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Considerații generale

• Coeziunea teritorială – obiectiv prioritar al Uniunii Europene;

• Regiunea – instrument în realizarea coeziunii teritoriale la

nivel continental, național și intra-regional;

• Funcțiile regionale sunt dominate de facilitarea

descentralizării;

• Descentralizarea trebuie privită ca un „medicament teritorial”.



 Experiența europeană – cadru regional cu capacitate
operațională și decizională, pentru apropierea serviciilor
publice de cetățean;

 15 ani de experiență a regiunilor de dezvoltare – ineficiența
unui astfel de statut;

• lipsa proiectelor cu caracter interjudețean;
• insuficiența resurselor pentru cofinanțarea marilor
proiecte;
• incapacitatea gestionării decalajelor intraregionale și a
dezvoltării cooperării interregionale;
• imposibilitatea cooperării directe cu regiunile dezvoltate
ale UE fără a apela la structurile centrale;
• caracterul asociativ – fărâmițarea fondurilor prin proiecte
repartizate județelor componente.

NECESITATEA REGIONALIZĂRII



 Criza economico-financiară și socială actuală tinde sa
accentueze decalajele - necesitatea optimizării fluxurilor
decizionale și organizaționale în teritoriu;

 Rata redusă de absorbție a fondurilor UE – incapacitatea
județelor de a susține proiecte de anvergură cu impact
regional;

 Lipsa unei coerențe regionale cu efecte reale la nivelul
județelor și al localităților;

 Modul de alocare a fondurilor europene în sistem
competitiv a menținut și încurajat identitatea județeană, în
lipsa unei structuri administrative superioare – care să vizeze
și cooperarea interjudețeană;



 Contextul tot mai complicat al dezvoltării
teritoriale, la scara unei țări ca
România, face imposibilă capacitatea
Centrului de a gestiona procesele
teritoriale;

 Implementarea unei viziuni de dezvoltare a
țării în concordanță cu Strategia UE
2020 și cu Agenda Teritorială 2020
implică, în mod obiectiv, existența
unor regiuni administrative, ca bază

a unei descentralizări autentice la nivel
național.



DE CE ACUM?

 Accesul facil la fondurile  alocate de UE în exercițiul financiar
2014-2020 și creșterea capacității de absorbție a acestora la nivel
regional;

 Nerealizarea acestui cadru acum ar amâna constituirea regiunilor
administrative pentru exercițiul financiar următor (cu cel puțin 8
ani);

 Reconstrucția instituțională teritorială pentru ca regiunile să
poată deține capacitate decizională și competențe similare regiunilor
din majoritatea statelor europene;



Intensificarea cooperărilor interregionale la scară europeană și
necesitatea includerii urgente a regiunilor României în
astfel de rețele;

România este singurul stat membru, de dimensiuni
superioare mediei din UE, care nu are regiuni administrative;

Organizarea Referendumului pentru Constituție–
posibilitate unică de statuare a regiunilor ca entități teritoriale
administrative;

Începutul unei guvernări reprezintă o altă oportunitate de a
pune în concordanță structura administrativ-teritorială a
României cu noile perspective de dezvoltare în UE.



PRINCIPII ȘI CRITERII PENTRU INDIVIDUALIZAREA
REGIUNILOR ADMINISTRATIVE

1. Principii generale:
- definire multicriterială
- proiecția dezvoltării în viitor

2. Principii directoare:
- funcţionalitate;
- complementaritate;
- solidaritate;
- diversitate;
- echilibru;
- competitivitate;
- eficacitate administrativă.



3. CRITERII DE DEFINIRE ȘI DELIMITARE A REGIUNILOR
ADMINISTRATIVE



Complemen-
taritate
funcțională

Existenţa
unor arii
economice
cu potenţial
de cooperare
inter-
judeţeană
Nr. GAL-uri
/-uri.

Crearea unei sinergii
regionale pentru
rezolvarea unor priorităţi.

Prezenţa unor areale
geografice, arii protejate
sau zone cu probleme
comune (ex: nordul
Olteniei, Apusenii,
litoralul Mării Negre
etc.).

Întărirea
legăturilor de
cooperare în
interes
regional.

Polaritate
teritorială

Polaritate
teritorială
complexă
(mono-, bi-
sau multi).

Se susține diversificarea
polarizării la nivelele
superioare

Specificul regional
implică asigurarea, prin
oferta de servicii, a unor
modalități diverse de
polarizare. De la modelul
monocentric, la cel
bicentric și policentric.
Polaritatea în rețea
presupune și acceptarea
localizării unor activități
cu caracter regional în
afara reședinței.

Creșterea
gradului de
coeziune
teritorială și
diminuarea
tendințelor de
segregare
spațială
(urban/rural).









DISPARITĂȚI TERITORIALE
(indicatori convergenți cu Strategia UE 2020)

1. Creștere inteligentă

2. Creștere inclusivă

3. Creștere creativă

4. Creștere durabilă



Categorie Indicator Unitate de
măsura

Dezvoltare inteligenta
(7)

Convorbiri telefonice internaționale/locuitor Min/loc.

Trafic de acces internet/locuitor Min/loc
Investiții pe locuitor USD/loc
Salariați in cercetare din total salariați %
Cheltuieli totale  din activitatea de cercetare-dezvoltare preturi
capital/cercetător

Mii lei/persoana

Rata șomajului %
PIB/loc USD

Dezvoltare inclusivă (4) Cheltuieli pentru combaterea marginalizării sociale Lei/loc

Cheltuieli pentru formare profesionala Lei/loc
Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri din
categoria defavorizați

Lei/loc

Plăți pentru stimularea absolvenților Lei/loc
Dezvoltare creativă (4) Numărul cererilor

de brevet de invenţie
depuse de solicitanţi români/10.000  locuitori

%oo

Ponderea populației cu studii superioare din total populație %

AYJ Informații si comunicații Milioane lei-
preturi curente

Cereri de înregistrare a mărcilor la 10.000 locuitori %oo

Dezvoltare durabilă (4) Ponderea exploatărilor mai mari de 5 ha din total exploatații agricole %

Volumul de lemn recoltat m3 –volum brut
Suprafața terenurilor pe care s-au executat împăduriri ha

Rata de reciclare a deșeurilor municipale colectate %



Disparitați interjudețene privind dezvoltarea inteligentă



Disparități interjudețene în privința incluziunii sociale



Disparități interjudețene privind dezvoltarea creativă





Sistem regional monopolar Sistem regional bipolar

Sistem regional multipolar



SISTEMUL NAȚIONAL DE AȘEZĂRI



Concluzii (1)

• Statul Central nu mai poate asigura, în condițiile trecerii de la guvernarea
teritorială la guvernanța teritorială, o dezvoltare eficientă a tuturor județelor
țării sau a asocierii acestora, în interacțiune cu regiunile europene ;

• Regiunile de dezvoltare și-au îndeplinit parțial rolul inițial. Regiunile
administrative devin esențiale pentru compatibilizarea sistemelor teritoriale
europene și pentru a asigura o guvernanță multi-level;

• Regiunile administrative trebuie create pentru viitor, iar, cel puțin pentru
câteva decenii, competitivitatea scăzută trebuie suplinită prin potențialul
uman, utilizarea înțeleaptă a resurselor naturale și a oportunităților oferite
de apartenența la Uniunea Europeană;

• Acum este cel mai favorabil moment pentru a face acest pas, urmând a decide
CUM;



Concluzii (2)

• Criteriile propuse sunt validate la nivel european și pot
asigura o bază reală pentru un decupaj administrativ eficient la
nivel de NUTS II;

• Județele României, venind din istorie și având o confirmare în
materie de coordonare teritorială, trebuie să rămână ca un nivel
reprezentativ, echivalent lui NUTS III;

• Polarizarea teritorială regională este diferențiată, iar
modelele regionale trebuie corelate cu realitățile geografice;

• Regiunile administrative sunt cadrul necesar descentralizării,
completând o verigă în lanțul dezvoltării teritoriale  inteligente.



VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!
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