
MODELE DE REGIONALIZARE

Elemente de
analiză Belgia Franța Polonia Spania Italia Germania Slovacia Bulgaria Ungaria

Forma de
guvernare

Monarhie
constituțională
parlamentară

Republică
constituţională

semiprezidențială

Republică
parlamentară

Monarhie
Constituțională

Republică
parlamentară

Republică federală
parlamentară

Republică
parlamentară

Republică
parlamentară

Republică
constituțională
parlamentară

Organizarea
administrativ-
teritorială

Stat federal compus
din:
-3 regiuni,
-3 comunități
lingvistice,
-10 provincii și
-589 municipalități

Din punct de vedere
statistic:
-NUTS 1 - regiunile
-NUTS 2 -
provinciile
-NUTS 3 -
Arondismentele (fără
valoare de UAT)

Stat unitar compus
din:
- 26 de regiuni (21
situate în Franţa
metropolitană,
Corsica - mai mult o
colectivitate
teritorială cu statul
special şi 4 regiuni
de peste mări -
Guadeloupe,
Guyane, Martinique,
La Reunion)
- 101 departamente
(96 situate în Franţa
metropolitană,
Corsica şi 4 regiuni
de peste mări care
sunt în același timp
și departamente) și
- 36.766 de comune
(dintre care 36.572 în
Franța
metropolitană)

Din punct de vedere
statistic:
- NUTS 1 –
macroregiunile
(regiunea Ile de
France este și
macroregiune)
- NUTS 2 –
regiunile- NUTS 3 -
departamentele

Stat unitar compus
din:
- 16 regiuni
(voievodate)
- 2.478 comunități
locale (gmina).
- 379 districte
(powiats). Acestea
sunt unități
administrativ-
teritoriale de nivel
intermediar între
regiuni și
municipalități.

Există trei tipuri de
comunități locale:
- Comunitatea

locală urbană –
formată dintr-un
singur oraș.

- Comunitatea
locală urban-
rurală – formată
dintr-un oraș și
aria rurală care îl
înconjoară.

- Comunitatea
locală rurală –
formată din
câteva sate.

Există două tipuri de
districte (powiate):
- 314 districte/

powiate
teritoriale
(powiaty
ziemskie),

- 65 districte/
powiate urbane.
Acestea sunt, în
fapt, orașe care
cumulează
funcţii ale
municipalităților

Stat unitar compus
din:
- 17 regiuni
denumite comunități
autonome și 2 orașe
autonome Ceuta și
Melilla.
- 52 de provincii
(acestea cuprind
inclusiv cele două
orașe autonome care
sunt în același timp
și orașe și provincii)
- 8116 municipii și
comune

Din punct de vedere
statistic:
- NUTS 1 –
macroregiunile și
regiunea Madrid
insulele Canare
- NUTS 2 –
regiunile*
- NUTS 3 –
provinciile**
* Insulele Canare
apar și la NUTS 1 și
la NUTS 2
- regiunea Madrid și
apare și la NUTS 1 și
la NUTS 2, iar la
NUTS 3 apare
localitatea Madrid
** Regiunile
Asturias, Cantabria,
Navarra, Rioja,
Murcia și orașele
Ceuta și Melilla apar
și la NUTS 2 și la
NUTS 3

Stat unitar compus
din:
- 20 de regiuni
dintre care 5 au
regim special de
autonomie
- 110 provincii (în
2009) dintre care 2
provincii sunt
autonome (Trento y
Bolzano în regiunea
Trentino-Alto Adige)
- 8094 Comune,
municipii și orașe
metropolitane

Din punct de vedere
statistic:
- NUTS 1 –
macroregiunile și
insulele
- NUTS 2 – regiunile
și provinciile  Trento
y Bolzano
- NUTS 3 –
provinciile și 9
localități care apar la
nivel de regiune
(Milano, Monza e
della Brianza,
Rimini, Pessaro e
Urbino, Ascolo
Piceno, Fermo
Foggia, Baari,
Barletta-Andria-
Trani

Stat federal compus
din:
-Bund  = Federația
germană, Germania
(Bundestag –
Parlamentul federal)
-16 Bundesländer  =
16 landuri, grupate în
2 categorii:
-Flächenländer = 13
landuri „cu
suprafață”
-Stadtstaaten = 3
orașe-stat (Berlin,
Bremen și Hamburg)
-22
Regierungsbezirke
= un număr total de
22 de regiuni există
în 5 dintre landuri și
reprezintă o treaptă
administrativă
intermediară între
land și comunitățile
locale.
Landurile cu
suprafață, indiferent
dacă dispun sau nu
de
Regierungsbezirke,
sunt subîmpărțite în
districte rurale
(numite Landkreis
sau Kreis în funcție
de land) și districte
urbane, numite
kreisfreie Stadt
(orașe-district care
nu țin de vreun
district rural).
Districtele rurale
sunt și ele
subîmpărțite, în
diverse moduri, în
comune (numite

Stat unitar compus
din:

- - 8 regiuni
(samospravne
kraje)

- 79 de districte
- 2.891 municipii și
comune (138 de
orașe).

Stat unitar compus
din:
-28 de districte
-264 de
municipalități

Din punct de vedere
statistic:
-NUTS 1 – 2
macroregiuni*:
-NUTS 2 –6
Regiuni** cu rol
statistic  (nu sunt
unități administrativ-
teritoriale)
-NUTS 3 – districtele

*macroregiunile au
doar rol statistic și
sunt formate din
următoarele regiuni
de dezvoltare:
- Macroregiunea
Bulgaria N și SE
formată din regiunile
NV, Centrală de
Nord, NE și SE
- Macroregiunea
Bulgaria SV și
Centrală Sud;

**regiunile au doar
rol statistic

Stat unitar compus
din:
-7 regiuni statistice
(tervezési-statisztikai
régió) - constituite
din 3 județe, cu
excepția regiunii
Ungaria Centrală
care este constituită
din 2 județe
-19 județe sau
comitate (megye) și
capitala Budapesta
-3177 localități
(település), împărțite
în 3 categorii:
comune (község),
orașe (város) și orașe
de drept comital
(megyei jogú város)
(orașele reședință de
județ + alte 5 orașe
cu peste 50.000 loc.

Din punct de vedere
statistic:
- NUTS 1 –
macroregiunile (3
entități statistice care
regrupează mai
multe regiuni;
Regiunea Ungaria
Centrală este și
macroregiune)
-NUTS 2 - regiunile
(fără valoare de
UAT)
-NUTS 3 - județele

http://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99-stat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk
http://ro.wikipedia.org/wiki/District_rural
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şi ale districtelor.
Din punct de vedere
statistic:
- NUTS 1 -
macroregiunile și
regiunile statistice
- NUTS 2 - regiunile
(voievodate)
- NUTS 3 - districte

Gemeinden) și
asocieri de comune
(numite Gemeinde-
verbande), în funcție
de landul în care se
află.
- comuna
(Gemeinde) are
personalitate juridică
şi autorități
deliberative alese în
mod direct;
- districtul rural
(Kreis sau
Landkreis)
înglobează mai
multe comune și
reprezintă o
colectivitate locală
cu personalitate
juridică care are
autorități
deliberative alese în
mod direct;  în cazul
oraşelor mici,
anumite competenţe
sunt preluate de
Kreis.
-orașul-district sau
districtul urban
(Kreisfreie Stadte)
reprezintă orașe care
îmbină
competenţele/funcţii
le unui district cu
cele ale unei
colectivități locale
obişnuite (în funcţie
de reglementările
fiecărui land,
orașele-districte sunt
cele care au o
populație mai mare
de > 50.000 sau >
100.000 locuitori);
teritoriul acestora nu
este încadrat în
Kreis).
- oraşe cu statut
propriu sau
oraşele-stat: Berlin,
Bremen, Hamburg,
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în care
municipalitatea
îndeplineşte şi
funcţiile land-ului,
sunt 3 din cele 16
landuri ale
Germaniei.
- landurile cu
“suprafață” – 13
landuri

Cadru de
reglementare

Constituție, legi, legi
speciale

Legi, decrete - Constituția
poloneză (din 2
aprilie 1997)
- Legea regiunilor
(din 5 iunie 1998)
- Legea electorală
pentru consiliile
municipale, consiliile
districtuale și
adunările regionale
(din 16 iulie 1998)

- Constituția din
1978
- Legile de
constituire,
organizare și
funcționare a
Regiunilor
(Comunidades
autonomas) 1979-
1983
- Legile de aprobare
a statutelor regiunilor
1979-1983 (revizuite
în perioada 1988-
2007)
- 6 Regiuni nu și-au
modificat niciodată
statutul de la data
aprobării (Țara
Bascilor -1979,
Murcia - 1982,
Navarra -1982,
Madrid -1983,
Galicia -1981, La
Rioja - 1982)

- Constituția din
1947, revizuită
- Legile
constituționale
privind organizarea
regiunilor
- Statutele regiunilor

- Constituția landului
Renania de Nord -
Westfalia
- Legea privind
organizarea
administrației de stat
în landul Renania de
Nord - Westfalia
(NRW LOG).

Constituția
Republicii Slovacia
(Legea nr. 460/1992)
Legea nr. 302/2001
cu privire la
autoguvernarea
unităților teritoriale
mai mari (Legea
Autonomiei)

- Constituția din
1991, reviziuită
- Legea privind
dezvoltarea regională
(2008), cu
modificările și
completările
ulterioare (2009)

Nr. regiuni 3 regiuni + 3
comunități
lingvistice

26 de regiuni 16 regiuni sau
voievodate
(województwo, în
poloneză)

17 Regiuni
(Comunități
autonome)
- la care se adaugă 2
orașe cu statut de
autonomie (1995 –
Melilla și Ceuta):

20 regiuni dintre
care:
-5 regiuni - dispun
de forme și condiții
speciale de
autonomie conform
propriilor statute,
aprobate prin Legi
constituționale
 Sicilia (1948 –crt.

geografice, etnice
și politice),

 Sardinia,
Trentino-Alto
Adige, Valle de
Aosta (1948 –
etnice și

22 regiuni – în limba
germană cuvântul
„Regierungsbezirk”
înseamnă, în
traducere literală,
„circumscripție
guvernamentală”
dar cu semnificația
de „regiune sau
unitate administrativ-
teritorială”; este
denumirea unei
unități administrativ-
teritoriale din
Germania, o
subdiviziune a unora
dintre landurile

8 regiuni
(samospravne kraje)

6 regiuni – au doar
rol statistic

- Regiunea NV
formată din 5
provincii/districte;
- Regiunea Centrală
Nord formată din 6
provincii/districte;
- Regiunea NE
formată din 4
provincii/districte;
- Regiunea SE
formată din 4
provincii/districte;
- Regiunea SV
formată din 4
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lingvistice),
 Friuli-Venecia

Julia (1963-etnice
și lingvistice)

- 15 regiuni cu
statut obișnuit

federale germane. A
nu se confunda cu
regiunile sau zonele
pur geografice, ca de
ex. Siegerland, și nici
cu cele istorice sau
tradiționale, de ex.
Rheinhessen.

provincii/districte și
municipiul Sofia;
- Regiunea Centrală
Sud formată din 5
provincii/districte.

Nr. locuitori/
regiune

Regiunea flamandă -
13.522 km², cca. 6
milioane de locuitori
Regiunea valonă -
16.844 km², cca. 3,4
milioane de locuitori
Regiunea Capitalei
Bruxelles - 161 km²,
cca. 1 milion de
locuitori

Regiunile au
suprafaţa cuprinsă
între 1.128 km2 şi
86.504 km2 şi o
populaţie cuprinsă
între cca. 0,2 şi 6,2
milioane locuitori.

1.Alsace -1,8 mil.
loc.; 8.280 km²
2. Aquitaine -3, 2
mil. loc.; 41.309 km²
3. Auvergne - 1,3
mil. loc.; 26.013 km²
4. Bourgogne – 1,6
mil. loc.; 31.582 km²
5. Bretagne -3,2 mil.
loc.; 27.208 km²
6. Centre - 2,5 mil.
loc.; 39.151 km²
7. Champagne-
Ardenne - 1,3 mil.
loc.; 25.606 km²
8. Corse- 0,3 mil.
loc.; 8.680 km²
9. Franche-Comté -
1,2 mil. loc.; 16.202
km²
10. Guadeloupe -0,4
mil. loc.; 1.628 km²
11. Guyane - 0,2 mil.
loc.; 86.504 km²
12. Île-de-France -
11,8 mil. loc.; 12.011
km²
13. Languedoc-
Roussillon - 2,6 mil.
loc.; 27.376 km²
14. Limousin - 0,7
mil. loc.; 16.942 km²
15. Lorraine - 2,4
mil. loc.; 23.547 km²
16. Martinique - 0,4
mil. loc.; 1.128 km²

Regiunile/voievodate
le au suprafaţa
cuprinsă între 9.412
km2 şi 35.598 km2 şi
o populaţie
cuprinsă între cca.
1 şi 5,2 milioane
locuitori.

1.Mazovia - cca. 5,2
mil. loc.; 35.598 km2

2.Silezia Inferioară -
cca. 2,9 mil. loc.;
19.947 km2

3.Cuiavia și
Pomerania - cca. 2,1
mil. loc.; 18.000 km2

4.Lublin - cca 2,17
mil. loc.;  25.122
km2

5.Lubusz - cca. 1
mil. loc.; 13.987 km2

6.Lodz (36
consilieri) –cca. 2,6
mil. loc.; 18.219 km2

7.Polonia Mică (39
consilieri) – cca. 3,3
mil. loc.; 15.183 km2

8.Opole (30
consilieri) – cca. 1
mil. loc.; 9.412 km2

9.Carpații de Jos (33
consilieri) – cca. 2,1
mil. loc.; 17.846 km2

10.Podlaskie (30
consilieri) – cca. 1,2
mil. loc.; 20.180 km2

11.Pomerania (33
consilieri) – cca. 2,3
mil. loc.;  18.314
km2

12.Silezia – cca. 4,7
mil. loc.; 12.334 km2

13.Sfintei Cruci –

Regiunile au
suprafaţa cuprinsă
între 4.992 km2 şi
94.225 km2 şi o
populaţie cuprinsă
între cca. 0,3 şi 8,3
milioane locuitori.

1. Andalucia – 8,3
mil. loc.; 87.598 km2

2. Aragon – 1,3 mil.
loc.;  47.720 km2

3. Principatul
Asturias – 1,1 mil.
loc.; 10.604 km2

4. Insulele Baleare –
1,1 mil. loc.; 4.992
km2

5. Insulele Canare –
2,1 mil. loc.; 7.447
km2

6. Murcia – 1,5 mil.
loc.; 11.313 km2

7. Cantabria – 0,6
mil. loc.; 5.321 km2

8. Castilla-La
Mancha- 2,1 mil.
loc.; 79.462 km2

9. Castilla y Leon –
2,5 mil. loc.; 94.225
km2

10. Cataluna – 7,5
mil. loc.; 32.113 km2

11.Valencia – 5 mil.
loc.; 23.255 km2

12. Extremadura –
1,1 mil. loc.; 41.635
km2

13. Galicia – 2,8 mil.
loc.; 29.574 km2

14. La Rioja – 0,3
mil. loc.; 5.045 km2

15. Madrid – 6,4 mil.
loc.; 8.028 km2

Regiunile au
suprafaţa cuprinsă
între 3.263 km2 şi
25.402 km2 şi o
populaţie cuprinsă
între cca. 0,1 şi 10
milioane locuitori.

1. Piemonte – 4,5
mil. loc.; 25.402
km2

2. Valle d'Aosta - 0,1
mil. loc.; 3.263 km2;
3. Lombardia -10
mil. loc.; 23.861
km2;
4. Trentino-Alto
Adige -1 mil. loc.;
13.607 km2;
5. Veneto - 4,9 mil.
loc.;  18.399 km2;
6. Friuli-Venezia
Giulia -1,2 mil. loc.;
7.858 km2;
7. Liguria- 1,6 mil.
loc.;  5.422 km2;
8. Emilia-Romagna –
4,4 mil. loc.;  22.446
km2;
9. Toscana -3,8 mil.
loc.;  22.994 km2;
10. Umbria – 0,9 mil.
loc.;  8.456 km2;
11. Marche- 1,6 mil.
loc.;  9.366 km2;
12. Lazio -5,8 mil.
loc.;  17.236 km2;
13. Abruzzo -1,3 mil.
loc.;  10.763 km2;
14. Molise – 0,4 mil.
loc.;  4.438 km2;
15.Campania – 6,6
mil. loc.; 13.590
km2;

În prezent cinci
landuri sunt
împărțite în 22 de
Regierungsbezirke,
cu o populație de la
5.255.000
(Düsseldorf) la
1.065.000 (Gießen)
de locuitori:

 Baden-
Württemberg (4
regiuni):

1. Freiburg,
2. Karlsruhe,
3. Stuttgart,
4. Tübingen

 Bavaria (7
regiuni):

1. Oberbayern
(Bavaria
Superioară),

2. Niederbayern
(Bavaria
Inferioară),

3. Oberpfalz
(Palatinatul
Superior),

4. Oberfranken
(Franconia
Superioară),

5. Mittelfranken
(Franconia de
Mijloc),

6. Unterfranken
(Franconia
Inferioară),

7. Schwaben
(Șvabia)

  Hessa (3 regiuni):
1. Darmstadt – 3,8

mil. loc, 7444

Regiunile au
suprafaţa cuprinsă
între 4.174,2 km2 şi
86.504 km2 şi o
populaţie cuprinsă
între 554,172 şi
798.596 locuitori
.
1.Bratislava –
603.699 loc.; 2.052,6
km²
2. Trnava – 554.172.
loc.; 4.174,2 km²
3. Trencin – 600. 386
loc.; 4.501,9 km²
4. Nitra – 708.498
loc.; 6.343,4 km²
5. Zilina – 694.793.
loc.; 6.808,4 km²
6. Banska  Bystrica –
657.119  loc.;
9.454,8 km²
7. Presov – 798.596
loc., 8.974, 5 km²
8. Kosice - 771.947
loc., 6.751, 9 km².

Regiunile de
dezvoltare au
suprafața cuprinsă
între 10288,2 km2 și
27516,2 km2 și o
populație cuprinsă
între cca 0,83 și 2,1
milioane locuitori

1.Regiunea NV –
0,83 mil. loc.;
10.288,2 km2;
2.Regiunea Centrală
Nord – 0,85 mil. loc.;
18.344 km2;
3.Regiunea NE –
0,96 mil. loc.;
19.899,4 km2;
4.Regiunea SE – 1,1
mil. loc.; 14.647,6
km2 ;
5.Regiunea SV – 2,1
mil. loc.; 27.516,2
km2;
6.Regiunea Centrală
Sud – 1,5 mil. loc.;
20.306,5 km2.

Regiunile de
dezvoltare au
suprafaţa cuprinsă
între 6.919 km2 şi
18.339 km2 şi o
populaţie cuprinsă
între cca. 0,9 şi 2,8
milioane locuitori.

1.Ungaria
septentrională -1,3
mil. loc.; 13.428 km²
2.Marea câmpie
septentrională -1,6
mil. loc.; 17.749 km²
3.Marea câmpie
meridională -1,4 mil.
loc.; 18.339 km²
4.Ungaria Centrală -
2,8 mil. loc.; 6.919
km²
5. Regiunea
transdanubiană
centrală -1,1 mil.
loc.; 11.237 km²
6. Regiunea
transdanubiană
occidentală -1 mil.
loc.; 11.209 km²
7. Regiunea
transdanubiană
meridională -1 mil.
loc.; 14.169 km²
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17. Midi-Pyrénées -
2,9 mil. loc.; 45.348
km²
18. Nord-Pas-de-
Calais - 4,0 mil. loc.;
12.414 km²
19. Basse-
Normandie - 1,5 mil.
loc.; 17.589 km²
20. Haute-
Normandie - 1,8 mil.
loc.; 12.317 km²
21. Pays de la Loire -
3,6 mil. loc.; 32.082
km²
22. Picardie - 1,9
mil. loc.; 19.399 km²
23. Poitou-Charentes
- 1,8 mil; 25.810 km²
24. Provence-Alpes-
Côte d'Azur - 4,9
mil. loc.; 31 400 km²
25. La Réunion - 0,8
mil. loc.; 2 512 km²
26. Rhône-Alpes -
6,2 mil. loc.; 43.698
km²

cca. 1,3 mil. loc.;
11.710 km2

14.Varmia și
Mazuria (34
consilieri) – cca. 2,4
mil. loc.; 24.000 km2

15.Polonia Mare (39)
– cca. 3,4 mil. loc.;
30.000 km2

16.Pomerania
Occidentală – cca.
1,7 mil. loc.; 22.892
km2.

16. Navarra – 0,6
mil. loc.; 10.390 km2

17. Țara Bascilor -
2,2 mil. loc.;
7.235km2

Ceuta –0,0 8 mil.
loc.; 19 km2

Mellila – 0,08 mil.
loc.; 13 km2

16.Puglia - 4 mil.
loc.; 19.358 km2;
17.Basilicata – 0,8
mil. loc.; 9.995 km2;
18. Calabria – 2 mil.
loc.; 15.081 km2;
19.Sicilia – 5 mil.
loc.; 25.711 km2;
20.Sardegna – 1,6
mil. loc.; 24.090 km2

km2;
2. Gießen – 1 mil.

loc, 5381 km2;
3. Kassel – 1,2

mil. loc, 8288
km2;

 Renania de
Nord –
Westfalia (5
regiuni):

1. Arnsberg – 3,7
mil. loc, 8003
km2;

2. Köln – 4,4 mil.
loc, 7364 km2;

3. Detmold – 2
mil. loc, 6518
km2;

4. Düsseldorf –
5,3 mil. loc,
5289 km2;

5. Münster – 2,6
mil. loc, 6904
km2;

 Saxonia (3
regiuni):

1. Chemnitz - 1,5
mil. loc, 6096
km2;

2. Dresden - 1,6
mil. loc, 7930
km2;

3. Leipzig – 1 mil.
loc, 4387 km2;

Trei landuri și-au
desființat această
formă mijlocie
administrativ-
teritorială:
- Renania-Palatinat

în 2000: Trier,
Koblenz și
Rheinhessen-Pfalz
(regiune)

- Saxonia-Anhalt în
2003: Dessau,
Halle, Magdeburg

- Saxonia Inferioară
în 2005:
Braunschweig ,
Hanovra,
Lüneburg și
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Weser-Ems
(regiune).

La aderarea lor la
Republica Federală
Germania, în 1990,
landurile
Brandenburg,
Mecklenburg-
Pomerania Inferioară
(Mecklenburg-
Vorpommern) și
Turingia (Thüringen)
nu au înființat
regiuni de tip
Regierungsbezirk.
Landurile Schleswig-
Holstein și Saarland
nu au avut niciodată
acest tip de
subdiviziune
administrativ-
teritorială.

Autoritățile de la nivelul regiunii

Autoritate
deliberativă

Parlamentul
Regiunii
Pentru Regiunea
flamandă
parlamentul regiunii
a fuzionat cu
parlamentul
comunității
flamande, sub
denumirea de
parlamentul flamand.

Consiliu regional Autoritatea
deliberativă: o
adunare regională/
sau parlamentul
regional („sejmik
wojwodzki”, în
poloneză).

Parlamentul
Regional
Asamblea sau
Asambleas
Legislativas (cf
Constituției)

Parlamentul
Regional
Consiglio reginoale
(cf. Constituției)

-exercită
competențele
legislative acordate
regiunii, precum și
alte competențe
conferite prin
Constituție și legi.
- Poate face
propuneri legislative
în Parlament.
- Parlamentul
regional poate
retrage votul de
încredere
Președintelui
Guvernului
Regional, în trei zile
de la depunerea unei
solicitări din partea a
20% din numărul
membrilor, prin votul
majorității absolute a
membrilor.

În landul Renania
de Nord-Westfalia
nu există autoritate
deliberativă
regională. Oficiul
guvernamental
regional are un rol
de reprezentant al
guvernului landului
în regiune, calitate
în care realizează
sarcinile
administrative ce
derivă din
competențele alocate
guvernului landului
(ministere și
Cancelaria primului-
ministru al landului)
și de interacțiune și
consultare cu
autoritățile locale în
situațiile /
problemele ce țin de
competența
landului (de ex. în
procesul de luare a
deciziei cu privire la

Consiliul regional
este autoritatea
deliberativă, care
este asistată de
comisii compuse din
membrii ai
consiliului și din
experți.

Consiliul de
dezvoltare
regională (cf Legii
privind dezvoltarea
regională din 2008):
-organism
responsabil pentru
implementarea
politicii de
dezvoltare regională
în regiunea
respectivă
- condus de către
Guvernatorul
Districtului unuia
dintre districtele care
formează regiunea,
Guvernatorul este
desemnat de către
consiliul printr-un
sistem de rotația la
fiecare 6 luni;

Comitete de
coordonare
regională:
-organism
responsabil pentru

Consiliu de
dezvoltare
regională,
- format din
reprezentanți ai
ministerelor,
reprezentanți ai
asociațiilor de
autorități locale,
reprezentanți ai
Consiliilor de
dezvoltare județene.
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- Adoptarea unei
moțiuni de cenzură
împotriva
președintelui
Guvernului
Regional,  revocarea,
imposibilitate
definitivă de
exercitare a
mandatului, deces
sau demisie atrage
demisia Guvernului
și dizolvarea
Parlamentului
Regional. Aacelași
efect se produce și cu
ocazia demisiei
majorității membrilor
Parlamentului
Regional.

locația unde va fi
instalată o uzină
chimică sau o
instalație de
management al
deșeurilor).

coordonarea
implementării
Programelor
Operaționale co-
finanțate din Fonduri
Europene
- condus de către
conducătorul
Consiliului de
Dezvoltare
Regională

Autoritate
executivă

Guvernul regiunii
Pentru Regiunea
flamandă guvernul
regiunii a fuzionat cu
guvernul comunității
flamande, sub
denumirea de
parlamentul flamand.

Președintele
consiliului regional

Comisia
permanentă

Biroul Consiliului
regional

Consiliul economic,
social și de mediu
regional – rol
consultativ

Consiliul Regional
(„zarzad
wojwodzki”)
-condus de un
preşedinte numit
mareșal
(„marszałek”).
- este numit de
Adunarea Regională.
- este format din 5
persoane, respectiv:
- președintele

Consiliului
Regional (numit
Mareșal),

- 2 vicepreședinți
(mareșali adjuncți),

- 2 membri ai
Consiliului
Regional.

Calitatea de membru
în Consiliul Regional
este incompatibilă cu
orice altă calitate de
membru/ angajat al
unităților/ structurilor
administrației
publice locale sau a
al ocupării unui post
în guvern, precum și
cu mandatul de
deputat sau de

Guvernul Regional
(sau Consiliul
Regional)

Un președinte și
consilierii regionali

Preșdintele:
- reprezintă regiunea
în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau
juridice române ori
străine, precum şi în
justiţie.
- este reprezentantul
statului în regiune.
- este responsabil de
conducerea
Consiliului regional,
Președintele și
membrii consiliului
regional răspund
politic în fața
Adunării legislative
regionale.

Guvernul Regional
(La Giunta și
Președintele)

-format din
președinte și
consilieri

Președintele
Guvernului
- numește și revocă
membrii Guvernului
Regional
-reprezintă regiunea
-coordonează politica
Guvernului regional
și este responsabil
pentru aceasta
-promulgă legile
regionale și emite
statutele regionale,
- gestionează
competențele
delegate de către stat
în acord cu
instrucțiunile
Guvernului
Republicii

Regiunile
administrative
germane de tip
Regierungsbezirk
sunt conduse de un:
Oficiu
guvernamental
regional
(Bezirksregierung -
în Renania de Nord -
Westfalia)
1. Structura
landului Renania de
Nord - Westfalia
cuprinde cinci
regiuni
administrative
(germană:
Regierungsbezirk)
care corespund celor
cinci regiuni
geografice de bază,
respectiv: Arnsberg,
Detmold, Düsseldorf
(capitala landului),
Köln și Münster.
Cele cinci oficii
guvernamentale
regionale din
Renania de Nord-
Westfalia sunt
autorități în temeiul

Președintele are
rolul de reprezentare
a regiunii și este
asistat de un cabinet/
birou  responsabil de
de organizarea și
managementul de la
nivelul regiunii.
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senator. art. 7 alineatul 2 din
Legea privind
organizarea
administrației de stat
Westfalia (NRW
LOG).
http://www.bundesre
cht24.de/cgi-
bin/lexsoft/bundesrec
ht24.cgi?chosenInde
x=0708&source=link
&highlighting=off&
xid=146816,1
Oficiile
guvernamentale
regionale reprezintă
interfața între
guvernul landului
și municipalități,
autoritățile
subordonate,
întreprinderi,
organizații și
cetățeni.
-prezidiu
guvernamental
(Regierungspräsidi
um - în Baden-
Württemberg) – 4
regiuni
-guvern (Regierung -
în Bavaria; e vorba
de un guvern
propriu, nu cel al
landului) – 7 regiuni.

Autorități de
reprezentare a
Guvernului în
teritoriu

Guvernatorul
- numit de guvernul
regiunii, cu avizul
conform al
Consiliului de
Miniștrii federal.
Deși este localizat la
nivelul provinciei, el
este simultan
comisar al
guvernului federal,
regional și al
comunității
lingvistice, rămânând
în același timp un
organ al provinciei.

Prefectul de
regiune, numit de
președintele Franței
Direcții regionale

Voievodul
(prefectul)
- şeful administraţiei
deconcentrate, numit
pe criterii politice de
guvern.

Un delegat (un fel de
prefect de regiune)
- numit de Guvern
- conduce Delegațiile
Guvernului în
teritoriu
- gestionează
administrația statului
pe teritoriul regiunii
și coordonează, după
caz, administrarea
regiunii însăși.
-conduce și
coordonează
serviciile statului în
teritoriu

Prefect (la nivel de
provincie)
- conduce Biroul
Teritorial al
Guvernului
- în reședințele
regiunilor există un
Prefect care este
reprezentantul
statului în relațiile cu
autoritățile locale și
care coordonează un
colegiu în care,
printre alții se
regăsesc și prefecții
provinciilor.

Birouri regionale
Coordonare,
monitorizare și
control

Guvernatorul
Districtului (un fel
de prefect):
- numit de către
Consiliul de Miniștri
-asigură
implementarea
politicii statului la
nivel local,
protejarea interesului
național, legea și
ordinea și exercită
controlul
administrativ (art.
143 Constituție)
- este președintele
Consiliului de

http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1
http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&source=link&highlighting=off&xid=146816,1


Elemente de
analiză Belgia Franța Polonia Spania Italia Germania Slovacia Bulgaria Ungaria

În cadrul
Delegațiilor
Guvernului în
teritoriu se regăsesc
toate serviciile
teritoriale ale
Administrației
Generale a Statului și
ale agențiilor sale
publice, cu excepția
cazurilor în care
datorită funcțiilor
sale specifice sau
datorită volumului
mare este
recomnandat
subordonarea acestor
servicii direct
administrației statale.

La nivel teritorial
există:
- servicii integrate
(constructii, industrie
și energie,
agricultură și pescuit,
sănătate și politica
socială, învățământ
superior, protecția
muncii și imgrație)
care, în funcție de
domeniul de aplicare
sunt subordonate
direct Delegaților
Guvernului (în
fiecare Regiune) sau
unor  birouri
teritoriale (în
provincii) conduse
de către Delegați
Adjuncți ai
Guvernului (un fel de
subprefecți)
- servicii non-
integrate -  care se
afla în directa
subordonare a
administrației
generale a statului
(structuri
deconcentrate).

În cadrul provinciei,
prefecturile exercită
un rol de mediere
socială și intervenție,
de consultare și de
colaborare, inclusiv
cu autoritățile locale,
în toate domeniile de
"administrare"
efectuate în
conformitate cu
normele sau cu
practicile stabilite, de
promovare a
procesului de
simplificare a
procedurilor
administrative.

dezvoltare regională

- conduce politicile
statului în district,
coordonează
activitatea
autorităților
administrației
publice centrale în
teritoriu
- asigură respectarea
intereselor naționale
și sub-naționale,
organizează
elaborarea și punerea
în aplicare a
strategiilor regionale
și a programelor de
dezvoltare regională,
coordonarea cu
structurile
administrației locale;
- asigură protejare
proprietății statului
în district;
- asigură respectarea
legii la  nivel de
district și exercită
controlul
administrativ pentru
respectarea legislației
și a actelor
administrative emise
de autoritățile locale;
- controlează punerea
în aplicare a actelor
administrative și
activitatea
autorităților
administrației
publice locale;
-coordonează și
controlează punerea
în aplicare a actelor
emise de unitățile
deconcentrate ale
administrației
centrale;
- organizează
protecția civilă,
asigură protecția
populației în caz de
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- pentru îndeplinirea
rolului său, fiecare
Delegat al
Guvernului în
regiune, are la
dispoziție o comisie
formată din:
Delegații Guvernului
în provincii sau
Reprezentanții
statului în insule,
secretarul general al
Delagației
Guvernului în
Regiune, directorii
serviciilor non-
integrate din teritoriu

dezastre și este
responsabil pentru
menținerea
siguranței;
- pune în aplicare
contacte
internaționale la
nivel de district;

Modul de
alegere al
autorităților
regionale

Parlamentul
Regiunii
– este compus din
deputați aleși prin
vot universal direct,
pentru o durată de 5
ani și nu poate fi
dizolvat înainte de
terminarea
mandatului. (124 +
75 + 89)
Guvernul regiunii
este compus dintr-un
ministru-președinte
(ales din cadrul
partidului majoritar)
și un număr variabil
de miniștrii
(11+8+4).

Administrația este
asigurată de către un
minister care
pregătește și execută
deciziile Guvernului
și o serie de
organisme regionale
(instituții de utilitate
publică și asociații
fără scop lucrativ:
agenții, servicii,
oficii, societăți în
diferite domenii de
competență, școli,
consilii, fonduri etc.).

Consiliu regional
– ales prin vot
universal direct,
pentru o durată de 6
ani.
-Numărul  lor se
calculează după o
formulă prevăzută în
codul electoral - (nr.
de deputați ai
regiunii + nr. de
senatori ai regiunii) x
2 + nr. de
departamente – și
variază de la 31 la
209 (în total sunt
1829)

Președintele
consiliului regional
- este ales pentru 6
ani de către membrii
consiliului regional,
cu majoritate
absolută

Comisia
permanentă
Membrii comisiei
permanente sunt
aleși de către
consiliul regional și
este formată din
președintele
consiliului regional,

Adunarea
Regională
- este formată din
consilieri aleși prin
alegeri directe.
- Mandatul
consilierilor regionali
este de 4 ani de la
data alegerilor.
-Numărul
consilierilor regionali
este de 30 (în
regiunile cu mai
puțin de 2 mil.loc.) și
acest număr este
suplimentat cu încă 3
consilieri la fiecare
500.000 de loc. peste
2 mil. loc. (prevedere
din Legea electorală
pentru consiliile
municipale, consiliile
districtuale și
adunările regionale
din 16 iulie 1998). In
practică,
suplimentarea cu 3 a
nr. de consilieri se
realizează și în
situația în care
regiunile depășesc cu
cca. 100.000 loc,
baremul de 2 mil.
loc.
Consiliului

Parlamentul
Regional
- membrii sunt aleși
prin vot universal, în
cadrul unui sistem
de reprezentare
proporțională, care
asigură, de
asemenea,
reprezentarea
diferitelor zone
teritoriale,
- numărul total de
parlamentari
regionali este de
1268
- numărul
parlamentarilor
regionali variază de
la 33 de parlamentari
(Regiunea La Rioja)
la 135 de
parlamentari
(Regiunea Cataluna)
- în cazul orașelor
Ceuta și Mellila
există câte 25 de
consilieri

Guvernul Regional
(Consiliul
Regional):
Președinte - ales de
către Adunarea
legislativă regională

Parlamentul
Regional (Consiliul
Regional)
- membrii sunt aleși
prin vot universal,
direct, secret și liber
exprimat pe o
perioadă de 5 ani
- numărul membrilor
parlamentului
regional variază între
30 și 80 de
parlamentari
regionali (consilieri
regionali)

Pentru regiunile cu
statut obișnuit:
Membrii
parlamentului
(consilierii regionali)
- 4/5 din numărul
membrilor sunt
asignați fiecărei
provincii și sunt aleși
pe baza unei liste
provinciale de
participanți
- 1/5 din numărul
membrilor sunt
asignați fiecărei
regiuni și sunt aleși,
printr-un sistem
majoritar, pe baza

În cazul regiunilor
administrative
germane, Oficiul
guvernamental
regional reprezintă
o structură
numită și nu
aleasă. Oficiile
guvernamentale
regionale sunt
împărțite în
departamente.
Acestea au rolul
unor deconcentrate
ale ministerelor
landului. Structura
și normele de
procedură ale
oficiilor
guvernamentale
regionale
(prefecturi) sunt
stabilite de
Ministerul
Afacerilor Interne
și Comunităților
Locale, în
consultare cu
departamentele
implicate (§ 8
alineatul 4 LOGIN
NRW).
Ministerul
Afacerilor Interne
și Comunităților

Consiliul regional
Membrii consiliului
regional (zastupitel
stvo) sunt aleși, prin
alegeri directe,
pentru un mandat de
4 ani. În funcție de
prevederile unei legi
separate, la un nr. de
12.000 la 15.000
locuitori, revine un
consilier regional.

Președintele este
ales pentru un
mandat de 4 ani.

Consiliul Regional
de dezvoltare
format din:
- reprezentanți ai
Ministerulor
Dezvoltării
Regionale și
Lucrărilor Publice,
Finanțelor, Mediului
și Apei, Ministerului
Agriculturii și
Hranei, Economiei,
Energiei și
Turismului, Muncii
și Politicii Sociale,
Transportului,
Tehnologiei
Informației și
Comunicațiilor și
Internelor, numiți de
miniștri
-guvernatorii
disctrictelor care
formează respectiva
regiune
- câte un reprezentant
al fiecărui
sindicatelor și
patronatelor
-reprezentanți ai
autorităților locale  în
funcție de numărul
de populație în
disctrictele
respective (numărul
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4-15 vicepreședinți
(maxim 30% din
efectivul consiliului)
și eventual unul sau
mai mulți membrii.
Membrii comisiei, cu
excepția
președintelui, sunt
aleși pe liste, fiecare
grup de consilieri
putând prezenta o
listă. După
desemnarea
membrilor comisiei,
din cadrul acestora se
aleg vicepreședinții,
tot pe bază de liste.

Biroul permanent
este compus din
președinte, vice-
președinți și membrii
comisiei care au
primit delegare în
acest sens.

Consiliul economic,
social și de mediu
regional – adunare
consultativă, a cărei
componență și
condiții de
nominalizare sunt
fixate prin decret,
care se pronunță
asupra deciziilor și
rapoartelor care se
comunică consiliului
regional.

Regional este
ales/numit, prin vot
secret, cu majoritate
absolută din numărul
membrilor Adunării
Regionale. Cei 2
vicepreședinți ai
Consiliului Regional
sunt numiți/aleși,
prin vot secret, pe
baza propunerii
Mareșalului, cu
majoritate simplă de
voturi în prezența a
cel puțin jumătate
din numărul total al
membrilor Adunării
Regionale.
Consiliul Regional
trebuie ales/ numit/
format, în termen de
3 luni, de la data
publicării rezultatelor
alegerilor pentru
Adunarea Regională.
Președintele,
vicepreședinții și
ceilalți 2 membrii ai
Consiliului Regional
pot fi numiți/ aleși și
din afara Adunării
Regionale.

din rândul membrilor
săi și numit de
Rege,

- numărul
consilierilor regionali
(membrii ai
Guvernului
Regional) diferă de
la o regiune la alta în
funcție de Statutul
fiecărei regiuni

unei liste provinciale
de participanți

- o persoană nu
poate ocupa în
același timp o funcție
în Parlamentul
Italian, în Guvernul
sau Parlamentul
Regional și în
Parlamentul
European.
- Parlamentarii
regionali aleg din
rândul lor un
președinte și un birou
executiv

Sistemul de alegere
al membrilor
parlamentelor
regionale difera in
functie de tipul de
regiune.

Guvernul Regional
format din:
 președinte și
consilieri
Președintele
Guvernului
- este ales prin vot
universal direct (dacă
statutul regiuni nu
prevede altfel)

Locale este, de
asemenea, în acord
cu ministerele de
resort pe un model
(organigrama)
obligatoriu pentru
toate oficiile
guvernamentale
regionale.

reprezentaților
variind de la 2
reprezentanți pentru
districtele cu o
populație mai mică
200.000 de locuitori,
până la 5
reprezentanți pentru
districtele cu o
populație mai mare
de 500.000 de
locuitori) desemnați
de către autoritățile
locale din
municipalitățile care
fac parte din
respectivul district.

Comitete de
coordonare
regională format
din:
- reprezentanții
consiliului de
dezvoltare regională
în comitetele de
monitorizare ale
Cadrului Național
Strategic de
Referință și ale
Programelor
Operaționale;
- câte un reprezentant
din partea fiecărui
Program Operațional
și a unității de
coondonare de la
nivelul Ministerului
de Finanțe;
- guvernatorii
districtelor care
compun regiunile
(corespunzătoare
NUTS 2)

Relația
autorităților
regionale cu
alte autorități
publice

Constituția Belgiei
recunoaște ca entități
ale statului federal
atât regiunea cât și
comunitatea

Prefectul de regiune
asigură controlul de
legalitate (a
posteriori)  a actelor
adoptate de către

Municipalitățile
(gmina), districtele
(powiat) şi regiunile
(województwo)
funcţionează pe

Autoritățile
Regionale sunt
monitorizate de
către:
a) Curtea

- Președintele
Republicii, prin
decret motivat poate
dizolva Parlamentul
regional și revoca

Subdiviziunea de
tip Regierungsbezirk
reprezintă categoria
desemnată în
dreptul

Autonomie locală
Controlul
administrației
regionale se exercită
de către administrația
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lingvistică, ambele
cu organe
deliberative și
executive proprii și
în măsură să emită
acte normative cu
aceeași valoare ca
cele federale, care își
exercită
competenețele,
parajat, pe același
teritoriu (cu excepția
regiunii flamande
unde au fuzionat).
Conflictele de
competență dintre
diferitele corpuri
instituționale ale
structurii federale
sunt rezolvate de
către Curtea
Constituțională a
Belgiei. Prevenirea
conflictelor de
competență este în
sarcina Consiliului
de Stat care trebuie
consultat pentru toate
proiectele de lege,
decret sau ordonanță.
Conflictele de
interes sunt
prevenite printr-o
serie de modalități:
conferințe
interministeriale
(reuniuni informale
în care se cade de
acord asupra
politicilor în anumite
domenii), acorduri de
cooperare (acorduri
între colectivitățile
politice cu privire la
exercitarea în comun
a competențelor,
crearea și gestionarea
de servicii comune).
Tranșarea
conflictelor de
interes se realizează
de către un Comitet

autoritățile regionale.

Nu există relații de
subordonare sau de
tutelă între regiune și
departamente sau
comune.

Pot exista relații de
cooperare și
colaborare pentru
derularea unor
proiecte comune, iar
comune pot contribui
financiar la
susținerea unor
proiecte/activități ale
regiunii derulate pe
teritoriul comunelor
în cauză.

principiile
descentralizării şi
autonomiei.
Domeniul de
competență al
regiunii nu afectează
independența
districtelor și a
comunităților locale.
Fiecare eşalon are
competenţe distincte
care îi sunt atribuite
prin lege.
Între ele nu există
subordonare,
comunitățile locale
nu sunt subordonate
districtului sau
voievodatului şi în
mod similar districtul
nu este dependent de
voievodat.
Palierele din
sistemul
administrativ-
teritorial sunt
organizate conform
principiului
complementarității și
a al subsidiaritătii și
mai puțin pe baza
ierarhiei.
Regiunea poate
forma asociații,
inclusiv cu districte
și comunități locale.
Pentru aceste
asociații, se aplică
dispozițiile Actului
din 7 aprilie 1989 -
Legea cu privire la
asociațiile (Jurnalul
de Legi din 2001 nr.
79, punctul 855), cu
excepția faptului că
pentru stabilirea unei
asociații sunt
necesari cel puțin 3
fondatori.

În cazurile prevăzute
de lege, precum și

Constituțională - în
ceea ce privește
constituționalitatea
unor reglementări cu
putere de lege.
b) Guvern, după
consultarea
Consiliului de Stat,
în ceea ce privește
exercitarea
competențelor
delegate.
c) instanța de
contencios
administrativ în ceea
ce privește
funcționarea
administrației
regionale și a
reglementărilor
aplicabile
funcționării
administrației
regionale.
d) Curtea de Conturi
în ceea ce privește
aspectele economice
și bugetare.

Dacă autoritățile unei
regiuni nu își
îndeplinesc
obligațiile/
competențele
stabilite prin
Constituție sau alte
legi ori acționează
într-un mod care
aduce grave
prejudicii interesului
general, Guvernul
solicită președintelui
Regiunii luarea de
măsuri.
Dacă acesta nu le
îndeplinește,Guvernu
l, cu aprobarea
majorității absolute
în Senat, poate
adopta măsurile
necesare pentru a
obliga autoritățile

președintele
Guvernului
Reginoal, dacă
aceștia au comis acte
contrare Constituției
sau violări grave ale
legii.
-Dizolvarea si
revocarea pot fi
decise și din motive
de securitate
națională.
Decretul se adoptă
după consultarea cu
unei comisii pentru
afaceri regionale
formată din deputați
și senatori, în
conformitate cu
legislația statului
italian.

- Guvernul
Republicii poate
ataca la Curtea
Constituțională
statutele regionale în
termen de treizeci de
zile de la publicarea
lor.
- Guvernul, în cazul
în care consideră că
o lege regională
depășește
competența Regiunii,
o poate ataca la
Curtea
Constituțională în
termen de șaizeci de
zile de la publicarea
acesteia;
- Regiunea în cazul
în care consideră că
o lege sau un act cu
putere de lege a
statului sau a unei
alte regiuni afectează
sfera sa de
competență, poate
ataca la Curtea
Constituțională în
termen de șaizeci de

administrativ
german drept
„instanță mijlocie”
(Mittelstufe) în
cadrul ierarhiei
administrative dintr-
un land, inferioară
organismului
executiv principal al
unui land (instanța
Oberstufe, guvernul
landului cu
ministerele), dar
superioară
autorităților
administrative de tip
district (districte
rurale numite
Landkreis sau Kreis
și districte urbane
sau orașe-district,
numite kreisfreie
Stadt) și comună
(Gemeinde).
Instanțele
administrative
„mijlocii”, de tip
Regierungsbezirk, și
subdivizarea
teritorială aferentă nu
există în toate
landurile Germaniei.
Acolo unde există ele
sunt la rândul lor
împărțite
administrativ-
teritorial în:
-districte rurale
(Kreis sau și
Landkreis),
-și districte urbane
sau orașe district
(kreisfreie Stadt),
orașe nesubordonate
vreunui district rural.

statală numai pentru
acele domenii în care
regiunile exercită
competențe delegate
de către stat.
Bugetul regiunilor și
al municipalităților
poate fi controlat
doar de către un
auditor, care este
numit de către
președinte cu
aprobarea
consiliului.

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curtea_Constitu%C8%9Bional%C4%83_a_Belgiei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curtea_Constitu%C8%9Bional%C4%83_a_Belgiei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curtea_Constitu%C8%9Bional%C4%83_a_Belgiei&action=edit&redlink=1


Elemente de
analiză Belgia Franța Polonia Spania Italia Germania Slovacia Bulgaria Ungaria

de dialog care poate
fi sesizat de către o
adunare legislativ
sau un guvern.

Regiunile
supraveghează
provinciile,
comunele și
companiile de
utilități
intercomunale
(tutelă).
Regiunile au
competențe cu
privire la organizarea
puterilor locale,
aglomerărilor și
federațiilor de
comune,
intercomunalităților
și organismelor
teritoriale
intercomunale
(componență,
competențe,
funcționare și
finanțare, reguli
electorale și statut al
personalului) și pot
mări/diminua nr. de
comune sau
provincii. Există o
serie de excepții –
regiunea nu poate
interveni asupra
noțiunilor de
bourgmestre,
consiliu comunal și
colegiu. Statul
federal păstrează
competența în
domeniul stării
civile, organizării
poliției și stingerii
incendiilor, regimul
pensiilor, regimul
agenților de stat în
teritoriu,
consultărilor
populare locale,
contencios electoral.

pentru alte aspecte
importante pentru
regiune pot fi
efectuate consultări
cu populația regiunii.
Politicile și
procedurile de
consultare cu
locuitorii regiunii
determină hotărârea
Adunării Regionale.
Competenţele
regiunilor le acoperă
pe cele ale
municipalităților şi
în parte pe cele ale
districtelor. Politic
autonome, financiar
susţinute de
numeroasele
programe de ajutor
şi de cooperare,
regiunile au un
impact foarte
puternic asupra
politicii locale mai
ales datorită
importantului buget
de care dispun, dar şi
pentru că ele apar ca
actorul privilegiat în
domeniul cooperării
internaţionale. Ele
sunt principalul
gestionar al tuturor
formelor de
programe şi primul
partener pentru
potenţialii
investitori.
Competenţele
regiunii sunt largi
însă ele ţin şi de
principiul de
subsidiaritate.

regionale să
îndeplinească
măsurile/competențel
e respective sau
pentru a asigura
protejarea
interesului general.
Pentru punerea în
aplicare a acestor
măsuri, Guvernul
poate emite
instrucțiuni către
toate autoritățile
regionale

zile de la publicarea
legii sau a măsuri cu
putere de lege.
- Guvernul poate
acționa în numele
regiunilor în cazul în
care acestea nu se
conformează
normelor și tratatelor
internaționale sau
legislației comunitare
și pun în pericol
siguranța și
securitatea publică,
sau atunci când este
necesar păstrarea
unității juridice sau
economice și, în
special, protecția
drepturilor civile și
sociale, indiferent de
granițele teritoriale
ale autorităților
administrației locale.
Prin lege sunt
stabilite proceduri
prin care se asigura
exercitarea
competențelor în
conformitate cu
principiul
subsidiarității și
principiul cooperării
loiale.
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Controlul exercitat
de către
comunitățile
lingvistice și statul
federal este limitat
la domeniile care
țin de competențele
federale sau ale
comunității.

Competențe Au putere
legislativă proprie
Deoarece în Flandra,
Comunitatea și
Regiunea au
fuzionat, în timp ce
Comunitatea
franceză s-a limitat
doar la transferarea
unor competențe
către Regiuni,
sistemul
administrativ este
asimetric, instituțiile
echivalente din
regiuni diferite
neavând aceleași
puteri.

În linii generale,
Regiunile au
autoritate în
chestiuni legate de
teritoriu. Acestea
includ aspecte legate
de economie și
ocuparea forței de
muncă, agricultură,
lucrări publice,
energie, transport,
politica de
gestionare a apei, a
mediului, a
locuințelor,
planificarea orașelor
și planificarea
regională
(amenajarea
teritoriului),
conservarea naturii
și comerțul exterior.
Regiunile au de
asemenea

-Nu au putere
legislativă proprie
Au următoarele
competențe:
-planificare și
intervenție
economică;
- cercetare și
dezvoltare
tehnologică –
regiunea definește și
dezvoltă poli
tehnologici regionali
și trasează programe
multianuale de
interes regional; se
implică în elaborarea
politicii naționale în
domeniu și participă
la aplicarea acesteia.
-intervenții în
domeniul economic
și social: garantarea
împrumuturilor,
participare la
capitalul societăților,
ajutoare economice,
inserția profesională
a tinerilor
- gestiunea
serviciilor publice
ale regiunii.
-asigură întreținerea
și construirea,
dotările și
funcționarea liceelor
-amenajarea
teritoriului și
infrastructură -
elaborarea
contractului de
proiect Stat -
Regiune și schema

Regiunea are
competențe în
următoarele domenii:
- educație publică (în
special învățământul
superior)
- sănătăte  (politica
regională de sănătate,
administrarea
unităților de îngrijire
a sănătății, medicina
muncii, derularea de
proiecte de infomare
și conștientizare în
domeniu)
- cultură și protecție
a activelor sale
(patrimoniu cultural:
teatre, muzee, situri
arheologice, etc.)
- asistență socială și
politica familială
- urbanism
- modernizarea
zonelor rurale și
protecția
mediuluigospodărire
a apelor, inclusiv
protecția împotriva
inundațiilor, în
special în ceea ce
privește dotarea și
întreținerea barajelor
regionale de retenție
a apelor pentru
prevenirea
inundaților
- transportul public și
drumurile publice
- sport și turism
- protecția drepturilor
consumatorilor,
- siguranța publică și

Regiunile
(Comunitățile
autonome) pot
exercita competențe,
conform Constituției,
privind:
1. Organizarea
aparatului de
funcționare al
regiunilor
2. Modificarea
limitelor municipiilor
care se regăsesc în
cadrul regiunii și, în
general, a
participațiunii
administrației
centrale în
corporațiile locale, și
al căror transfer este
autorizat de legislația
privind administrația
publică locală.
3. Amenajarea
teritoriului,
dezvoltare urbană și
locuințe.
4. Lucrări publice de
interes regional
5. Căile Ferate și
drumurile al căror
traseu se află
exclusiv pe teritoriul
regiunii și, în aceiași
termeni, transportul
pe căi ferate și rutier
sau prin cablu.
6.  Porturile de
refugiu, porturile și
aeroporturile sportive
și, în general, cele
care nu sunt angajate
în activități

- Autoritățile
regionale pot
exercita competențe
care fac obiectul
legislației concurente
dintre regiuni și stat,
excepție făcând cazul
în care, în virtutea
principiilor
fundamentale,
dreptul revine
statului prin lege:
-Relațiile
internaționale cu
Uniunea Europeană
și cu Regiuni;
-Comerț Exterior;
-Protecția și
siguranța la locul de
muncă;
- Educație,
autonomia
instituțiilor de
învățământ, cu
excepția formării
profesionale;
- Profesii/Meserii;
- cercetare științifică
și tehnologică și
sprijinirea inovării în
sectoarele
productive;
-ocrotirea sănătății;
- activități sportive;
-Protecția civilă;
-administrație locală;
-Porturi și
aeroporturi civile;
- rețele de transport
și de navigație;
-rețea de
comunicații;
-producția,

Autoritățile
regionale (oficiile
guvernamentale
regionale)
reprezintă guvernul
landului în regiune
și coordonează, la
nivel de regiune,
aproape toate
domeniile
administrative în
care landul are
competență.
Acestea sunt
conduse de
guvernatori
regionali.
Autoritățile
regionale trebuie să
respecte evoluția
vieții sociale și
economice din
regiune și să
raporteze
autorităților
competente
supreme ale
landului cu privire
la aceasta.
Sarcinile
administrative ale
oficiilor
guvernamentale
regionale includ, de
exemplu, dezvoltarea
regională,
dezvoltarea
economică,
planificarea
transportului,
protecția mediului și
conservarea naturii,
precum și serviciul

Competențele
regiunii vizează:
-Dezvoltarea socială,
economică și
culturală;
-Managementul
bugetului,
investițiilor și
contractelor publice;
-Cooperarea regional
și inter-regională;
-Planificare
regională;
-Asistență socială -
locuințe pentru copii,
politici sociale;
-Sănătate - spitale de
nivel 2,
managementul
spitalelor psihiatrice
și serviciilor dentare;
-Educație - educație
secundară,
profesională, de artă
și vocațională,
construcții și
întreținerea
clădirilor, plata, în
numele statului, a
profesorilor;
-Transport -
construcția și
întreținerea
drumurilor regionale,
coordonarea
sistemului de cale
ferată;
-Cultură - teatre
regionale, librării,
muzee, galerii și
centre culturale;
-Turism –
planificarea și

Consiliul de
dezvoltare
regională:
-dezbate și aprobă
draftul planului de
dezvoltare regională;
-dezbate și asigură
coordonarea
proiectelor din
strategiile de
dezvoltare a
districtelor care fac
parte din respectiva
regiunea
(corespunzătoare
NUTS 2);
-dezbat și propun
inițiative și scheme
pentru suplimentarea
resurselor alocate
implementării
planului de
dezvoltare regională;
- asigură
coordonarea
regională pe perioada
implementării
Programelor
Operaționale co-
finanțate din fonduri
UE, cu accent pe
dezvoltarea regiunii;
- participă, prin
reprezentanți
desemnați în
comitetele de
monitorizare ale
Cadrului Național
Strategic de
Referință și ale
Programelor
Operaționale, în
procesul de
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competențe în
materie de cercetare
științifică și de
relații internaționale
în domeniile care țin
de competența lor.
Printr-o lege din 13
iulie 2001, regiunilor
le-au fost transferate
competențe vizând
constituirea,
organizarea,
competențele și
funcționarea
municipalităților și
provinciilor. Chiar
dacă există domenii
în care competențele
sunt concurente
partajarea
competențelor se
bazează în general pe
principiul
exclusivității.

Pentru Regiunea
flamandă, având în
vedere faptul că
regiunea și
comunitatea au
fuzuionat, sunt
exercitate de regiune
și competențele care
în mod curent sunt
exercitate de către
comunitatea
lingvisitică,
respectiv: educație,
cultură, media și
utilizarea limbii,
sănătate (medicină
generală și
preventivă), asistență
a indivizilor
(protecția tinerilor,
ajutor acordat
familiilor, servicii de
asistență a
imigranților, etc.).

regională de
dezvoltare a
teritoriului, scheme
intraregionale pentru
litoral și masive
muntoase, gestiune
fondurilor europene
(în Alsacia)
-mediu – planul
regional pentru
calitatea aerului,
parcuri naturale
regionale, și
rezervații naturale
regionale
-organizarea
transporturilor
feroviare regionale
-formarea
profesională –
elaborarea politicii și
cartei formărilor
profesionale pentru
liceele profesionale,
polivalente și
centrele de formare
pentru meserii
-echipamente pentru
anumite porturi și
aeroporturi
-drumuri naționale
-sport (subvenții)
-turism (partajat cu
statul și comuna)
-gestiunea rețelelor
de comunicații de
interes regional

apărare
- combaterea
șomajului și
relansarea pieței
locale a forței de
muncă (realizarea de
analize regionale
privind forța de
muncă; cooperarea
cu instituții de
învățământ/educație/
formare în
planificarea și
organizarea de
formare pentru
persoanele aflate în
șomaj, împreună cu
alte programe de
formare profesională;
- coordonarea și
organizarea, în
regiune, de servicii
de informare și
consiliere privind
ocuparea forței de
muncă).

Principala sarcină a
regiunii este de a
stabili strategia de
dezvoltare
regională și de
elaborare a
politicilor de
dezvoltare
regională.
Strategia de
dezvoltare a regiunii
include obiectivele
privind promovarea
culturii poloneze,
dezvoltării și
modelarea conștiinței
naționale și civice a
cetățenilor,
stimularea activității
economice,
ameliorarea
competitivității
economice și de
inovare a regiunii,
conservarea mediului

comerciale
7.  Agricultura și
creșterea animalelor,
în conformitate cu
organizarea generală
a economiei..
8. Pădurile și
silvicultura
9. Managementul
aspectelor referitoare
la protecția mediului
10. Planificarea,
construirea și
exploatarea
instalațiilor
hidraulice, canale de
irigație și de interes
regional, minerale și
ape termale
11. Pescuitul în apele
interioare,
acvacultură și
pescuitul fructelor de
mare, vânătoare și
pescuitul fluvial
12. Spectacole de
interior.
13. Promovarea
dezvoltării
economice a
regiunii în cadrul
obiectivelor stabilite
prin politica
economică
națională
14. Meșteșugurile
15. Muzeele,
bibliotecile și
conservatoarele de
interes regional
16. Monumente de
interes regional.
17. Promovarea
culturii, cercetării și,
după caz, de predare
a limbii specifice
regiunii respective..
18. Promovarea și
planificarea
turismului în teritoriu
19. Promovarea
sportului și utilizarea

transportul și
distribuția de
energie;
- pensii suplimentare
și complementare;
-Coordonarea
finanțelor publice și
a sistemului de
impozitare;
- îmbunătățirea
promovării culturii și
mediului
înconjurător și
organizarea de
activități culturale;
-bănci, casa de
economii rurale,
companiilor de credit
cu caracter regional;
- instituții de credit
agricol cu caracter
regional.

- autoritățile
regionale pot
exercita orice
competență care nu
este atribuită prin
Lege Statului,
-regiunile și
provinciile autonome
Trento și Bolzano în
domeniul lor de
competență  participă
direct în procesul
reglementare a
legislației comunitare
și aplică acordurile
internaționale și
actele de UE, în
conformitate cu
normele de
procedură stabilite
prin lege de stat.
- Regiunilor le pot fi
delegate
competențele care
fac obiectul
reglementării
exclusive ale
statului;
- Regiunile

de sănătate publică.
Oficiul
guvernamental
regional este
responsabil pentru
toate funcțiile
administrației
regionale, alte
atribuții nefiindu-i în
mod expres
transferate. De
asemenea, acesta
supraveghează
activitatea școlilor și
profesorilor din
regiune. Oficiul
guvernamental
regional reprezintă
guvernul landului în
regiune și totodată o
agenție de colectare.

dezvoltarea
turismului regional;
-Sport și tineret;
-Medicamente
farmaceutice, licențe
pentru farmaciile
publice, controlul și
managementul
acestora;
- Apărare civilă (in
cooperare cu
administrația statală).

monitorizare al
implementării
Programelor
Operaționale;
- adoptă poziții
oficiale privind
rapoartele anuale și
finale referitoare la
implemenarea
Programlor
Operaționale cu
accent pe dezvoltarea
regiunilor;
- asigură
interacțiunea cu
consilul de
dezvoltrare de la
nivelul districtelor,
cu alte consilii de
dezvoltare și
autoritățile
administrației
centrale;
- îndeplinesc orice
altă atribuție dată
prin hotărâre de
Guvern (Hotărâre a
Consiliului de
Miniștri) sau prin
ordin emis de către
Ministrul Dezvoltării
Regionale și
Lucrările Publice.

Comitete de
coordonare
regională:
-asigură coodonarea
efectivă și
interacțiunea în
implementarea
activităților eligibile
a fi finanțate din
Programele
Operaționale de pe
teritoriul regiunii
respective
- dezbat rezultatele
implementării
operațiunilor și
elaborează fișe
informative
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natural și cultural,
dezvoltarea și
menținerea ordinii
spațiale.
Politica de
dezvoltare regională
a creat, la rândul său,
condiții pentru
dezvoltarea
economică,
achiziționarea și
fuzionarea
fondurilor publice și
a resurselor private
pentru a îndeplini
sarcinile în domeniul
utilităților publice,
utilizarea rațională a
resurselor naturale,
promovarea
dezvoltării științei și
a cooperării între
știință și economie,
promovarea
progresului
tehnologic și
sprijinirea
dezvoltării culturii,
precum și utilizarea
rațională și protecția
patrimoniului
cultural și
promovarea valorilor
și oportunitățile de
dezvoltare din
regiune.
În fiecare regiune,
după modelul
sistemului francez,
Mareşalul are ca
interlocutor
Voievodul
(prefectul), şeful
administraţiei
deconcentrate, numit
pe criterii politice de
guvern.

corectă a timpului
liber
20. Asistență socială
21. Sănătate și igienă
22. Paza și protecția
clădirilor și
instalațiilor
aparținând
domeniului regional.
Coordonarea și
exercitarea altor
atribuții specifice cu
privire la poliția
locală, în condițiile
stabilite prin lege
organică.
- Prin modificarea
statutului regiunii,
acestea pot primi
competențe noi în
acord prevederile
Constituției unde
sunt reglementate
competențele
exclusive ale statului
- autoritățile
regionale pot
exercita orice
competență care nu
este atribuită prin
Constituție Statului,
atâta timp cât este
menționată în
Statutul regiunii;
competențele care
nu au fost
recunoscute de
regiuni în Statutele
acestora,  sunt
exercitate de către
stat
- pentru acele
competențe care nu
sunt în exercitarea
exclusivă a
regiunilor,
prevederile
administației centrale
prevalează în caz de
conflict.
- Regiunile cu o
singură provincie,

colaborează cu statul
în acțiuni de
protejare a
patrimoniului
cultural;
- Regiunile au
dreptul de a înființa
noi comune, de a le
modifica teritoriul și
denumirea, după
consultarea
populației interesate

Cele 5 regiuni
autonome au
competențe de
legiferare speciale
față de cele obișnuite

rezumative pentru
evaluaea impactului
Programelor
Operaționale în
respectivele regiuni
de dezvoltare
- supun verificării
consiliilor regionale
de dezvoltare fișele
informative
rezumative
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precum și Regiunea
Navarra dispun de
competențele,
mijloacele și
resursele care
aparțin, de obicei,
provinciilor.
Excepție face
Regiunea din
Insulele Baleare care
exercită
competențele
conform propriului
statut.
-Regiunile au dreptul
de a legifera în
materia
competențelor
exclusive pe care le-
au primit în limitele
constituționale sau
ale legilor naționale
Actele regiunilor
sunt supuse
controlului Curții
constituționale

Surse și
mecanism de
finanțare

Veniturile se
compun din :
Impozite regionale
1) drepturi de
succesiune
2) drepturi din
înregistrarea
vânzărilor
3) alte impozite
regionale (spre ex.
audiovizual)
Taxe regionale
1) Taxe regionale
autonome
2) Alte taxe
Cotă-parte din
impozitul pentru
persoanele fizice –
este compus din
valoarea de bază
(proproțională cu
încasările de pe
teritoriul regiunii),
intervenția de
solidaritate socială
(destinată regiunilor

Venituri:
-taxa funciară (pe
construcții și
terenuri) și taxa
profesională
-taxa pentru permise
de conducere
-taxa de
înmatriculare a
vehiculelor
-o parte din taxa
internă pe produse
petroliere
-taxa specială pe
consumul de produse
petroliere, taxa pe
transportul public
aerian și maritim,
alte taxe legate de
mare (doar pentru
regiunile de peste
mări)
- sume alocate de la
bugetul de stat
(dotation)
- subvenții de stat și

Legile care
reglementează
funcționarea
regiunilor conțin
capitole dedicate
surselor de venituri
aferente acestor două
tipuri de UAT- uri.
Pentru regiune,
principale tipuri de
surse de venit sunt
următoarele:
- O parte din taxele
colectate de stat, în
conformitate cu
prevederile legale
- Venituri din
proprietatea regiunii
- Sponsorizări și
donații
- Venituri obținute
de alte instituții cu
buget propriu din
cadrul regiunii și
plăți din partea altor
structuri regionale

- Regiunile se bucură
de autonomie
financiară pentru
dezvoltarea și
executarea
competențelor sale
în conformitate cu
principiile de
coordonare cu
Trezoreria statului și
solidaritatea între toți
spanioli.
Regiunile acționează
în calitate de
delegați sau
colaboratori ai
statului pentru
colectarea,
gestionarea și
lichidarea
resurselor fiscale
ale statului, în
conformitate cu
legile și statutele
regiunilor.

- Regiunile se bucură
de autonomie
financiară a
veniturilor și
cheltuielilor în ceea
ce privește echilibrul
conturilor de
execuție și urmărește
respectarea criteriilor
economice și
financiare impuse de
UE
- Regiunile dispun de
resurse financiare
independente.
Stabilirea și percepea
impozitelor și
colectarea veniturilor
proprii, se face în
acord cu prevederile
Constituției și a
principiilor de
coordonare a
finanțelor publice și
impozitării.
-Regiunile partajează

Descentralizarea
fiscală a avut loc
după anul 2005.
Anumite limite ale
autonomiei
financiare au indicat
că, în anul 2009,
71% din veniturile
regiunilor proveneau
din transferuri de la
stat și aprox. 11%
proveneau din
venituri proprii.
Bugetul regiunilor se
elaborează în sistem
multianual, însă
numai bugetul pentru
anul viitor este supus
aprobării.
Autoritățile regionale
trebuie să respecte
anumite limite
prevăzute de
legislație, cum ar fi:
împrumuturile pot fi
folosite numai pentru

Consiliul Regional
pentru Dezvoltare
este finanțat de către
Stat
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a căror medie a
impozitului/locuitor
este inferioară
mediei naționale și
termenul negativ
(reducerea a sumelor
ca urmare a
transferării de noi
taxe la regiune, care
sunt utilizate pentru a
compensa alte
structuri – rol de
echilibrare a
bugetului federal)
Transferuri de la
bugetul federal –
drepturi de
tragere/imprimare,
mainmorte
(compensație pentru
edificii publice
pentru care nu sunt
aplicate rețineri la
sursă), sume aferente
noilor competențe
transferate, sume
pentru mobilitate etc.

Se are în vedere
introducerea de
adiționale regionale
la impozitul pentru
persoane fizice (75%
din impozitul pentru
persoanele fizice
urmând să fie virat la
Stat, soldul fiind
perceput de regiune)

contribuții ale
colectivităților
teritoriale și terților
la cheltuielile de
funcționare și
investiții
-alte resurse sau
venituri provenind de
la Stat, UE sau alte
colectivități
- venituri din
exploatarea
bunurilor pe care le
deține
- venituri din
serviciile prestate
-donații și legate
-împrumuturi

Modalități speciale
de finanțare:
-Fondul regional
pentru ucenicie și
formare continuă:
constituit  din
transferuri de la
bugetul de stat (o
parte în funcție de
nevoile specifice ale
regiunii și o parte
fixată în fucnție de
prevederile codului
muncii), sume
tranfesrate de la
bugetul regional
-Doarea regională
pentru școli – de la
bugetul de stat
-dotarea globală de
funcționare -  de la
bugetul de stat,
cuprinde dotarea
forfetară (pentru
fiecare regiune) și
dotarea de
echilibrare (pentru
regiunile de peste
mări și pentru cele
metropolitane care
au un potențial fiscal
mai mic cu cel putin
15% decât media)

- Dobânzi din
transferul cu
întârziere al unor
cote, sume,
subvenții de la
bugetul de stat către
bugetul regiunii.
Surse suplimentare
de venit sunt
prevăzute de
legislație pentru
district și regiune.
Toate UAT-urile pot
contracta
împrumuturi și emite
obligațiuni. La
începutul
regionalizării, în
legea privind
veniturile regiunilor
din perioada 1999-
2001, subvențile
reprezintă una
printre principalele
surse de venit ale
regiunilor și
districtelor.
Procentul alocat
regiunilor din taxele
colectate de stat a a
fost stabilit, pentru
perioada 1999 –
2001, la 1,5% din
impozitul pe profitul
agenților economici
stabiliți în regiune.
Subvențiile
transferate de la
bugetul de stat către
regiune sunt de 3
feluri: pentru
educație, drumuri și
plăți pentru
echilibrare. Plățile
pentru echilibrare
sunt alocate
regiunilor în funcție
de valoarea indicelui
venitului impozabil
per capita.
Sursele de venit ale
regiunilor sunt:

- Resursele
financiare ale
Regiunilor se
constituie, în
principal, din cote
părți sau sume
defalcate din:
a) Impozite care sunt
cedate total sau
parțial de către stat;
suprataxe asupra
impozitelor de stat și
alte participații din
veniturile statului.
b) impozitele și taxe
proprii și contribuții
speciale.
c) transferuri de la
Fondul de
Compensare inter-
teritorială și alte
alocări de la bugetul
de stat.
d) veniturile
provenite din
patrimoniul propriu
și a veniturile de
drept privat.
e) venituri provenite
din operațiunile de
creditare.

- Regiunile nu pot
impozita bunuri care
se regăsesc  în afara
teritoriului lor sau nu
pot lua măsuri de
impozitare  care
împiedică libera
circulație a
mărfurilor sau a
serviciilor.
- Regiunile asigură
coordonarea
diverselor planuri ale
provinciilor aflate pe
teritoriul lor. În acest
sens, pot condiționa
subvențiile pe care le
acordă provinciilor
de respectarea
anumitor criterii și

veniturle fiscale
colectate pe teritoriul
lor cu provinciile,
orașele metropolitane
și cu comunele
- Regiunile cu statut
obișnuit au
autonomie financiară
destul de limitată,
păstrând doar 20%
din toate impozitele
percepute, cea mai
mare parte a
resurselor fiind
utilizată pentru a
finanța sistemul de
asistență medicală la
nivel regional,

investiții de capital,
datoriile nu pot
depăși 60% din
bugetul curent. În
primul mandat
autoritățile regionale
au depins de
transferurile directe
de la bugetul de stat.
Situația s-a schimbat
din anul 2005 când a
avut loc
descentralizarea
fiscală, când au fost
definite impozitele și
taxele regionale. A
doua categorie de
resurse este
reprezentată de
veniturile din
valorificarea
proprietăți și din
fonduri
europene.Veniturile
regiunilor au crescut
în fiecare an de la
650 mil. de euro în
2005 la 1.1197mil.
de euro în 2009
(sume din taxe și
impozite: 403 mil de
euro, sume din
fonduri europene:
422 mil. de euro). O
taxă importantă este
taxa pe vehicule –
126 mil. de euro în
2009. În ultimii anii
se observă o creștere
a ratei
împrumuturilor
regiunilor, în special
pentru reconstrucția
drumurilor, educație
și sectorul social.
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-subvenții de
funcționare fără
afectare specială
(pentru a compensa
pierderile de venituri
cauzate de scutirea
de impozite pentru o
serie de construcții)

Cheltuielile:
-obligatorii:
funcționarea și
organizarea
autorităților
regionale, cotizația la
Centrul Național al
funcției publice
teritoriale,
remunerarea
agenților regionali,
dobânzi și
rambursări aferente
datoriei de capital,
cheltuieli legate de
întreținerea bunurilor
transferate regiunii,
datorii exigibile,
cheltuielile pe care le
are în sarcină în
materie de educație
națională (liceele).
-facultative: ajutoare
economice,
sprijinirea sportului
de performanță,
învățământ privat,
formare profesională,
subvenții pentru
asociații și
organizații sindicale,
alte cheltuieli de
interes regional (în
limitele prevăzute de
lege).
-interzise: avansuri
fără dobândă,
subvenții pentru
culte, subvenții
pentru comune,
cooperare
descentralizată, alte
cheltuieli care nu

impozitul pe venitul
persoanelor fizice,
impozitul pe profit,
subvenții generale
(pentru educație,
plăți pentru
echilibrare, pentru o
parte din cheltuielile
regionale), venituri
ale regiunii generate
din: zona de afaceri
(din prestarea de
servicii; din dobânzi
ale băncii centrale
aferente depozitelor
bancare ale
regiunii), din
proprietate (venituri
din leasing; din
vânzarea de bunuri,
din uzufruct
perpetuu; din
comisioane de
administrare pentru
societăți; din
plăți/taxe pentru
autorizații, permise
și copii ale actelor
oficiale), subvenții
și fonduri pentru
finanțarea sarcinilor
din fonduri
europene și din alte
FEN (subvenții
direcționate din
bugetul de stat
pentru Programul
Operațional
Regional; pentru
domeniul
infrastructurii
rutiere: proiecte de
investiții în
drumuri).

condiții.
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reflectă interesul
regional.

Sistem de
gestiune/
management al
fondurilor
europene

Pentru programarea
2007 – 2013 Belgia
are prevăzute fonduri
de cca. 22,58 mld.
Euro, din care 6,38
mld. Euro pentru
obiectivul
convergență, 14,25
ml. Euro pentru
obiectivul
competitivitate și
1,94 ml.Euro pentru
obiectivul cooperare
teritorială.
Există 11 programe
operaționale
finanțate din FEDER
și FSE:
-programe pentru
obiectivul
Convergență:

- OP FEDER
Hainaut

- OP FSE Hainaut
-programe pentru
obiectivul
Competitivitate:

- OP FEDER
Regiunea Bruxelles-
Capitală

- OP FSE
Regiunea Bruxelles-
Capitală

- OP FSE Stat
Federal

- OP FEDER
Regiunea Flandra

- OP FSE
Regiunea Flandra

- OP FSE
Comunitatea
germanofonă

- OP FSE
Regiunea Valonia

- OP FEDER
Regiunea Valonia
(cu exceția Hainaut)

- OP FSE Troica
Valonia (cu exceția
Hainaut) Bruxelles

Pentru programarea
2007 – 2013 Franța
are prevăzute fonduri
de cca. 14,3 mld.
Euro, din care 3,2
mld. Euro pentru
obiectivul
convergență, 10,3
ml. Euro pentru
obiectivul
competitivitate și 0,8
ml.Euro pentru
obiectivul cooperare
teritorială.
Există 36 programe
operaționale
finanțate din FEDER
(31) și FSE  (5).
Din FEDER sunt
finanțate 26
programe regionale
(21 în franța
metropolitană și 4
peste mări) , 4
programe multi-
regionale (2 pe
masive muntoase și 2
pe bazine de ape) și
un program
național multi-
obiectiv (asistență
tehnicp care include
și obiectivul
cooperare teritorială)
Din FSE sunt
finanțate un
program național
pentru Franța
metropolitană și 4
programe regionale
pentru regiunile de
peste mări.

Pentru programarea
2007 – 2013, Cadrul
Naţional Strategic
de Referinţă
(CNSR) a devenit
operaţional prin:
- 5 programe
operaționale la nivel
național: 3
Programe
Operaţionale
Sectoriale (POS):
Infrastructură şi
Mediu; Economie
Inovatoare, Resurse
Umane; 1 program
multi regional
gestionat la nivel
naţional:
Dezvoltarea
Poloniei de Est
(program regional
integrat) și 1
Program
Operațional
Asistență tehnică
- 16 Program
Operaţionale
Regionale (POR)
- 7 Programe de
Cooperare
Teritorială
Europeană
Transfrontalieră.

Spania în exercițiul
bugetar 2007-2013
beneficiază de 45
Programe
Operaționale în
valoare totală de
aproximativ 37 mld
euro, dintr care
-17 Programe de
dezvoltare Regională
rurală, câte una
pentru fiecare
regiune (comunitate
autonomă):
- 4 Programe
Operaționale
regionale (eligibile
pentru obiectivul
convergență):
Andalucía, Castilla-
La Mancha,
Extremadura, Galicia
- 4 Programe
Operaționale
regionale (eligibile
pentru obiectivul
phasing-out):
Asturias, Murcia,
Ceuta și Melilla
- 3 Programe
Operaționale
regionale (eligibile
pentru obiectivul
phasing-in): Insulele
Canare, Castilla y
Leon, Valenciana
- 8 Programe
Operaționale
regionale (eligibile
pentru obiectivu
competitivitate)
Aragón, Baleares,
Cantabria, Cataluña,
Madrid, Navarra,
Țara Bascilor, La
Rioja
Pentru aceste
programe opraționale
autoritatea de
management este

Italia în exercițiul
bugetar 2007-2013
beneficiază de 66 de
Programe
Operaționale în
valoare totală de
124,7 mld euro:
 19 Programe

Operaționale
(eligibile pentru
obiectivul
convergență)
dintre care:

- 10 Programe
operaționale cu
autoritate de
management la nivel
regional, câte un
program regional
pentru ERDF și ESF
pentru fiecare din
regiunile Campania,
Calabria, Sicilia,
Basilicata,  Puglia;
- 7 Programe
Operaționale
Naționale
- 2 Programe
Operaționale
Interregionale
 33 de Programe

operaționale
(eligibile pentru
obiectivul
competitivate și
resursă umană),
dintre care:

- 32 Programe
Operaționale
regionale, cu
autorități de
management la nivel
regional
- 1 Program
Operațional Național
 14 Programe

Operaționale sub
obiectivul
Cooperării
Teritoriale

Pentru programarea
2007 – 2013, în
Germania sunt
operaționalizate
următoarele
programe:
- 1 program
operațional la nivel
național, respectiv:
Programul
Operațional
“Infrastructura de
transport a
Republicii Federale
Germania”
- 17 programe
operaționale
regionale (Saxonia
Inferioară – exclusiv
Luneburg, Luneburg
– Saxonia Inferioara,
Bremen, Renania de
Nord-Westfalia,
Turingia, Rhineland-
Palatinate, Saxonia,
Hessen, Saxonia –
Anhalt, Bavaria,
Brandenburg,
Schleswig-Holstein,
Hamburg, Saarland,
Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin,
Baden-Wurttemberg.
- 19 programe de
cooperare
transfrontalieră,
transnațională și
interregională.

Slovacia în
programarea
bugetară 2007-2013
beneficiază de
următoarele
programe
operaționale:

A.Programe
naționale
-Programul
Operațional
Asistență Tehnică
-Programul
Operațional
Cercetare și
Dezvoltare
-Programul
Operațional
Transport
-Programul
Operațional
Competitivitate și
Creștere Economică
-Programul
Operațional Mediu

B.Programe
regionale
-Programul
Operațional  pentru
Regiunea Bratislava
-Programul
Operațional pentru
Vestul, Centrul și
Estul Slovaciei

C.Programe de
cooperare
transfrontalieră,
transnațională și
inter-regională
-Programul
Operațional
Slovacia-Cehia
-Programul
Operațional
Ungaria-Slovacia
-Programul
Operațional  Europa

Bulgaria în
exercițiul bugetar
2007-2013
beneficiază de 11
Programe
Operaționale în
valoare totală de 6,9
mld euro:
- 5 Programe
Operaționale
eligibile pentru
obiectivul
convergență dintre
care
1 Program
Operațional pentru
Dezvoltare
Regională;
-6 Programe
Operaționale sub
obiectivul Cooperării
transfrontaliere și
cooperării teritoriale

Pentru programarea
2007 – 2013 Ungaria
are prevăzute fonduri
de cca. 25,3 mld.
Euro. 6 dintre
regiuni sunt vizate de
obiectivul
Convergență, iar
Regiunea Ungaria
Centrală este vizată
de obiectivul
Competitivitate
(Phasing in).
Există 15 programe
operaționale
finanțate din FEDER
(13) și FSE  (2), care
includ 7 programe
regionale și 8
programe
sectoriale. Din
FEDER este finanțat
și obiectivul
Cooperare
Europeană
Teritorială.

Programe pentru
obiectivul
Convergență:
- Reînoire socială
(FSE)
- Reforma Statului
(FSE)
- Competitivitate
economică (FEDER)
- Mediu și energie
(CT)
- Mediu și energie
(FEDER)
- Vest Panonia
(FEDER)
- Marea Câmpie de
Sud (FEDER)
- Transdanubian
Central (FEDER)
- Nord Ungaria –
(FEDER)
- Transport (CT)
- Transport (FEDER)
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(COCOF-
comunitatea
franceză)

Există 3 autorități
de management la
nivelul regiunilor:
- Ministerul regiunii
valone – Direcția
generală de
economie și ocupare
a forței de muncă
- Ministerul flamand
pentru Economie,
Știință și Inovație
- Ministerul Regiunii
Bruxelles-Capitală

Ministerul
Finanțelor și
Administrației
Publice
- 3 Programe
operaționale
pluriregionale:
- Programul
Operațional Fondul
Tehnologic
- Programul
Operațional
Economia Bazată pe
cunoaștere
- Programul
Operațional AT
- Program
Operațional al
Fondului de
Coeziune - FEDER
- 3 Programe
operaționale de
cooperare
transfrontalieră
- 3 Programe
Operațional de
cooperare
transnațională
- 1 Program
Operațional de
cooperare
interregională

Centrală
-Programul
Operațional  Polonia-
Slovacia
-Programul
Operațional
Cooperarea
Europeană
Teritorială Austria-
Slovacia 2007-2013
-Programul
Operațional  Sud-
Estul Europei

Autoritățile de
management sunt
organizate la nivelul
ministerelor
Programul
Operațional
INTERACT este
organizat la nivelul
regiunii Bratislava

- Infrastructură
socială (FEDER)
- Marea Câmpie de
Nord (FEDER)
- Implementare (CT)
- Transdanubian Sud
(FEDER)
- Administrație
publică electronică
(FEDER)

Programe pentru
obiectivul
Competitivitate:
- Reînoire socială
(FSE)
- Reforma Statului
(FSE)
- Ungaria Centrală
(FEDER)
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