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” …nu poţi rămâne la o formă învechită, încremenită, numai de dragul tradiţiei, din
respect pentru tot ce e vechi. Păstrezi din tradiţie tot ce se poate păstra. Dar nici
nu se cade să dărâmi doar de dragul dărâmării; ci trebuie să procedezi, cu
hotărâre şi curaj, la acele schimbări care ţi se impun de către nevoile reale ale
vieţii, păstrând cumpănire şi prudenţă (Academician Henri H. Stahl 1969, 1901-1991 ,
membru marcant  al Școlii Dimitrie  Gusti ).
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SCOPUL prezentăriiSCOPUL prezentării îîntre alternativele  Regionalizăriintre alternativele  Regionalizării 20132013

Posibil răspuns Dar mai ales …

De ce
regionalizare?

• Reducere disparități,
absorbție de  fonduri
europene, competitivitate.

• Coeziune teritorială:
•  reducere DISPARITĂȚI DE DURATĂ și
• promovare STRUCTURI DE

COOPERARE TERITORIALĂ
INSTITUȚIONALIZATĂ

Ce fel de
regiuni?

• Formate din județe cât mai
asemănătoare între ele
(pe conturul celor istorice ,
economice , geografice sau
sociale)

• REGIUNI (POTENȚIAL) FUNCȚIONALE.
• Rețelele și FLUXURILE DE  POPULAȚIE și

pentru dezvoltare care contează mai mult decât
simpla omogenitate a populației

• Cu COMPOZIȚIE A POPULAȚIEI
FAVORABILĂ DEZVOLTĂRII

Cum ajungem
la  regiunile
(potențial)
funcționale?

Prin
•”decupaje pragmatice”, hărți
pe care le considerăm utile noii
regionalizări,
•Dezbatere cu oamenii
județelor din care se fac
regiunile ,experți, politicieni

• Alegerea si argumentare  criteriilor potrivite
pentru regionalizarea administrativă.

•  Criterii de bună practică europeană dar și de
context național.

Câte regiuni e
bine să fie?

• Multe și mici (omogene)
sau puține și
mari/competitive?

• ATÂTEA CÂTE REZULTĂ DIN
PRINCIPALE CRITERII ADOPTATE ȘI DIN
SCOPURILE ASUMATE.
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Concluzii 1: DisparConcluzii 1: Disparităitățțile de duratăile de durată
1. Natura vs dinamica disparităților. Natura disparităților, mai mult decât dinamica lor,

dictează, în bună măsură, specificul regionalizării.
2. Disparități de output vs disparități de input (condiționare). Disparitățile de output,

de efect , de genul PIB pe locuitor, au variabilitate mare funcție de etapă. În România
acestea s-au accentuat în perioade de creștere economică (2004-2007, vezi anexa 1).
Din acest motiv argumentarea  nevoii de regionalizare se poate face mai convingător
prin raportare la disparitățile de durată.

3. Disparitățile de durată în România, legate de cauze ale sărăciei regionale (disparități
de condiționare sau de input)  sunt  asociate în special cu diferențierile rural-urban ,
structura ocupațională si distanțele față de centrele urbane mari /drumurile modernizate:

◦ Axa rezidențială: a) viață ,și mai ales stare de sănătate, mai bună în urban decât în
rural, b) apropierea de orașele mari conferă accesibilitate sporită la servicii,  c)
resurse mult mai reduse în satele periferice comparativ cu cele care sunt centre de
comune.

◦ Axa  ocupațională : ocuparea neagricolă din judet favorizeză dezvoltarea socială
iar cea agricolă sărăcia. La un mod mai general este de notat că diferențele de
dezvoltare între județe sau localități sunt determinate hotărâtor de ponderea
segmentelor de populație favorabile dezvoltării (educație ridicată, salariați, ocupare
neagricolă etc.)

◦ Axa distanțelor față de centrele urbane mari și față de  drumurile
europene/modernizate.

(În forme diferite, cele trei axe de structurare a disparităților sunt consistente cu  cele trei provocări majore
pentru dezvoltarea - distanța, densitatea și divizarea – semnalate în  World Bank, 2009: XIX.)
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Concluzii 2: De laConcluzii 2: De la natura disparitănatura disparitățților la principii de proiectareilor la principii de proiectare
regionalăregională

1. Rezultă, din rezumatul din planșa  anterioară, că marea problemă la a cărei rezolvare trebuie
să contribuie REGIONALIZAREA 2013 este reducerea segmentării excesive a societății pe
axele urban-rural, agricol-neagricol și izolat-neizolat în profil teritorial. Administrațiile
centrală și județeană au avut o contribuție importantă la eșecul sau la absența politicilor de
asigurare a coeziunii teritoriale a țării. Descentralizarea prin regionalizare poate duce la
reformarea administrației publice din România în sensul sporirii gradului de subsidiaritate.

2. Funcție de obiectivele regionalizării și de natura disparităților și de dezvoltare rezultă
principiile de proiectare regională care susțin că:

a. Regiunile trebuie să aibă poli de atracție urbană puternici în interior și centre de
dezvoltare zonală.

b. Trebuie evitate configurațiile regionale, predominant rural-agricole cu compoziție a
populației nefavorabilă dezvoltării.

c. Forma regiunilor și rețelele interne de comunicare trebuie să  asigure costuri cât mai
reduse de deplasare în interiorul regiunii. Sub aspectul formei, regiunile de tip circular
sunt de preferat celor alungite, liniare.

d. Toate cele trei cerințe pot fi satisfăcute în mult mai mare măsură prin
 * proiectare regională bazată pe principiul funcționalității, comparativ cu proiectarea

care agregă județe în baza asemănării, similarității lor;
 *regiuni mari care permit simultan complementarități funcționale, diversitate de

resurse, realizarea unei compoziții a populației pe total regiune favorabilă dezvoltării,
competitivitate sporită.
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DISPARITĂDISPARITĂȚȚI DE DURATĂ care pot fi reduse prinI DE DURATĂ care pot fi reduse prin
regionalizare/descentralizareregionalizare/descentralizare

Disparități de
ocupare a forței
de muncă

Disparitățile de ocuparea neagricolă la nivel de județ
au un impact puternic asupra celor de dezvoltare
socială

Administrația centrală și
județeană s-au dovedit
ineficiente în reducerea
disparităților dintre urban
și rural , dintre județe și
dintre județele

Disparități
sociale în
creștere asociate
cu mediul
rezidențial

Coeficientul de variație rata mortalității infantile
între județe și medii rezidențiale considerate
simultan  ( de la 26% în 1998 la 34% în 2009 )

Disparități
constante de
nivel de viață
între rural și
urban

Rata mortalității infantile la nivel național s-a redus,
în intervalul 1990-2011 de la 27‰ la 9‰. În pofida
acestui declin de ansamblu, rata de mortalitate
infantilă din rural a rămas constant cu 4-6
puncte mai mare decât cea din urban.

6

Disparitățile economice legate de variația PIB,locuitor, între județe cresc de la 26% în
1998 la 49% în 2007. Acestea au tendința de accentuare în perioadele de boom economic.
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DISPARITĂDISPARITĂȚȚI DE DURATĂI DE DURATĂ:: ÎÎn peste 20 de ani, diferenn peste 20 de ani, diferențța de stare dea de stare de
sănătate a populasănătate a populațției, suiei, superioarăperioară îîn urban fan urban fațță de rurală de rural , s, s--a mena mențținutinut
constantăconstantă ((îîn pofida trendului pozitiv pen pofida trendului pozitiv pe țțarăară))
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Administrația
centrală și

județeană, prin
programele și
politicile  de
sănătate și de

dezvoltare pe care
(nu) le-a susținut, a
contribuit hotărâtor

la acest eșec.

CONREG/DS/ Funcționalitatea regiunilor

Acest grafic exprimă, probabil, în formă sintetică, ideea că regionalizarea în România, ca mecanism de
asigurare a subsidiarității și a contextualizării spațiale a politicilor de dezvoltare și administrați, este
deja întârziată cu mult timp.



DISPARITĂDISPARITĂȚȚI DE DURATĂI DE DURATĂ:: îîntre satele centru de comunăntre satele centru de comună șși celei cele
perifericeperiferice

8

Jumătate din populația
rurală a țării trăiește în
satele periferice, care nu
sunt centru de comună.

Condițiile de viață sunt
semnificativ mai proaste
în satele periferice decât
în cele centrale.

Structurile administrative
centrale, județene și
locale  sunt
responsabile în bună
masură de acestă
situație.

O regionalizare bine
făcută sub aspect
spațial și instituțional ar
putea contribui la
soluționarea problemei.
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DISPARITĂDISPARITĂȚȚI DE DURATĂI DE DURATĂ:: Decalajele de nivel de viaDecalajele de nivel de viațțăă îîntrentre
satele centralesatele centrale șși cele periferice sunt maximei cele periferice sunt maxime îîn regiunile Vestn regiunile Vest șșii

CentruCentru
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Nivelul mediu dedezvoltare a satelor centrale și periferice
pe regiuni de dezvoltare, 2002 (valori medii ponderate ale indicelui de

dezvoltare a satului DEVSAT2002ponderate cu populația satelor)

sate periferice sate centru de comună

Sursa de date:  Baza de date
ATRSsate, la http://goo.gl/Kujvm
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 Se poate construi Se poate construi, c, cu măsurare precisău măsurare precisă, o, o hartă cu regiuni care grupează hartă cu regiuni care grupează
judejudețțele vecine de maximă SIMILARITATE SOCIALele vecine de maximă SIMILARITATE SOCIAL--ECONOMICĂECONOMICĂ.. Ar fiAr fi
funcfuncțționalăională??
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Județele de maximă similitudine sunt
marcate prin bară de umbrire comună.
Cu cât sunt unite prin arborescențe
mai apropiate de punctul 0 al scalei
de la vârful graficului, cu atât județele
respective sunt mai asemănătoare.

În grafic se prezintă, în fapt, cea mai
complexă măsurare a similarității
județelor sub aspect social-economic,
folosind, majoritar date INS pentru
2008.

Profilul fiecărui județ a fost caracterizat prin
valorile a 21 de indicatori: 8 referitori  la
dezvoltarea rurala+8  referitori la
dezvoltarea urbana+4 de  localizarea pe
regiune istorică (Moldova, Transilvania,
Muntenia și Oltenia), plus un indicator
economic – PIB pe locuitor în 2007 (vezi
Sandu 2011)Majoritar, grupările obținute , concordă cu ceea  ce se știe în spațiul public.

Sunt însă, și diferențe notabile: Caraș-Severin seamănă mai mult cu
Hunedoara decât cu Timișul, Constanța și Tulcea sunt în grupări complet
diferite, Suceava își are perechea de similitudine nu în Moldova ci cu
Maramureș etc.
Imaginea publică merge pe tradiție/cultură exclusiv iar analiza de față pe
viața trăită de oameni, pe aspecte socio-economice și cultură actuală.

În harta de pe pagina
următoare sunt transpuse
constatările analizei din
această planșă.

CONREG/DS/ Funcționalitatea
regiunilor

O regionalizare pe astfel de
criterii ar fi incompatibilă cu
cerințele de funcționalitate de la
pag.13.



AAșșa ar arăta o hartă cu regiunile de maximă OMOGENITATE SOCIOa ar arăta o hartă cu regiunile de maximă OMOGENITATE SOCIO--ECONOMICĂECONOMICĂ..
Ar fi funcAr fi funcțționalăională??
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O REGIONALIZARE PE O
ASTFEL DE
CONFIGURAȚIE AR FI
GREU DE SUSȚINUT:
regiuni foarte mici (10 din
cele 16 regiuni ar fi formate
din numai câte 2 județe) ,
unele dispuse discontinuu,
cu centre de atracție urbană
majoră în afara lor. Costurile
unei administrații bazate pe
cele 16 arii sociale ar fi
foarte mari.

Cu câteva excepții, harta
ar fi ușor acceptată în
spațiul public pentru
trimite la subregiuni ale
regiunilor istorice. O
bună informare asupra
costurilor pe care le
implică respectiva
opțiune va schimba
percepția publică.

CONREG/DS/ Funcționalitatea
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Harta judeHarta județțelor funcelor funcțție de nivelul lor de dezvoltare socialăie de nivelul lor de dezvoltare socială
șși conturul regiunilor de dezvoltarei conturul regiunilor de dezvoltare
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Sărăcia este dispusă fie liniar,  pe șir de județe, fie  insular. La fel și bogăția. O regionalizare pe
conturul ariilor sărace sau bogate ar duce la forme regionale complet ineficiente.
(Vezi criterii de funcționalitate, planșa 13)
Harta prezintă nivelul
de dezvoltare socială
a județelor spre
deosebire de cea
din planșa anterioara,
11, referitoare la
profilul/structura
de dezvoltare.



SoluSoluțția la vulnerabilităia la vulnerabilitățțile proiectării regiunilor administrative pornind de laile proiectării regiunilor administrative pornind de la
similarităsimilaritățțileile îîntre judentre județțe o reprezintă adoptarea PRINCIPIULUI FUNCe o reprezintă adoptarea PRINCIPIULUI FUNCȚȚIONALITĂIONALITĂȚȚIIII

PRINCIPI I CRITERI I SUBCRITERI I  (mod de măsurare)

...pieței forței de muncă
1.fluxurile principale de emigrare  (internă, în spațiul național) să aibă,
prioritar, destinații intraregionale

..interacțiunile socio-
spațiale

2. interacțiunile  să fie orientate mai mult intra- decât inter-regional

...s istemului de așezări …
3.structurat mono- sau policentric, nu spre un centru urban aflat în afara
regiunii (nu regiune ”descentrată”)

mărimea regiunilor 4. regiuni mari, de cel puțin  2  milioane de locuitori

5.evitarea situației de a avea regiuni preponderent rurale, cu populație
majoritar ocupată în agricultură, îmbătrânită

6. favorizarea configurațiilor regionale care asigură resurse suplimentare
de capital relațional (colectivitățile de mare diversitate etnică , religioasă,
ca experiență de migrație etc.) ș i uman
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Grila adaptează și detaliază pentru analiza de  funcționalitate  social-economică  ide i cuprinse  în  materialul CON REG referitor la CRITERII DE
IDEN TIFICARE ŞI DELIMITARE A  REGIUN ILOR ADMIN ISTRATIV E DE TIP N UTS II IN  ROMÂN IA (Ianoș și Pascariu)
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7.specificitate a competențelor instituționale în raport cu nivelele județean ș i național (valențe de subs idiaritate)

9.criteriile de funcționalitate să aibă prioritate  în raport cu cele de s imilitudine  socială, economică sau culturală în
determinarea ș i/sau evaluarea regiunilor

compoziție  a populației
favorabilă dezvoltării

8. menținerea județelor ca regiuni de tip NUT3, de maximă omogenitate socială, economică ș i culturală,
complementare regiunilor

Grilă de principii și criterii de evaluare a funcționalității structurilor regionale existente/proiectate
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ConfiguraConfigurațția fluxurilor de migraia fluxurilor de migrațție  din perioada 20ie  din perioada 200606--2008 indi2008 indică uncă un
potenpotențțial de funcial de funcțționalitate foarte ridicat pentru regiunile deionalitate foarte ridicat pentru regiunile de
dezvoltaredezvoltare
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Hunedoara,
deși în
Transilvania,
gravitează
puternic spre
Timiș

Regiunea Sud-Est
(Dunărea de Jos)
este departe de a fi
nefuncțională. Este
structurată puternic
pe rețelele Vrance,
Brăila spre Galați
și Tulcea, Galați,
Brăila spre
Constanța.

Regiunea Sud-Muntenia are cel
mai mare deficit funcțional pentru
că este polarizată în afara ei, la
București.
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FluxurileFluxurile interjudeinterjudețțeneene îîntre locul de nastere si cel de domiciliu, 2002ntre locul de nastere si cel de domiciliu, 2002
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Harta aceasta, mai veche, cu
fluxurile de migrație pe
durata vieții, înregistrate in
2002, susține pe deplin
constatările hărții anterioare,
2006-2008

CONREG/DS/ Funcționalitatea
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Concluzie: trei tipuri de regionalizare cu avantajeleConcluzie: trei tipuri de regionalizare cu avantajele șșii
dezavantajele lordezavantajele lor
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Tipuri de regionalizare Avantaje Dezavantaje

Tipul A : regiuni mari,
omogene pe criteriul

cultural-istoric .

Cazul regiunilor
istorice.

Constituie un spațiu
identitar de largă acceptare
la nivelul populației,
premisă pentru mobilizarea
voluntară a resurselor .

Regiunile istorice sunt :
foarte eterogene, dincolo de criteriul
cultural-istoric
cu inegalități demografice mari între ele,
cu grad redus de accesibilitate de la
periferie la centru (ex: Moldova, Muntenia).
Singura regionalizare administrativă care a
urmat parțial conturul regiunilor istorice, cea
din 1929-1931, este exemplu de eșec.

Tipul B: regiuni mari;
omogene multicriterial

(economic, social și
cultural).

Cazul regiunilor de
dezvoltare 1998

Omogenitate multicriterială
.
Funcționalitate dovedită
prin configurația fluxurilor
de migrație.
De mărime relativ egală.
Grad sporit de accesibilitate
de la periferie la centru.
Pot valorifica nu numai
identitățile ci și diversitățile
regionale neconflictuale.
Ca potențial economic sunt
superioare celor de tip A.
Potențial de competivitate
sporit în context european
prin compoziție  și mărime
demografică.

Aparenta ”artificialitate” în viziunea unor
segmente semnificative de populație.
Susținerea unui astfel de punct de vedere
poate fi semnificativ redusă prin:

Schimbarea denumirii lor (exemplu:
Nord-Moldova, Dunărea de Jos, Sud-
Muntenia, Oltenia, Vest-Banat,
Transilvania de Nord-Vest,
Transilvania Centrală, București).

Evidențiere faptului că respectivele
regiuni sunt mai omogene decât cele
istorice, cu potențial de dezvoltare
superior.

Tipul C: microregiuni de
2-3 județe

Cazul ariilor social-
economice

Omogenitate maximă dată
de proximitate

Aduc costuri administrative foarte mari
pentru că practic dublează
administrațiile județene.

Competitivitate economică extrem de
redusă în context european.

Unele sunt ”descentrate”, cu centru
polarizator în afara lor.

CONREG/DS/ Funcționalitatea
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Anexe tehnice
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Anexa 1:Anexa 1: Coeficienții variației interjudețene a ratelor de mortalitate infantilă în
România 1990-2009 și a produsului intern brut pe locuitor (1999-2007), (%)

CONREG/DS/ Funcționalitatea
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Sursa de date primare: INS. Disparitățile interjudețene ale ratelor de mortalitate infantilă sunt estimate prin calcularea
coeficientului de variație ponderat, CVP (weighted coefficient of variation, Williamson, 1965). Sunt adoptate doua
variante de calcul, prin considerarea județelor în întregime ca unitate de analiză și prin raportare la județ-rural și județ-
urban ca unități de analiză. Calculele la nivel de județ-mediu rezidențial operează cu 40 județe*2 medii rezidențiale=80
unități de analiză. Valorile pentru Ilfov și București au fost excluse din analiză datorită situației speciale de regiune
asociată orașului capitală. Comunele din interiorul unui județ formează o regiune în sensul propriu al cuvântului.
Orașele unui județ sunt, în majoritatea cazurilor, dispuse discontinuu și formează o unitate de analiză prin faptul natura
lor de rețea urbană aferentă aceleiași regiuni administrative.
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NUTS 2 NUTS 3
NUTS2 NUTS3 2007 2012

Germania 39 429 2109 192 11.0 82315 81844
Franta 26 100 2455 638 3.8 63645 65328
Marea
Britanie

37 133
1648 458 3.6 60781 62990

Italia 21 107 2827 555 5.1 59131 60821
Spania 19 59 2362 761 3.1 44475 46196
Polonia 16 66 2383 578 4.1 38125 38538
Romania* 8 42 2693 513 5.2 21565 21356
Olanda 12 40 1365 410 3.3 16358 16730

Grecia 13 51 861 219 3.9 11172 11290
Belgia 11 44 966 241 4.0 10585 11095
Portugalia 7 30 1515 354 4.3 10599 10542
Rep. Cehă 8 14 1292 738 1.8 10287 10505
Ungaria 7 20 1437 503 2.9 10066 9958
Suedia 8 21 1144 436 2.6 9113 9483
Austria 9 35 924 238 3.9 8283 8443
Bulgaria 6 28 1277 274 4.7 7679 7327
Danemarc
a

5 11
1092 496 2.2 5447 5581

Slovacia 4 8 1349 675 2.0 5394 5404
Finlanda 5 20 1065 264 4.0 5277 5401

Irlanda 2 8 2178 545 4313 4583
Lituania 1 10 480 480 3385 3008
Slovenia 2 12 1009 168 2010 2055
Letonia 1 6 3376 338 2281 2042
Estonia 1 5 1342 268 1342 1340
Cipru 1 1 784 784 779 862
Luxemburs 1 1

2276 379 476 525
Malta 1 2 409 205 408 418

EU 27 271 1 303 1832 381 495292 503664

Populatia medie 2007
(mii) pe …

Numar de regiuni
de tip Populația țării la 1 ianuarie (mii)

raport între
medie

pop.NUTS2/
NUTS3

Sursa EUROSTAT 2010, p.7,9,10 și date statistice pentru populația pe țări. In primele două coloane sunt marcate
prin umbrire cazurile în care  regiunile nu au statut administrativ.* Populația medie pe NUTS2 pentru Romania, pe
NUTS2 este, conform datelor p

Anexa 2: profilul
demografic-
administrativ  al
regiunilor NUTS
2

Mărimea medie
a regiunilor
NUTS 2 pentru
România este în
acord cu cu
modelul pentru
țările
mari/mijlocii.

Șase din cele
opt țări UE de
peste 16
milioane de
locuitori au statut
administrativ la
regiunile
NUTS2. CONREG/DS/ Funcționalitatea

regiunilor
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Sursa: Sandu 2002

Ariile culturale din
această hartă sunt, în
fapt subregiuni ale
regiunilor istorice. Ele
au un grad de
omogenitate culturală
superior celui pe total
regiune istorică de
care aparțin. Parțial,
acestre arii se
suprapun cu cele de
dezvoltare socială .

O regionalizare pe o astfel de configurație ar fi greu de susținut: regiuni foarte mici,
de 2-4 județe, asemănătoare între ele mai mult cultural,  cu centre de atracție
urbană majoră în afara lor. Costurile unei administrații bazate pe cele 18 arii
culturale ar fi foarte mari.

CONREG/DS/ Funcționalitatea
regiunilor

Ca și harțile de
dezvoltare socială,
nici harta culturală nu
satisface criteriile
unei bune
regionalizări
funcționale – vezi
slide 13
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