
DE CE AVEM NEVOIE DE REGIONALIZARE

Analizele statistice și economice arată că, deși în ultimele 
decenii România a cunoscut o dezvoltare la nivel național, 
decalajele dintre zonele prospere și cele sărace s-au 
menținut la același nivel sau chiar s-au accentuat.
În lipsa unei reforme administrative radicale, actualul sistem 
va accentua dezvoltarea dezechilibrată, care favorizează câ-
teva mari centre urbane, în detrimentul restului țării. 

Motivul principal
Motivul principal care stă la baza reformei de regiona-
lizare-descentralizare este asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate, care să reducă decalajele dintre zonele săra-
ce și cele prospere și să asigure o repartiție echitabilă a 
resurselor de dezvoltare pe tot teritoriul României.

Obiectivele procesului de regionalizare-descentralizare
•	 Asigurarea unui standard minim de trai decent în toate 

localitățile din România. 
•	 Descentralizarea competențelor administrative de in-

teres local, județean și regional, concomitent cu asigu-
rarea resurselor financiare necesare pentru exercitarea 
acestor competențe. 

•	 Simplificarea sistemului administrativ și reducerea 
birocrației. 

•	 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene 
în noul exercițiu bugetar al Uniunii Europene în perioa-
da 2014-2020.

•	 Stimularea cooperării asociative între mai multe unități 
administrativ-teritoriale.

•	 Adaptarea României la modelele de organizare admi-
nistrativă din statele membre ale Uniunii Europene. 

PREJUDECĂȚILE ȘI ADEVĂRUL DESPRE 
REGIONALIZARE ȘI DESCENTRALIZARE

Prejudecăți
La nivelul opiniei publice în general, dar și în anumite cer-
curi politice sau economice mai informate, persistă mai 
multe prejudecăți în legătură cu procesul de regionaliza-
re-descentralizare care urmează să fie introdus în Româ-
nia. E vorba de false concepții, temeri sau spaime care în 
general însoțesc orice reformă care aduce o schimbare 
substanțială în societate.  
•	 Crește birocrația
•	 Instabilitate legislativă
•	 Creșterea distanțelor administrative
•	 Disoluția statului unitar
•	 Costul ridicat al reformei

Adevărul despre regionalizare
Mai puțină birocrație
Reducerea aparatului administrativ
•	 Mai puține competențe centrale înseamnă mai puțini 

angajați în ministere.
•	 Includerea deconcentratelor în consiliile județene și re-

gionale înseamnă mai puțini angajați în administrația 
centrală.

•	 Preluarea personalului din Agențiile de Dezvoltare Regi-
onală în aparatul tehnic al consiliilor regionale înseam-
nă că  nu se vor face angajări suplimentare la nivel de 
regiune.

Simplificare
•	 Subsidiaritatea = transferul competențelor administra-

tive la nivelul cel mai apropiat de cetățean la care pot fi 
exercitate eficient. 

•	 După regionalizare, niciun cetățean nu va trebui să 
meargă mai departe sau la mai multe ghișee pentru a-și 
rezolva problemele administrative. 

•	 Distanțele se vor scurta pe măsură ce se vor transfera 
competențele la nivel regional, județean și local. 

•	 Ghișeul unic este ținta finală a procesului de regionali-
zare-descentralizare.

Stabilitate: reformă graduală
O altă temere destul de întâlnită este că dacă regionalizarea 
va fi realizată în cursul anului 2013, anul următor va fi al unei 
schimbări radicale rapide, care va crea instabilitate legisla-
tivă, financiară și guvernamentală. În realitate există două 
etape ale procesului de regionalizare-descentralizare: 

Etapa 2013-2014
Implementarea cadrului legal și instituțional al regionaliză-
rii-descentralizării pentru pregătirea regiunilor în vederea 
noului exercițiu financiar al Uniunii Europene 2014 - 2020.

Etapa 2014 - 2016
Implementarea graduală a măsurilor de descentralizare 
prin transferul treptat al competențelor administrative de la 
nivel central către regiuni, județe și localități.

Ce NU se descentralizează?
Statul unitar român
•	 Autoritatea și caracterul unitar al statului român nu se 

descentralizează.
•	 Regionalizarea NU înseamnă federalizare. 
•	 NU vor exista guverne regionale, ci consilii regionale
•	 Regiunile NU vor fi conduse de guvernatori, ci de 

președinții consiliilor regionale. 
Parlamentul României
•	 Parlamentul va rămâne SINGURA autoritate legiuitoare 

a țării.
•	 Nu vor exista parlamente regionale.
•	 Consiliile regionale nu vor emite legi – vor emite hotă-

râri cu caracter administrativ.

REGIONALIZAREA ȘI DESCENTRALIZAREA
Cel mai amplu proiect de țară după integrarea României în Uniunea Europeană



Procesul de regionalizare-descentralizare

pagina 2

Instituțiile fundamentale ale statului român
•	 Armata
•	 Justiția
•	 Serviciile de informații
•	 Poliția
•	 Jandarmeria
•	 Instituțiile responsabile de politica externă

Politicile naționale
•	 Viziunea, strategiile naționale și politicile publice vor fi 

stabilite la nivelul ministerelor.
•	 Se descentralizează doar competențele administrative 

care pot fi exercitate la nivel local, județean și regional.

Reducerea distanțelor administrative
Cum funcționează actualul sistem administrativ

•	 Cetățeanul trebuie să străbată distanțe mari și să mear-
gă la mai multe ghișee pentru a-și rezolva problemele.

•	 Cetățeanul trebuie să învețe cum funcționează sistemul, 
pentru a ști unde să depună solicitările pentru rezolva-
rea problemelor sale.

Cum va funcționa sistemul după descentralizare

•	 Cetățeanul se va adresa doar instituțiilor din proximitatea sa.
•	 În urma procesului de regionalizare-descentralizare, sis-

temul va lucra pentru cetățean și va transmite solicitări-
le acestuia către instituțiile competente.

•	 Instituțiile centrale nu mai intervin în chestiunile de in-
teres local.

Județele nu se desființează
•	 În toate statele europene în care există regiuni (ni-

vel NUTS-2), există și subdiviziuni corespunzătoare 
județelor (nivel NUTS-3). 

•	 Județele au o tradiție îndelungată, având semnificații 
importante pentru definirea identității locale. 

•	 Reședințele actualelor județe vor putea deveni polii de 
dezvoltare ai viitoarelor regiuni.

•	 O garanție suplimentară pentru menținerea județelor 
va fi menționarea explicită a acestei unități administra-
tiv-teritoriale în Constituția României, alături de regiuni, 
orașe și comune. 

Reducerea costurilor administrative
O altă prejudecată frecvent întâlnită în spațiul public, este 
că schimbarea sistemului administrativ presupune sume 
uriașe de bani, pe care România nu și le permite în această 
perioadă de criză economică.

CRITERII FUNCȚIONALE PENTRU STABILIREA 
REGIUNILOR
1. Mai mulți poli de dezvoltare în regiune

Sistemele multipolare asigură cea mai echilibrată formă 
de dezvoltare în interiorul unei regiuni. Între acești poli se 
creează fluxuri demografice, comerciale și economice care 
favorizează dezvoltarea întregii regiuni. De asemenea, polii 
de dezvoltare pot antrena o utilizarea mai variată a resurse-
lor naturale, umane și financiare. 
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Sistemele bipolare pot, de asemenea, antrena mai multe 
resurse umane și economice și pot crea fluxuri între cei doi 
poli de dezvoltare din interiorul regiunii. Este însă posibil ca 
anumite zone periferice să nu fie cooptate în procesul de 
dezvoltare. 

Sistemele monopolare concentrează cea mai mare parte 
a resurselor într-un singur pol de dezvoltare. În principiu, 
se mizează pe faptul că acest potențial de dezvoltare va fi 
„radiat” către restul regiunii, însă este foarte posibil ca zo-
nele periferice să nu poată beneficia de dezvoltare, fapt 
care favorizează apariția decalajelor intra-regionale. 

2. Dimensiunea: o regiune mai mare dispune 
de mai multe resurse

O regiune eficientă are nevoie de un teritoriu suficient de 
mare, de minim patru județe, pentru a avea o varietate cât 
mai mare de resurse de dezvoltare.  
Este nevoie ca într-o regiune să existe cel puțin un centru 
universitar regional, un spital regional, un aeroport, una 
sau mai multe conexiuni cu drumurile naționale impor-
tante etc. Deci e nevoie de o dimensiune suficient de mare 
încât să înglobeze toate aceste elemente, care sunt de fapt 
sursele de dezvoltare ale acelei regiuni.

3. Forma: regiunile de formă circulară sunt 
preferabile celor alungite

Într-o regiune de formă alungită, costurile de transport și 
accesul către reședința regională vor fi mai dezechilibrate. 

În schimb, într-o regiune de formă circulară există un echi-
libru între localitățile din interiorul regiunii.

4. Fluxurile: orientarea fluxurilor spre interiorul 
regiunii

Analizele sociologice și economice relevă existența unei mul-
titudini de fluxuri comerciale și demografice între localitățile 
din România. Este important ca fluxurile dominante să fie 
orientate în interiorul regiunii pentru a asigura dezvoltarea 
acesteia. În caz contrar, regiunea respectivă va deveni „dona-
toare” de resurse către regiunile învecinate. 

5. Resurse umane echilibrate: specializări 
variate ale forței de muncă

E nevoie de o forță de muncă specializată în domenii 
variate pentru a acoperi nevoia de competitivitate și profilul 
activităților productive din interiorul regiunii. 

6. Multiculturalism

Grad ridicat de multiculturalism, ca diversitate culturală, ling-
vistică, etnică sau confesională, pentru a asigura interacțiunea 
socială și pentru evitarea tendințelor de segregare regională.
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UNDE VOR FI REȘEDINȚELE

Stabilirea finală a reședințelor regionale trebuie să țină cont de modelul multipolar care asigură cea mai echilibra-
tă dezvoltare. Actualele reședințe de județ trebuie să devină viitorii poli de dezvoltare ai regiunii.

Opiniile exprimate de populația din interiorul fiecărei regiuni de dezvoltare
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Fluxurile de migrație 2006-2008

Grade de dezvoltare
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Dezvoltare rurală

Sistemul de relații între așezările din România

1. Maramureș
2. Rodna – Bârgău – Căliman
3. Depresiunea Ciuc – Valea 
Bistriței
4. Dobrogea de Sud-Est
5. Zona periurbană București
6. Depresiunea Brașov, Valea Pra-
hovei și Subcarpații Munteniei.
7. Sibiu – Lotru
8. Porțile de Fier – Valea Cernei – 
Tismana
9. Câmpia Banatului
10. Culoarul Criș -Someș 

A. Moldova de Nord-Est
B. Moldova Centrală
C. Delta Dunării
D. Dobrogea Centrală și de 
Sud-Vest
E. Câmpia Bărăgan
F. Subcarpații de curbură
G. Câmpia Teleorman
H. Oltenia de Sud
I. Banatul de Sud
J. Munții Apuseni
K. Podișul Someșan


