Ungaria.  

În judeţul Arad, în anul 1994, au fost puse sub ocrotire oficială o serie de arii 
protejate însumând 8356,6 ha, clasificate după cum urmează: 

1. rezervaţii botanice - 34,3 ha; 

2. rezervaţii zoologice - 138,8 ha; 

3. rezervaţii speologice - 0,2 ha; 

4. rezervaţii paleontologice - 5,1 ha; 

5. rezervaţii forestiere - 572,2 ha; 

6. rezervaţii mixte - 7439, 7 ha; 

7. rezervaţii ştiinţifice - 20,5 ha; 

8. parcuri dendrologice - 145,8 ha. 

Suprafaţa acestor arii protejate în total judeţ reprezintă numai 1,3%, fiind 
sub media pe ţară (1,97%) şi mult sub procentul ţărilor vecine: Polonia 4,7% şi 
Ungaria 2,9%.  

Sunt de amintit aici rezervaţiile: “Dosul Laurului” - Zimbru (botanică), 
“Runcu-Grosi” (forestieră), Moneasa (mixtă), grădina botanică Macea, parcul den-
drologic “Arboretul Silva” de la Gurahonţ. Se preconizează punerea sub control a 
rezervaţiei “Lunca Mureşului Inferior”. 

În judeţul Bihor (şi în Alba şi Cluj) există Parcul Naţional Apuseni care se 
întinde pe o suprafaţă de 37900 hectare. 

În judeţul Satu Mare există numeroase zone şi arii protejate, dintre care cele 
mai importante sunt: Mlaştina Ghenci - comuna Căuaş, Pădurea Urziceni, Pă-
durea Foieni, Mlaştina Berea-Ciumeşti, Mlaştina Vermeş, parcul dendrologic Carei 
(anexa 5).  
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Astfel, pe întreg teritoriul RCTU există mai multe zone protejate aferente 
patrimoniului naţional (vezi tabelul 6.2). 

Zonele protejate aferente patrimoniului cultural construit, în special siturile 
arhitecturale şi arheologice în RCTU, sunt următoarele: 

• în judeţul Arad - municipiul Arad, oraşele Lipova, Nădlac, Pâncota, co-
munele Brazii, Fântânele, Gurahonţ, Hălmagiu, Pecica, Pleşcuţa, 
Zăbrani şi Sântana; 

• în judeţul Bihor - municipiul Oradea, oraşul Beiuş, comunele Biharia, 
Derna, Drăgeşti, Girişu de Criş, Pomzeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, 
Săcel, Sânandrei, Şoimi, Teţchea, Uileacu de Beiuş; 

• în judeţul Satu Mare - municipiile Satu Mare, Carei, comunele Acâş, 
Călineşti-Oaş, Medieşu Aurit, Socond; 

• în judeţul Timiş - municipiile Timişoara şi Lugoj, oraşul Făget şi comu-
nele Banloc, Gătaia, Marginea. 

Se constată că în RCTU există un număr de 40 unităţi administrative pentru 
care se impune instituirea de “zone protejate urbane” în cadrul documentaţiilor de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului, cu prioritate pentru cele 31 care deţin 
monumente istorice de valoare naţională excepţională. 

Tabelul 6.2 

Zonele protejate din RCTU 

Categoria de zonă  Teritoriul administrativ unde se află 
protejată Arad Bihor Satu Mare Timiş Total 

Parcul Naţional Munţii 
Apuseni (ha) 

- 7748 - - 7748 

Rezervaţii naturale (ha) 11870,6 3007,5 753,5 3853,5 19484,9 
- număr rezervaţii 26 61 8 33 128 
- % din suprafaţa 
teritoriului administrativ 

1,53 0,4 0,17 0,44 0,68 

- număr unităţi 
administrative 

15 34 7 27 83 

Sursa: Programul Phare de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria - studiu regional, iulie 
1998. 

6.8. Concluzii privind starea mediului 
Din analiza stării factorilor de mediu din regiunea transfrontalieră de vest se 

desprind mai multe concluzii. 

Principala concluzie este: privit în ansamblu, fenomenul de poluare care 
afectează calitatea factorilor de mediu din RCTU nu influenţează major activităţile 
de cooperare transfrontalieră cu Ungaria.  
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Cu toate acestea trebuie amintite o serie de probleme rămase nesolu-
ţionate: 

• traficul intens (în special trafic greu), care se desfăşoară în regiunea 
transfrontalieră, cauzează o poluare semnificativă dar localizată în lungul 
axelor rutiere; 

• poluarea cu reziduuri menajere şi industriale ocupă o pondere însemnată 
în poluarea generală a regiunii, fiind un aspect ce trebuie avut în vedere 
la o analiză a stării mediului;  

• chiar dacă nu este atât de acut, trebuie menţionat şi fenomenul de defo-
liere şi uscare a suprafeţelor împădurite care urmează o evoluţie uşor 
pozitivă la nivel de regiune; 

• poluarea trecută datorată activităţilor miniere şi petroliere, deşi influen-
ţează puţin cooperarea transfrontalieră, poate constitui o oportunitate de 
afaceri în domeniul reconstrucţiei mediului; 

• poluarea apelor curgătoare care traversează frontiera poate constitui o 
piedică, dar şi o oportunitate pentru programe comune; relaţiile 
transfrontaliere ar putea fi afectate de poluarea apelor de suprafaţă: 
râurile Someş, Crasna, Tur şi mai ales prin poluare accidentală; dotările 
insuficiente pentru intervenţie şi depoluare, precum şi lipsa unui sistem 
automat şi permanent de monitorizare fac practic imposibilă intervenţia în 
vederea stopării poluării accidentale pe teritoriul Ungariei; 

• la nivelul întregii regiuni se constată o lipsă acută a instalaţiilor de 
prevenire a poluării, precum şi a aparaturii şi laboratoarelor de analiză şi 
control; aceste lipsuri fac imposibilă aprecierea corectă a nivelului 
poluării şi împiedică măsurile de corectare sau prevenire a poluării. 



7. ANEXE 

Anexa 1 

Sinteza instrumentelor posibil de folosit în procesul recâştigării 
funcţionalităţii regionale 

 Etapele în procesul recâştigării funcţionalităţii 
Instrumente Identi-

ficare 
De-

scriere
Ana-
liză 

Planifi-
care 

Imple-
mentare 

Monito-
rizare 

Grafic de bare  X     
Măsurare de performanţe    X   
Brainstorming X  X X   
Tabel cauzal   X    
Diagramă cauză-efect   X    
Listă de control     X  
Analiză a fluxului de clienţi   X    
Grafic de control X    X X 
Definire de standarde      X 
Algoritmi de diagnostic şi 
intervenţie 

    X  

Interviu extern  X     
Grafic de fluxuri  X     
Grupare ţinte   X    
Analiză a câmpurilor de forţă    X   
Grafic de ierarhizare a 
fluxurilor 

   X   

Histogramă  X     
Matrice a indicatorilor  X    X 
Grafic liniar  X     
Curbă de monitorizare     X  
Analiză Pareto   X    
Partograf     X  
Grafic disc  X     
Matrice a priorităţilor X  X X  X 
Matrice a programelor    X   
Supervizare     X  
Analiză SWOT    X   
Tabel  X     
Balanţă   X    
Urmărirea utilizatorului X      
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Anexa 2 

Analiza SWOT – condiţii de dezvoltare - regiunea Bekes (Ungaria) 

Puncte Forte: 

• resurse naturale importante (terenuri arabile de bună calitate, gaze 
naturale, izvoare termale); 

• condiţii hidrogeologice deosebit de favorabile; 

• reţea de canale pentru irigaţie, zone piscicole şi ochiuri de apă de 
importanţă turistică; 

• economie agricolă competitivă la nivel internaţional, cu pondere 
semnificativă în plan naţional; 

• industrie cu tradiţie importantă în domeniul maşinilor-unelte, mobilei, 
textilelor, sticlă şi materiale de construcţii; 

• atitudine pozitivă a cetăţenilor şi instituţiilor faţă de înnoirea metodelor de 
informare; 

• învăţământ secundar tehnic de mare tradiţie şi răspândire; 

• reţea de învăţământ şi sistem de asistenţă medicală primare adecvate; 

• diversitate culturală dată de un număr important de naţionalităţi pentru 
care există învăţământ în limba maternă. 

Puncte Slabe: 

• existenţa pe scară largă a procesului de degradare a solului şi a factorilor 
ce împiedică fertilizarea solului (aciditate, acumulare în adâncime a sării, 
conţinut mare de lut, surpări, împădurire slabă); 

• fenomene de băltire, în centrul şi nordul regiunii apa de băut are un mare 
conţinut de arsenic; 

• majoritatea produselor manufacturate au un nivel scăzut de prelucrare, 
grad scăzut de integrare a producţiei; 

• număr scăzut de întreprinderi novatoare, lipsa capitalului, interes scăzut 
arătat de investitorii străini; 

• servicii financiare slab dezvoltate; 

• poziţie periferică faţă de căile principale de transport, lipsă de drumuri 
publice principale, densitate redusă de mijloace de transport, drumuri 
secundare în stare proastă; 

• linii ferate secundare deteriorate şi nefolosibile; 
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• puţine puncte de trecere a frontierei, cu un nivel scăzut al serviciilor; 

• rata mare a şomajului, în cadrul căruia o pondere mare o deţine popu-
laţia permanent neangajată, mai ales în zonele periferice ale regiunii; 

• puţini specialişti cu înaltă calificare şi cunoscători ai unei limbi străine, 
rata mare a migraţiei tineretului cu studii superioare; 

• reţeaua învăţământului secundar este concentrată în reşedinţa de 
regiune, precum şi în câteva oraşe mari; 

• instituţiile de învăţământ superior sunt relativ nedezvoltate şi au o 
structură fragmentată atât în ceea ce priveşte mărimea, cât şi profilul lor; 

• reţeaua de aşezări are o amplasare disproporţionată, predominând 
micile oraşe care se eclipsează reciproc; 

• satele din zona de nord-nord-est şi de sud a regiunii se află într-o situaţie 
dezavantajoasă, cu atât mai mult cu cât ocupă şi zone extinse; 

• dezvoltare regională redusă, combinată cu slaba putere de integrare; 

• marketing de zonă nedezvoltat, imagine nefavorabilă a regiunii, capa-
citate redusă de atrage interesul. 

Şanse: 

• în perspectiva dezvoltării durabile şi a reevaluării considerentelor de 
mediu – în funcţie de posibilităţile financiare –, creşte tendinţa de a se 
ridica staţii de purificare a apei, dotate cu tehnologie modernă, precum şi 
de reconversie a deşeurilor, în vederea protejării pe termen lung a resur-
selor de apă; 

• prin alăturarea Ungariei la Uniunea Europeană, precum şi prin îmbunătă-
ţirea preconizată a relaţiilor cu România, importanţa aşezării pe graniţă a 
regiunii va creşte, iar prin folosirea mai bună a avantajelor comparative, 
îmbunătăţind imaginea regiunii şi întărind cooperarea transfrontalieră, 
zona va deveni mai atractivă pentru capitalul străin şi pentru turism; 

• prin utilizarea eficientă a reţelei informatice aflate în plină expansiune, 
precum şi prin socializarea informaticii, se poate diminua simţitor rata 
migrării şi creşte potenţialul novator; 

• prin transformarea calitativă a sistemului ce serveşte la dezvoltarea re-
surselor umane, forţa de muncă poate deveni capabilă să atingă standar-
dele din economia modernă şi să transforme însăşi structura economiei; 

• sistemul de învăţământ superior dacă va fi sprijinit de la nivel central în 
procesul, deja demarat, de integrare şi ridicare a nivelului de pregătire, 
va fi capabil, prin acestea, să ridice potenţialul novator al regiunii; 
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• prin întărirea procesului de integrare, zona de centru a regiunii Bekes 
poate deveni un pol important al euroregiunii Dunăre-Koros-Maros-Tisa. 

Ameninţări: 

• regiunea se poate confrunta cu un pericol crescut de inundare dacă nu 
se va interveni pentru păstrarea şi dezvoltarea unui sistem de protecţie 
împotriva inundaţiilor; 

• riscul exploatării excesive şi al contaminării apelor de suprafaţă şi de 
adâncime poate creşte în absenţa unei cooperări cu România şi dacă nu 
se implementează principiile dezvoltării durabile; 

• poziţia dezavantajoasă şi periferică a regiunii se poate croniciza dacă nu 
se fac eforturi suficiente pentru a stimula activităţile şi interesul ce ar 
putea rezulta din crearea regiunii Alfold de Sud; 

• industria alimentară şi, implicit, întreaga economie a regiunii Bekes poate 
fi serios periclitată dacă nu se fac pregătirile de rigoare în vederea 
aderării la Uniunea Europeană; 

• poziţia periferică a regiunii se va accentua, ca şi dezavantajele ei compe-
titive, ca urmare a neincluderii atât în prezent, cât şi în viitor, a unei 
dezvoltării semnificative a principalelor drumuri şi căi ferate; 

• pe viitor, familiile cu o situaţie materială grea, precum şi cele care 
locuiesc departe de oraşe vor fi într-o situaţie deosebit de dificilă în 
privinţa accesului la sistemul de învăţământ; 

• pauperizarea şi degradarea structurii populaţiei din zonele rămase în 
urmă din punct de vedere economic şi social va deveni ireversibilă, 
datorită redusei descentralizări a dezvoltării resurselor regiunii, precum şi 
dificultăţilor de finanţare a administraţiei locale; 

• stabilitatea, coeziunea internă, precum şi eficienţa activităţii asocierilor în 
vederea dezvoltării regionale, este posibil să se deterioreze tocmai ca 
urmare a străduinţei de a plasa regiunea printre cele favorizate. 
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Anexa 3 

Analiza SWOT - planul strategic de dezvoltare economică 
a oraşului Guelph (Canada) 

Puncte Forte: Puncte Slabe: Şanse: Ameninţări: 
- Aşezat în proximitatea 

sud-vestică a regiunii 
Ontario şi un acces 
bun la sistemul de au-
tostrăzi; 

- Apropiere de pieţe 
mari;  

- Facilităţi educaţionale 
mari şi proaspăt absol-
venţi; 

- Aparţine oficial Orga-
nizaţiei Triunghiul 
Tehnologic Canadian; 

- Sunt disponibile tere-
nuri, apă şi alte resur-
se naturale; 

- Industrie diversificată; 
- Sector de automobile 

puternic şi aflat în dez-
voltare; 

- Facilităţi locative; 
- Reputaţie bună ca fi-

ind o comunitate cu ni-
vel bun de trai, pre-
cum şi având puterni-
ce resurse şi moşteniri 
culturale; 

- Forţă de muncă califi-
cată şi educată; 

- Climat pozitiv de mun-
că; 

- Infrastructură solidă; 
- Asistenţă medicală 

dezvoltată; 
- Beneficiază de avan-

tajele Pachetului Naţi-
onal (guvern stabil 
etc.); 

- Administraţie munici-
pală solidă şi program 
municipal în favoarea 
dezvoltării; 

- Unităţi de cercetare 
puternice. 

- Lipsa unei strategii 
clare; 

- Puţinătatea terenurilor 
gata amenajate; 

- Deficit de forţă de 
muncă cu calificare; 

- Costuri cu locuinţa 
relativ ridicate; 

- Probleme referitoare 
la băltire şi la aprovi-
zionarea cu apă; 

- Nevoia de a ridica clă-
diri; 

- Interes scăzut din par-
tea sectorului privat în 
amenajarea terenurilor 
industriale; 

- Tranzit public limitat; 
- Recunoaştere şi înţe-

legere scăzută, din 
partea comunităţii, a 
valorii şi beneficiilor 
dezvoltării; 

- Canalizare de resurse 
limitate către progra-
mele de dezvoltare 
economică; 

- Neacceptarea de către 
industriaşi a “Pro-
cesului de aprobare a 
dezvoltării”; 

- Resurse limitate ale 
comunităţii şi ale con-
ducerii ei de a răspun-
de la provocări şi de a 
fructifica şansele; 

- Lipsă de hoteluri sau 
spaţii de cazare de 
cinci stele; 

- Lipsa unui Centru de 
afaceri pentru micile 
întreprinderi. 

- Valorificarea debuşeu-
lui adus de dezvolta-
rea economică a co-
munităţii; 

- Disponibilităţi de teren 
în zona de sud a ora-
şului Guelph şi Jail; 

- Dezvoltare a partene-
riatului strategic; 

- Concentrare tehnolo-
gică agroalimentară; 

- Triunghiul Tehnologic 
Canadian; 

- Reţeaua afacerilor le-
gate de mediu; 

- Creare de legături pu-
ternice între instituţiile 
educaţionale şi indus-
trie; 

- Cota oraşului Guelph 
faţă de alte aşezări; 

- Îmbunătăţiri în trans-
porturi; 

- Aeroport regional; 
- Îmbunătăţirea auto-

străzilor; 
- Tranzit public; 
- Drumuri pentru cami-

oane; 
- Schimburi cu oraşul 

Hanlon; 
- Reţeaua de cale fera-

tă; 
- Modul în care acţio-

nează municipalitatea;
- Infrastructură extinsă 

a sistemului de teleco-
municaţii; 

- Muncă la domiciliu; 
- Programe referitoare 

la resursele de apă; 
- Înnoirea centrului ora-
şului Guelph. 

- Recesiune economică;
- “Fuga creierelor” spre 

sud; 
- Absenţa creativităţii în 

satisfacerea nevoilor 
locale; 

- Îngrijorare faţă de spo-
rirea predominanţei 
unui sector industrial. 



Anexa 4 

Analiza SWOT - studiu asupra participativităţii populaţiei şi administraţiei 
la dezvoltare în zona Pacific 

Puncte Forte, avantaje şi resurse 

• Puncte Forte: 

– coeziune socială a familiei şi a comunităţii religioase; 

– bunăvoinţă în a împărţi resursele cu familia şi comunitatea religioasă; 

– oratori locali cu simţul dreptăţii şi al umorului; 

– capacitate de a munci împreună, punându-şi talentul în slujba atingerii 
unui scop important pentru comunitate; 

– aptitudine de a rezolva conflictele prin negociere şi unanimitate sau prin 
abţinere; 

– convingeri morale puternice; 

– tradiţia folosirii durabile a resurselor; 

– cunoaştere tradiţională a plantelor, a grădinăritului durabil şi a resurselor 
marine. 

• Avantaje: 

– o relativă securitate alimentară; 

– regim climateric stabil şi frumuseţi naturale; 

– densitate mică a populaţiei; 

– izolare geografică şi existenţa unor resurse valoroase; 

– controlul comunităţii asupra resurselor; 

– absenţa problemelor etnice; 

– libertatea credinţei; 

– societate democratică. 

• Puncte Forte ale administraţiei: 

– cooperare regională în probleme de interes general; 

– câştigarea de asistenţă şi ajutor străin; 

– mediere încununată de succes a disputelor interne; 

– menţinerea legii şi ordinii, precum şi a păcii şi armoniei sociale. 
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Puncte Slabe (referitoare la dezvoltarea durabilă) 

• Elemente care pot fi ameliorate prin procesul participativităţii: 

– sentimentul independenţei individuale în opoziţie cu larg răspânditul “rol 
dependent” asumat de multe comunităţi; 

– reducerea diferenţei între administraţia de tip insular şi cea de tip 
european; 

– metode de acumulare a cunoştinţelor; 

– înregistrarea şi utilizarea informaţiei; 

– sisteme sociale care permit schimbul de informaţie pe verticală şi 
orizontală; 

– înţelegerea la nivelul comunităţii a problematicii şi a şanselor economice 
rezultate din dezvoltarea durabilă; 

– aprecierea la justa valoare, din partea comunităţii, a propriilor resurse şi 
avantaje faţă de doritele bunuri ale societăţii de consum promovate de 
mass-media; 

– comportament responsabil al utilizatorilor de resurse; 

– managementul timpului şi folosirea eficientă a unui aparat administrativ 
redus; 

– slujbe şi şanse pentru populaţia tânără; 

– armonizarea politicilor administrative pentru a minimiza conflictele; 

– stabilirea unei perspective comune asupra viitorului. 

• Puncte Slabe ale administraţiei, care pot fi îmbunătăţite: 

– comunicaţii publice; 

– întărirea legislaţiei şi a reglementărilor referitoare la mediu; 

– dezvoltarea afacerilor, mai ales în mediul rural; 

– evidenţa copiilor; 

– înregistrarea resurselor tradiţionale de gestionare a informaţiilor; 

– descentralizare; 

– atenţie acordată tinerilor; 

– recunoaşterea prăpastiei dintre politica colonială de export şi nevoile de 
subzistenţă; 
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– recunoaşterea bazei ecologice a economiei. 

• Acţiuni care trebuie ocolite şi a căror evitare este facilitată de proce-
sul participativ: 

– divizarea ţării în două sectoare majore cu obiective aflate în conflict; 

– stabilirea politicilor administrative fără a se lua în consideraţie toate 
părţile interesate; 

– spolierea bogăţiilor naturale (fertilitatea solului, resurse forestiere, mine-
rale şi marine) pentru a cumpăra la mâna a doua tehnologie secundară 
şi perimată; 

– confundarea chestiunilor ştiinţifice cu cele de loialitate politică; 

– confundarea politicilor administrative cu cele morale reglementate de 
biserică; 

– inducerea în eroare a investitorilor străini; 

– folosirea terenurilor agricole cele mai bune în vederea culturilor de export 
cu valoare scăzută. 

Şanse care nu pot fi controlate, dar de care ar fi de dorit să se poată 
beneficia 

• Şanse care pot fi îmbunătăţite prin deplina cooperare între săteni: 

– perceperea insulelor din Pacific ca idilice, paşnice (sindromul paradiziac 
al insulelor din sudul Pacificului - SPISP); 

– turism bazat pe SPISP; 

– regiunea este o preferată a donatorilor de ajutoare, întrucât este 
percepută ca democratică, civilizată şi recunoscătoare; 

– asistenţă din partea Consiliului Bisericilor din Pacific; 

– dorinţa pescarilor din ţările fără ieşire la mare de a plăti pentru dreptul de 
pescuit în zonă; 

– atragere de turişti şi investitori prin intermediul unui sistem de comuni-
caţii îmbunătăţit (ex. Internetul). 

• Tendinţe interesante care influenţează dezvoltarea durabilă: 

– dezvoltarea surselor de energie alternativă; 

– necesitatea, în cazul solicitărilor de împrumut de la băncile internaţio-
nale, a unei fundamentări documentate în ceea ce priveşte dezvoltarea 
durabilă; 
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– cerere de alimente “bio” în conjuncţie cu faptul că cele mai multe terenuri 
agricole nu mai pot fi considerate ca nepoluate chimic; 

– creşterea preţurilor la lemnul din pădurile tropicale; 

– creşterea valorii de piaţă a frumuseţilor naturale şi a imaginii de pace şi 
armonie în condiţiile unei creşteri constante a stresului. 

Ameninţări din partea factorilor externi care pot fi evitate sau diminuate prin 
îmbunătăţirea legăturilor între organizaţiile locale, naţionale şi regionale 

• Obstacole de înfruntat: 

– scăderea securităţii alimentare; 

– probleme de sănătate generate de o alimentaţie necorespunzătoare; 

– sporirea problemelor de poluare a terenurilor datorate practicilor agri-
culturii comerciale necorespunzătoare; 

– poluarea suprafeţei mărilor şi diminuarea pe această cale a resurselor 
marine; 

– creşterea nivelului mărilor şi a furtunilor tropicale; 

– apariţia tot mai frecventă a condiţiilor meteorologice nefavorabile; 

– dezavantajul evident al distanţei mari faţă de pieţele economice; 

– absenţa resurselor naturale valoroase; 

– declinul ajutorului extern; 

– dependenţa programelor regionale de asistenţă străină; 

– pericolul imigrării; 

– diminuarea turismului internaţional datorită recesiunii globale. 
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Anexa 5 

Analiza SWOT a poziţiei competitive pentru o firmă industrială 

Poziţia competitivă a unei firme industriale este rezultanta interacţiunii unei 
serii de patru forţe: 

1. dinamica industriei; 

2. stabilitatea sau instabilitatea mediului; 

3. soliditatea financiară; 

4. forţa avantajului competitiv. 

Faţă de aceşti factori puterea financiară reprezintă Punctul Forte, stabilita-
tea mediului este asociată cu Punctul Slab, avantajul competitiv desemnează 
Ameninţarea, iar puterea industrială constituie posibilitatea de reuşită (Şansa). 

Punctele-cheie de urmărit (PMI) sunt următoarele: 

• RTI (rezultate curente + taxe şi impozite + impozite/capitalurile utilizate); 

• rotaţia capitalului, rentabilitatea; 

• dezvoltarea; 

• rentabilitatea, sectorul de piaţă; 

• raportul valoare adăugată/persoană; 

• calitatea (raportată la concurenţă). 

Rezultatele măsurării factorilor determinanţi au condus la următoarele valori: 
Dinamica industriei 

Potenţial de creştere a sectorului slab 0,1,2,3,4,5,6, ridicat 
Potenţial de profit slab 0,1,2,3,4,5,6, ridicat 
Stabilitate financiară slabă 0,1,2,3,4,5,6, ridicată 
Know-how simplu 0,1,2,3,4,5,6, complex 
Utilizarea resurselor ineficientă 0,1,2,3,4,5,6, eficientă 
Intensitate de utilizare a capitalului ridicată 0,1,2,3,4,5,6, joasă 
Uşurinţa de penetrare a pieţei uşoară 0,1,2,3,4,5,6, dificilă 
Productivitate, utilizarea capacităţilor slabă 0,1,2,3,4,5,6, ridicată 
Altele 0,1,2,3,4,5,6,  
Media din 6  

Stabilitatea sau instabilitatea mediului 
Schimbare tehnologică numeroasă 0,1,2,3,4,5,6, puţină 
Inflaţie ridicată 0,1,2,3,4,5,6, joasă 
Volatilitatea cererii ridicată 0,1,2,3,4,5,6, strâmtă 
Intervalul costurilor concurenţei mare 0,1,2,3,4,5,6, mic 
Bariere de intrare puţine 0,1,2,3,4,5,6, numeroase 
Presiunea concurenţei ridicată 0,1,2,3,4,5,6,  
Elasticitatea preţului cererii elastică 0,1,2,3,4,5,6,  
Altele 0,1,2,3,4,5,6,  
Media din 6  
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Soliditatea financiară 
RTI mic 0,1,2,3,4,5,6, ridicat 
Levier neechilibrat 0,1,2,3,4,5,6, echilibrat 
Lichidităţi nebalansate 0,1,2,3,4,5,6, echilibrate 
Capital necesar/capital disponibil mare 0,1,2,3,4,5,6, mic 
Cash-flow jos 0,1,2,3,4,5,6, sus 
Bariere la ieşire dificile 0,1,2,3,4,5,6, simple 
Risc de sector numeros 0,1,2,3,4,5,6, puţin 
Altele 0,1,2,3,4,5,6,  
Media din 6   

Avantajul competitiv 
Segment de piaţă mic 0,1,2,3,4,5,6, mare 
Calitatea produselor inferioară 0,1,2,3,4,5,6, superioară 
Ciclul de viaţă al produsului târziu 0,1,2,3,4,5,6, devreme 
Ciclul de înlocuire a produselor variabil 0,1,2,3,4,5,6, fix 
Loialitatea consumatorilor joasă 0,1,2,3,4,5,6, ridicată 
Utilizarea capacităţilor de concurenţă joasă 0,1,2,3,4,5,6, ridicată 
Know-how tehnologic mic 0,1,2,3,4,5,6, ridicat 
Integrare verticală mică 0,1,2,3,4,5,6, mare 
Altele  
Media din 6   

Strategie agresivã
 linii de forþã ale strategiei:
− sesizarea oportunitãþilor;
− întãrirea segmentului de piaþã;
− achiziþii;
− concentrarea resurselor pentru a

produce mai mult.

Puterea financiarã

Stabilitatea
mediului

Avantajul competitiv

Strategie conservatoare
linii de forþã ale strategiei:
− selecþioneazã produsele;
− selecþioneazã piesele;
− reduce costul;
− cautã pieþe noi;
− dezvoltã produse noi.

Strategie defensivã
linii de forþã ale strategiei:
−retragere progresivã;
−reducerea costurilor;
−oprirea investiþiilor;
−ajustarea (în jos) a capacitãþilor

de de producþie.

Strategie concurenþialã
linii de forþã ale strategiei:
−creºterea resurselor financiare;
−creºterea puterii de vânzare;
−ameliorarea liniilor de produse;
−mãrirea productivitãþii;
−reducerea costurilor;
−menþinerea avantajului
concurenþial.

Puterea industriei

 
Figura 7.1 - Schema strategiilor posibil de adoptat de o firmă, în urma 

analizei SWOT 
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Pe baza analizei factorilor determinanţi rezultă patru strategii pe care firma 
în cauză le poate adopta (vezi figura 7.1). Este vorba de o Strategie Agresivă, o 
Strategie Conservatoare, o Strategie Defensivă şi una Concurenţială. Fiecare 
strategie are la dispoziţie anumite “linii de forţă” după care poate acţiona în 
vederea creşterii competitivităţii şi a eficienţei de ansamblu. 
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Anexa 6 

Evoluţia centrelor urbane din RCTU 

Ju-
deţe 

Oraşe Anul 
înfiin-
ţării 

1912 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1997 Rang

TM Timişoara  72555 91580 111987 142257 174243 269353 334115 334098 1 
BH Oradea  64169 82687 82282 98950 122534 170531 222741 223288 2 
AR Arad   63166 77181 87291 106460 126000 171193 190114 184619 3 
SM Satu Mare   34892 51495 46519 52096 68246 103544 131987 129886 4 
TM Lugoj  19818 23593 26707 30252 35364 44537 50939 49241 5 
SM Carei   16078 16042 15425 16780 19686 24050 26372 25503 6 
BH Salonta   15514 15297 14447 16276 17754 19746 20660 20194 7 
BH Marghita  1968 0 0 0 0 0 14589 19071 18834 8 
SM Negreşti-

Oaş 
1964 0 0 0 0 9311 12387 16648 16390 9 

TM Sânnicolau 
Mare 

 0 0 9789 9956 11428 12811 13083 12943 10 

BH Beiuş  0 4293 5807 6467 8744 9960 12353 12169 11 
AR Lipova   0 6000 6556 10064 11705 11863 12059 11578 12 
BH Aleşd 1968 0 0 0 0 0 9608 10920 10956 13 
TM Jimbolia  1956 0 0 0 11281 13633 14682 11830 10805 14 
BH Valea lui 

Mihai  
1989 0 0 0 0 0 0 10505 10686 15 

AR Ineu  1968 0 0 0 0 0 10259 10915 10369 16 
SM Tăşnad 1968 0 0 0 0 0 9934 10399 10220 17 
AR Curtici  1968 0 0 0 0 0 11104 9987 9746 18 
BH Ştei  1956 0 0 0 5874 5754 7794 10415 9637 19 
AR Chişineu-

Criş 
1968 0 0 0 0 0 8913 9021 8754 20 

AR Nădlac 1964 0 0 0 0 0 8405 8458 8421 21 
TM Buziaş 1956 0 0 0 5140 5554 7976 8041 8270 22 
TM Făget 1994 0 0 0 0 0 0 0 7532 23 
AR Pâncota 1968 0 0 0 0 0 7206 7446 7438 24 
TM Deta  1968 0 0 0 0 0 6937 7121 7179 25 
AR Sebeş 1968 0 0 0 0 0 6070 6993 6852 26 
BH Vaşcău 1956 0 0 0 4538 3621 3441 3337 3131 27 
BH Nucet  1956 0 0 0 9879 2768 2345 2531 2893 28 

 Total urban  286192 368168 406810 526270 636345 979238 1178061 1171632  
 Total regiune   1876271 1914138 1956340 2034697 2235838 2227302 2187508  
 % urban în 

regiune 
  19,6 21,3 26,9 31,3 43,8 52,9 53,6  

 % urban în 
România  

  21,4 23,4 31,3 38,2 43,6 54,3 55  
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Anexa 7 

Centrele urbane ale RCTU grupate pe ranguri 

Nr. crt. Categorie/rang Centru urban Judeţul Populaţie la 1/01/1997 
1. rangul II Timişoara TM 334098 
2. rangul IIIa Oradea  BH 223288 
3.  Arad  AR 184619 
4.  Satu Mare  SM 129886 
5. rang IIIb (staţiuni) Buziaş TM 8270 
6. rang IV Lugoj  TM 49241 
7.  Carei  SM 25503 
8.  Marghita  BH 18834 
9.  Beiuş BH 12169 

10.  Lipova  AR 11578 
11.  Ineu  AR 10369 
12. rang Va Salonta  BH 20194 
13.  Negreşti-Oaş SM 16390 
14.  Sânnicolau Mare TM 12943 
15.  Aleşd BH 10956 
16.  Jimbolia  TM 10805 
17.  Valea lui Mihai  BH 10686 
18.  Tăşnad SM 10220 
19.  Curtici  AR 9746 
20.  Ştei  BH 9637 
21.  Chişineu-Criş AR 8754 
22.  Nădlac AR 8421 
23.  Făget TM 7532 
24.  Pâncota AR 7438 
25.  Deta  TM 7179 
26.  Sebiş AR 6852 
27.  Vaşcău BH 3131 
28.  Nucet  BH 2893 
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Anexa 8 

Matrice pentru analiza SWOT la nivel regional 

Niveluri de analiză: 

• local; 

• judeţean; 

• regional; 

• naţional/internaţional. 

Domenii posibile de analiză: 

• geografie şi cadru natural - poziţie, climă, resurse naturale; 

• economie - agricultură şi producţie agricolă, silvicultură, industrie, 
producţie de energie, populaţie ocupată; 

• populaţie (resurse umane) - structură pe vârste, etnică, religioasă, 
profesională, nivel de educaţie, potenţialul forţei de muncă; 

• infrastructură - căile de comunicaţii, echipamente publice obligatorii 
(educaţie, sănătate etc.) şi neobligatorii (prestări servicii, comerţ, alimen-
taţie publică etc.); 

• mediu - calitatea factorilor de mediu, starea vegetaţiei, probleme de 
impact etc.; 

• patrimoniu construit - monumente, centre istorice etc.; 

• patrimoniu spiritual - tradiţii, obiceiuri etc.; 

• finanţe publice - constituirea şi utilizarea bugetelor locale, investiţii din 
fonduri publice, investiţii străine etc.; 

• instituţii - administraţie centrală şi locală, financiar-bancare.. etc.; 

• societate civilă - ONG-uri, media. 

 Nivel de analiză Puncte Tari (PT) Puncte Slabe (PS) Şanse Ameninţări 
1. Local     
2. Judeţean     
3. Regional     
4. Naţional     
5. Internaţional     

 
Se identifică la fiecare nivel şi pentru fiecare domeniu elementele tari şi 

slabe, oportunităţile şi ameninţările şi (acolo unde este posibil) indicatorii relevanţi 
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prin care pot fi confirmate opţiunile prezentate. Trebuie ţinut cont de următoarele 
aspecte: 

• punctele tari sau slabe la un nivel superior devin şanse sau ameninţări 
pentru nivelul inferior (de exemplu, lipsa unei legislaţii adecvate în do-
meniul patrimoniului construit reprezintă o slăbiciune a nivelului naţional 
şi o ameninţare pentru nivelul local, prin degradarea valorilor existente); 

• un element care constituie o şansă sau o ameninţare pentru nivelul 
inferior poate reprezenta un punct tare sau o slăbiciune faţă de nivelul 
superior (de exemplu, crearea unei instituţii de nivel regional este o 
oportunitate pentru nivelul judeţean şi local şi un punct tare la nivel 
regional şi chiar naţional). 

Pentru exemplificare, se prezintă un posibil model matriceal de analiză 
SWOT pentru turism, precum şi o interpretare posibilă a unei analize dinamice a 
relaţiilor din zona transfrontalieră (anexa 9). 

În final, pentru o mai corectă şi eficientă orientare a analizei se propune 
utilizarea unei matrice logice pentru o mai precisă definire a obiectivelor cercetării 
şi studiului regional (anexa 9). 
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Anexa 9 

Dezvoltarea unei matrice de analiză SWOT pentru turism 
Nivel de 
analiză 

Geografie 
şi proble-

me de 
mediu 

Economie Populaţie Infrastruc-
tură 

Localităţi Instituţii Societate 
civilă 

Analiză 

Local  Produse ar-
tizanale de 
mare inte-
res (cergi, 
ţesături) 

  Sate adec-
vate pentru 
turismul 
montan 
(vara/iar-
na) 

  PT 

 Mediu 
nepoluat 

 Depopu-
larea satelor 
de munte 

Lipsa unui 
sistem cen-
tralizat de 
alimentare 
cu apă 

Lipsa e-
chipamen-
telor pen-
tru turism 

  PS 

Judeţean Peisaje şi 
parcuri na-
turale de 
mare va-
loare 

Program de 
sprijin al 
IMM-urilor 
din zona 
montană 

     PT 

    Accesibili-
tate redusă 
în zona 
montană 

 Lipsa unui 
departa-
ment spe-
cializat în 
cadrul CJ

 PS 

      Centru 
judeţean 
de pregă-
tire pentru 
turism 

Fundaţii 
rurale 

Şanse 

 Alunecări 
de teren în 
zonă 

      Amenin-
ţări 

Regional    Aeroport 
internaţio-
nal 

Centru re-
gional pu-
ternic ve-
cin zonei 
montane 

  PT 

    Lipsa unor 
comunicaţii 
adecvate la 
nivel intra-
regional 

   PS 

      Agenţia 
regională 
pentru tu-
rism rural

Monitoriza-
rea proble-
melor de 
mediu de 
ONG 

Şanse 

   Conflicte 
etnice 

    Amenin-
ţări 

Naţional        PT 
        PS 
    Adoptarea 

unei strate-
gii de dez-
voltare a 
reţelei de 

 Strategia 
de privati-
zare a 
Min. Tu-
rismului  

 Şanse 
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Nivel de 
analiză 

Geografie 
şi proble-

me de 
mediu 

Economie Populaţie Infrastruc-
tură 

Localităţi Instituţii Societate 
civilă 

Analiză 

autostrăzi 
  Declinul 

economic 
Inflaţia 

     Amenin-
ţări 

Interna-
ţional 

       PT 

        PS 
  Scăderea 

preţului 
mondial la 
petrol 

 Sprijin fi-
nanciar 
pentru infra-
structură  

   Şanse 

 Conflicte în 
regiuni în-
vecinate 

     Competitivi-
tate sporită 
a turismului 
din regiuni-
le vecine 

Amenin-
ţări 

 
 sunt necesare informaţii generale  sunt necesare date precise 
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Anexa 10 

Calitatea aerului în RCTU - localităţi în care s-au înregistrat depăşiri 
ale concentraţiei maxime admisibile, în anul 1997 

Judeţul, localitatea şi  UM Variaţia 
substanţa poluantă  CMA Concentraţia medie 

anuală 
Frecvenţa 
depăşirii 

ARAD  min. max. min. max. min. (%) 
Municipiul Arad    
- pulberi în suspensie 97 mg/m3 0,13 0,66 0,11 0,17 42,6 
- pulberi în suspensie 96 mg/m3 0,15 - 0,11 - 
    
SATU MARE    
- fluor şi compuşi 97 microgr/m3 - 23,1 - 12,8 6,56 
- fluor şi compuşi 96 microgr/m3 - - - - - 
TIMIŞ    
Oraş Utvin    
- pulberi sedimentabile 97 g/m3 30,01 38,46 21,06 25,72 65,0 
Oraş Deta    
- pulberi sedimentabile 96 g/mp - 17,39 - 14,74 - 

Sursa: Mediul înconjurător în România, CNS, Bucureşti, 1998, p. 48. 

Anexa 11 

Cheltuieli pentru protecţia mediului în RCTU, în anul 1997 
(mil. lei preţuri curente) 

Judeţul Total 
cheltuieli, 
din care: 

pentru preve-
nirea şi com-

baterea poluării

pentru pro-
tecţia mediu-

lui natural 

pentru CD, 
instruire 

pentru adminis-
trarea generală 

a mediului 
ARAD 26815 23477 2327 235 776 
BIHOR 60925 49883 9589 517 936 
SATU MARE  16656 14310 1349 52 1000 
TIMIŞ 42088 38146 3084 82 776 
Total  146484 125816 16349 886 3488 
Total RCTU în total 
România (%) 

4,0 3,88 6,34 1,11 3,96 

Sursa: Mediul înconjurător în România, CNS, Bucureşti, 1998, p. 61. 
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Anexa 12 

Resursele de apă potabilă şi calitatea apelor în judeţul Bihor, 1996 

Indicator Valoare 
Resurse de apă potabilă în bazinul Crişurilor 395 mil. mc/an 
Lungimea râurilor supravegheate în bazinul Crişurilor, pe grupe de calitate: 1093 km 
- categoria 1 402 km 
- categoria 2 681 km 
- categoria 3 - 
Depăşesc limitele categoriei 3 10 km 
Calitatea apei potabile  
Frecvenţa probelor necorespunzătoare standardului (%)  
Oradea 52 
Marghita 40 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Bihor, 1998, CNS. 

Anexa 13 

Arii protejate şi monumente naturale din judeţul Satu Mare  

Denumire zonă Tip 
rezervaţie

Localizare 

Parc dendrologic Carei botanică intravilan Carei 
Zonă floră Foieni botanică extravilan 
Mlaştina Vermeş botanică între Sanislău, Scărişoara, Pişcolţ 
Târnoavele din M-ţii Oaş botanică la E de Luna-Şes, Certeze, la N de Turţ, la NE de Cămărzana 
Pădurea de frasini Urziceni botanică extravilan Urziceni 
Curs inferior râu Tur zoologică lac Călineşti, la graniţa cu Ungaria 
Pădurea Noroieni mixtă 7 km NE Satu Mare 
Pădurea Mare mixtă 5 km NV Satu Mare 
Rezervaţia Runc forestieră între loc. Bicău, Iegherişte şi Poiana Codrului 

Sursa: Calitatea mediului în judeţul Satu Mare, 1997, CNS. 
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