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1. DATE ESENŢIALE ŞI CIFRE 
Figura 1: Harta României 

 
Surse: World Fact Book 

România, cea mai mare ţară din Balcani, este situată în sud –estul Europei. România a 
aderat la Uniunea Europeană (UE) în cadrul celei de a cincea extinderi, în ianuarie 2007. 

Figura 2: Date esenţiale: 

Suprafaţă 238 391 km2 
 
Populaţie 21 500 000 (2010) 
 
Densitatea populaţiei (pe km2) 93,7 (2007) 
 
Limbi oficiale română 
 
Monedă Leu (1 euro = 42 734 lei) 
 
PIB-ul pe cap de locuitor (exprimat în SPC) 42 (2007) 
 
Rata de creştere 6,6 % (2011) 
 
Rata şomajului 6,9 % (2009) 
 
Rata inflaţiei 5 % (2010) 

Deficit bugetar 8 % (2010) 
 
Datorii publice 23,7 % din PIB (2009) 

 
Surse: EUROSTAT 
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2. GUVERNUL ŞI POLITICILE 
Constituţia din 1991, modificată în 2003, proclamă România ca o republică democratică şi 
socială, în cadrul căreia suveranitatea aparţine poporului. Aceasta prevede un Preşedinte, 
un Parlament, o Curte Constituţională şi un sistem separat de instanţe inferioare care 
include Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
România este o republică democratică semiprezidenţială în cadrul căreia funcţiile executive 
sunt împărţite între preşedinte şi prim-ministru. Preşedintele este ales prin vot universal 
pentru maximum două mandate de cinci ani. Preşedintele îl desemnează pe prim-ministru, 
care, la rândul său, desemnează Consiliul de Miniştri.  
Puterea legislativă este deţinută atât de Guvern, cât şi de cele două Camere ale 
Parlamentului (Parlamentul României): Camera Deputaţilor (346 de membri) şi Senatul 
(140 de membri). Membrii celor două Camere sunt aleşi pentru un mandat de patru ani în 
baza unui sistem electoral cu reprezentare proporţională. Toţi cetăţenii care au împlinit 18 
ani au drept de vot. 

România funcţionează pe baza unui sistem politic multipartid care practic nu permite 
alcătuirea unui guvern majoritar. În ultimii opt ani s-a înregistrat o stabilitate a scenei 
politice datorită fuziunii micilor partide parlamentare cu cele mai mari. Cu toate acestea, 
politicile României sunt încă dinamice şi imprevizibile. La momentul actual, în România 
există cinci partide parlamentare (cu excepţia celor 18 partide ale minorităţilor etnice care 
au câte un reprezentant fiecare). 

Figura 3: Principalele partide politice din România 
Numele partidului Orientare Preşedinte 

Partidul Democrat Liberal Liberal conservatoare, centru-
dreapta Emil Boc 

Uniunea Democrată Maghiară din 
România 

Partid al minorităţilor maghiare de 
centru Béla Markó 

Partidul Social Democrat Social-democrată, centru-stânga Victor Ponta 

Partidul Naţional Liberal Liberală, centru-dreapta Crin 
Antonescu 

Partidul Conservator Conservatoare  Daniela Popa 

Surse: Informaţii prelucrate de către autor 

Traian Băsescu a devenit pentru prima dată preşedinte în urma alegerilor din 2004 şi a fost 
apoi reales în decembrie 2009. Din momentul instaurării în funcţie, dl Băsescu a fost 
apreciat la nivel internaţional datorită eforturilor sale împotriva corupţiei şi a pregătirii 
României în vederea aderării la UE. În 2005, Traian Băsescu a demarat procesul de 
deschidere a dosarelor poliţiei secrete de temut din era comunistă – Securitatea.  
Actualul guvern de centru – o coaliţie între Partidul Democrat Liberal, Uniunea Democrată 
Maghiară şi câţiva aliaţi independenţi – s-a format în noiembrie 2008, a prezentat un buget 
de austeritate pentru anul 2010, şi a promis măsuri severe în vederea combaterii crizei 
financiare continue.  
Analiştii susţin faptul că prim-ministrul Boc se confruntă cu una dintre cele mai dificile 
sarcini din istoria postcomunistă a României, şi anume aceea de a obţine aprobarea cu 
privire la adoptarea măsurilor de reducere a cheltuielilor, necesare în vederea îndeplinirii 
condiţiilor impuse de Fondul Monetar Internaţional şi a dezgheţării tranşelor de împrumut 
din pachetul de ajutor financiar care se ridică la 20 de milioane de euro, tranşe esenţiale în 
vederea prevenirii agravării recesiunii în România.   

Propunerile guvernului privind măsurile de corectare a deficitului bugetar, şi anume 
reducerea salariilor şi pensiilor în cadrul sectorului public, au declanşat proteste în masă în 
Bucureşti în mai 2010.  
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3. ECONOMIA 

În urma răsturnării regimului comunist la sfârşitul anilor 1989, statul român a străbătut un 
deceniu de instabilitate şi declin economic, cauzate într-o anumită măsură de o bază 
industrială depăşită şi de lipsa unei reforme structurale. Totuşi, începând cu anul 2000, 
economia României s-a transformat într-o economie bazată pe stabilitate macroeconomică 
relativă, caracterizată printr-o creştere intensă, o rată redusă a şomajului şi o rată a 
inflaţiei aflată în scădere.  

În urma unei serii de privatizări şi de reforme care au avut loc la sfârşitul anilor 1990 şi 
începutul anilor 2000, gradul de participare a guvernului la sporirea economiei din România 
este într-o oarecare măsură mai scăzut decât în cazul altor economii europene. În 2005, 
guvernul a înlocuit sistemul de impozitare progresiv al României cu o cotă unică de 
impozitare de 16 %, aplicabilă atât în cazul veniturilor personale, cât şi în cazul profitului 
companiilor, măsură în urma căreia România a devenit statul cu cea mai mică sarcină 
fiscală din cadrul Uniunii Europene, un factor care a contribuit la creşterea sectorului privat. 
Economia României se bazează în principal pe servicii, care reprezintă 55 % din PIB-ul 
statului, deşi industria şi agricultura contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, 
reprezentând 35 % şi, respectiv, 10 % din PIB-ul statului. În plus, 32 % din populaţia 
României deţine locuri de muncă în cadrul sectorului agricol şi al producţiei primare, acest 
procent numărându-se printre cele mai ridicate din Europa la acest capitol. Rata şomajului 
în România se ridică la 8,3 % (februarie 2010), aceasta fiind cea mai ridicată rată 
înregistrată din 2003. Se estimează că rata şomajului va continua să crească în 2010, în 
special în contextul reducerilor din sectorul public vizate de guvern în vederea scăderii 
deficitului bugetar la 5,9 % din PIB, faţă de 7,2 % din PIB, procent înregistrat în anul 
precedent. 

În 2009, economia României a scăzut ca urmare a încetinirii economice la nivel mondial. 
Produsul intern brut a scăzut cu 7,2 % în cel de al patrulea trimestru al anului 2009 faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, creşterea producţiei industriale a 
atins un procent anual de 6,9 % în decembrie 2009, acesta fiind cel mai ridicat procent 
înregistrat în cadrul UE-27.  

Criza economică pare să fi avut un impact asimetric asupra diferitelor sectoare economice, 
deşi există şi anumite caracteristici comune:  o scădere considerabilă a cererii, sporirea 
numărului împrumuturilor şi instabilitate a cursului de schimb al monedei naţionale. Printre 
cele mai afectate industrii se numără industria automobilelor, industria manufacturieră, 
industria transporturilor şi industria metalurgică. 

Aproape toate studiile estimează o scădere bruscă a cererii: disponibilitatea redusă a 
creditelor, cauzată parţial de lichidităţile scăzute de pe pieţele financiare mondiale, poate fi 
atribuită, într-o anumită măsură, nivelului ridicat atât al ratei de scont (10 %) cât şi al 
rezervelor minime obligatorii pe care băncile trebuie să le păstreze în conturi deschise la 
Banca Naţională a României.  
De asemenea, un alt factor semnificativ este şi deficitul bugetar considerabil al statului. 
Printre motivele care stau la baza acestui deficit atât de ridicat se numără, fără îndoială, 
creşterile pensiilor din ultimii ani, menţinerea unor rate de impozitare modeste şi impozite 
scăzute în cadrul sectorului bancar şi al celui financiar. 
În acest context, un aspect extrem de important se va dovedi a fi capacitatea României de 
a absorbi fondurile provenite din partea Uniunii Europene, care, până la momentul actual, 
nu au fost utilizate decât într-o mică măsură: în urma aderării la UE la 1 ianuarie 2007, 
România a absorbit fonduri echivalente cu 0,75 % din PIB, comparativ cu procentul de 2 % 
vizat iniţial, în timp ce în 2008 nu a utilizat decât un sfert din valoarea totală a fondurilor 
puse la dispoziţie de Bruxelles. 
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În iulie 2009, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de iniţiere a unei proceduri 
privind deficitul excesiv împotriva României. Acesta a recomandat României ca până în 
2011 să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3 % din PIB.  Iniţial, decizia Consiliului 
stabilise ca termen data de 7 ianuarie 2010, însă, din cauza situaţiei survenite în urma 
recesiunii, România a obţinut o amânare de un an.  Între timp, România a adoptat măsuri 
care, în opinia UE, constituie reduceri considerabile ale cheltuielilor publice, în vederea 
reducerii acestor cheltuieli şi a creşterii veniturilor publice. 
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4. CADRU ŞI STRUCTURI INSTITUŢIONALE 

4.1. Diviziuni administrative 
În 1998, România a optat pentru o structură regională instituţională care, conform 
anumitor autori, poartă numele de regionalizare fără crearea unui nivel regional, sau 
regionalizare administrativă (Marcou, 2003 şi Davez, ed., 2003). România a fost împărţită 
în opt regiuni de dezvoltare fără capacităţi administrative, prin includerea administraţiilor 
sub-naţionale existente (judeţe) în cadrul regiunilor (a se vedea Figura 4 de mai jos). 
Regiunile de dezvoltare corespund nivelului NUTS II de diviziuni al UE şi nu deţin capacităţi 
legislative sau executive şi nici capacităţi bugete separate. Mai degrabă, acestea furnizează 
unităţi de observare în vederea colectării datelor statistice în conformitate cu normele 
regionale şi cu politicile UE. Actorii implicaţi în cadrul programelor regionale sunt agenţiile şi 
consiliile de dezvoltare regională, guvernele locale şi naţionale, organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi. 
 
Începând cu 2009, România a fost împărţită în 41 de judeţe şi un municipiu-capitală, 
corespunzătoare nivelului NUTS III de diviziuni al UE.  În prezent, România nu deţine 
unităţi corespunzătoare nivelului NUTS IV de diviziuni al UE, judeţele fiind alcătuite direct 
din oraşe (unele dintre acestea fiind declarate municipii) şi comune. Fiecare judeţ este 
condus de un consiliu judeţean (county council), responsabil cu gestionarea chestiunilor la 
nivel local, precum şi de un prefect, numit de guvernul central, care nu poate fi membru al 
unui partid politic, şi care este responsabil cu gestionarea chestiunilor naţionale (centrale) 
la nivel judeţean. Începând din anul 2008, preşedintele consiliului judeţean nu mai este 
ales de consiliul judeţean, ci direct de către cetăţeni. 
Fiecare judeţ se împarte la rândul său în oraşe (singular oraş, plural oraşe), şi comune 
(singular comună, plural comune), primele reprezentând localităţile urbane, şi comune, iar 
cele din urmă localităţile rurale. În România există în total 319 oraşe şi 2 686 de comune. 
Fiecare oraş şi fiecare comună au câte un consiliu local propriu, condus de un primar 
(mayor). 103 dintre cele mai mari şi mai populate oraşe deţin statutul de municipiu, statut 
care le conferă o putere administrativă sporită asupra chestiunilor la nivel local. Bucureşti 
este un oraş care deţine statutul de municipiu, însă este unic printre celelalte localităţi 
datorită faptului că nu face parte din niciun judeţ. Municipiul Bucureşti nu are un consiliu 
judeţean, însă este condus de un prefect. În municipiul Bucureşti se aleg un primar general 
(general mayor) şi un consiliu general (Consiliul General Bucureşti). De asemenea, şi în 
fiecare dintre cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti se aleg câte un primar şi câte un 
consiliu local. 
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Figura 4: Harta administrativă a României 

 
Surse: Benedek, J. (2004)  

 
Începând cu 2010, Comisia prezidenţială, însărcinată cu analizarea regimului politic şi 
constituţional, a prezentat diferite propuneri cu privire la reorganizarea administrativă a 
României  Cea mai mare parte a acestor recomandări vizează restabilirea parţială a 
judeţelor în forma în care se aflau înainte de 1950. Judeţele vor fi grupate în diferite regiuni 
(de la 9 la 15) în funcţie de caracteristicile istorice şi economice comune ale acestora 
(nivelul NUTS II de diviziuni al UE). La rândul lor, regiunile vor fi grupate în 4-6 
macroregiuni (nivelul NUTS I de diviziuni al UE). În plus, pentru a îndeplini standardele UE 
cu privire la unităţile statistice şi administrative, se va crea probabil o subdiviziune 
corespunzătoare nivelului NUTS IV de diviziuni al UE, denumită plasă sau canton. 
 

4.2. Cadrul instituţional pentru politica europeană de coeziune 

Noile regiuni de nivel NUTS II au fost introduse împreună cu o nouă reţea instituţională 
pentru administrarea acestor unităţi spaţiale: Consiliul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională (CNDR), Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR) şi Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională (ADR). 

Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională reprezintă o instituţie bazată pe 
parteneriat stabilită în vederea elaborării şi punerii în aplicare a obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională. Statul deţine o poziţie dominantă în cadrul acestei instituţii deoarece 
aceasta este condusă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
Secretariatul este asigurat de acelaşi minister, iar diferiţi reprezentanţi ai guvernului, al 
căror număr este egal cu cel al reprezentanţilor (preşedinţi şi vicepreşedinţi) celor opt CDR-
uri, sunt membri ai Consiliului. Această instituţie are rolul de a aproba strategia naţională 
pentru dezvoltare regională şi Planul Naţional de Dezvoltare, standardele şi priorităţile de 
utilizare a Fondului naţional de dezvoltare regională şi proiectele propuse de ADR-uri. 
Cele opt Consilii pentru Dezvoltare Regională reprezintă structurile teritoriale pentru 
dezvoltarea regională. Acestea sunt organisme consultative instituite la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare şi nu deţin personalitate juridică. Ele au rolul de a analiza şi de a 
decide cu privire la strategia şi programele de dezvoltare regională, la proiectele de 
dezvoltare regională şi la standardele, priorităţile, alocarea şi scopul resurselor Fondului de 
dezvoltare regională. 
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Agenţiile pentru Dezvoltare Regională reprezintă structuri teritoriale de dezvoltare 
regională stabilite în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare. Acestea sunt instituţii 
neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică. ADR-urile au 
rolul: de a formula şi propune strategia de dezvoltare regională, planurile şi programele de 
dezvoltare regională şi planurile de gestionare a fondurilor în vederea aprobării de către 
CDR, de a pune în aplicare planurile de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor şi de a gestiona Fondul de dezvoltare regională (FDR).  

FDR-ul nu are un statut bine definit din punct de vedere juridic, lucru care afectează 
funcţionarea adecvată a ADR-urilor şi care impune dependenţa ridicată a acestora de 
finanţarea şi de fondul comercial central şi local. În această situaţie sunt implicate două 
părţi. Pe de o parte, actorii subnaţionali care nu dispun de suficiente resurse (majoritatea 
comunelor rurale sărace şi a oraşelor subdezvoltate ) şi care, prin urmare, nu pot contribui 
în mod eficient la FDR şi nu pot asigura funcţionarea adecvată a ADR-urilor din cadrul lor. 
Pe de altă parte, principalii contribuabili la FDR care aşteaptă anumite avantaje de pe urma 
contribuţiei lor şi care utilizează ADR-urile ca platformă în vederea atragerii de fonduri şi de 
investiţii în folosul judeţelor lor – şi nu neapărat al întregii regiuni  

 

4.3. Criterii privind procesul de luare a deciziilor la nivel regional 

Structurile regionale din România nu deţin competenţe fiscale sau funcţionale şi, prin 
urmare, nici putere de decizie. Nu este clar în faţa cui răspund structurile regionale pentru 
deciziile pe care le adoptă.  
 
Dată fiind componenţa consiliului, este posibilă reprezentarea intereselor administraţiilor 
locale şi judeţene, ceea ce înseamnă că procesul de luare a deciziilor se împarte între 
membrii aleşi direct (primari) şi cei aleşi indirect (preşedinţi ai consiliilor judeţene).  
 
Cu toate acestea, preşedinţii consiliilor judeţene deţin în general o putere politică mai mare 
decât primarii, dat fiind faptul că aceştia sunt responsabili de armonizarea la nivel 
judeţean, un proces cu implicaţii politice foarte mari. Prin urmare, este aproape firesc ca 
preşedintele judeţean să deţină aceeaşi influenţă politică în cadrul reuniunilor consiliului 
regional. Trebuie menţionat faptul că nici structura, nici componenţa consiliului regional nu 
deţin abilitatea de a reduce politizarea procesului de luare a deciziilor privind dezvoltarea 
regională.  
 
Abordarea acestor dezechilibre prin intermediul luării deciziilor la nivel regional reprezintă o 
provocare, având în vedere cadrul instituţional complex care nu a delegat încă 
responsabilităţi funcţionale şi fiscale structurilor locale şi regionale. Procesele politice sunt, 
de asemenea, importante, deoarece pot stabiliza sau pot face regulile jocului şi mai puţin 
participative şi previzibile, în beneficiul sau în detrimentul regiunilor. 
 

4.4. Diferenţe regionale în România 

În România, la fel ca şi în alte state, diferenţele regionale reprezintă o caracteristică 
fundamentală a dezvoltării, cu schimbări condiţionate de factori complecşi, precum 
traiectoria evoluţiei poziţiei sociale, economice şi geografice a regiunilor. În general, 
acestea scot în evidenţă o diferenţiere a regiunii estice faţă de cea vestică, precum şi a 
regiunii centrale faţă de cea periferică. 
 
În urma restructurării industriale, au apărut rapid diferenţe regionale care au continuat să 
se dezvolte. Diferenţele dintre zonele urbane şi cele rurale sunt semnificative şi în continuă 
creştere. La fel ca majoritatea noilor state membre ale Uniunii Europene, România se 
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caracterizează printr-o dominanţă economică semnificativă a regiunii capitalei Bucureşti-
Ilfov, care contribuie în mod substanţial la economia naţională şi la sporirea ratei de 
creştere economică, sporind astfel şi diferenţele de dezvoltare. PIB-ul mai mare pe cap de 
locuitor se datorează în principal productivităţii mult mai crescute decât în celelalte regiuni. 
De asemenea, un alt motiv care stă la baza puterii economice considerabile a regiunii 
capitalei este reprezentat de angajaţii care fac naveta în capitală, care constituie o forţă de 
muncă mai mare comparativ cu cea a locuitorilor capitalei.  
 
Exceptând regiunea Bucureşti-Ilfov, creşterea economică urmează o orientare generală de 
la est spre vest, orientare care se datorează apropierii de pieţele vest europene, care 
constituie un factor de stimulare a creşterii economice. Prin urmare, în regiunile României 
aflate în vecinătatea acestor pieţe (regiunile vestice) se înregistrează niveluri de dezvoltare 
crescute. În ciuda faptului că datele statistice scot în evidenţă anumite variaţii de-a lungul 
timpului, din cauza poziţiei lor geografice şi a altor factori locali, regiunile estice, de la 
frontiera cu Moldova (zona de Nord-Est) şi cele sudice de-a lungul Dunării (zona de Sud şi 
Sud-Vest) sunt cele mai slab dezvoltate. Cele mai slab dezvoltate regiuni din întreaga UE-
27 sunt regiunile de nord-est şi de sud-vest. La baza acestei slabe dezvoltări stau rata 
ridicată a şomajului, în special în cadrul comunităţilor rurale, activităţile rurale extinse şi 
capacitatea redusă de a atrage investiţii străine directe.  
 
Investiţiile străine directe (ISD) au susţinut într-o mare măsură creşterea economică în 
regiunile în care acestea au avut loc. De astfel de investiţii au beneficiat regiunile de nord-
vest, vest şi centru, şi, în special, regiunea Bucureşti-Ilfov, care a atras 60,6 % din totalul 
de investiţii străine directe din România. De asemenea, şi portul din Constanţa, aflat în 
regiunea de sud-est, a beneficiat în mod prioritar de ISD. Din păcate, multe operaţiuni ISD 
din regiunea estică a ţării se bazează pe costuri salariale scăzute şi nu sunt durabile pe 
termen lung. 
 
Atât zonele urbane cât şi cele rurale se confruntă cu probleme privind infrastructura (din 
cauza subinvestirii), dezvoltarea economică locală şi mediul social. În plus, zonele rurale 
depind într-o prea mare măsură de agricultură. Nivelul scăzut de antreprenoriat este strâns 
legat de faptul că predomină zonele rurale, de lucrătorii necalificaţi, de gradul scăzut de 
urbanizare şi de nivelul crescut al emigrării în străinătate. De asemenea, regiunea 
Bucureşti-Ilfov deţine cel mai mare număr de IMM-uri - 45,51 /1 000 – care este de trei ori 
mai mare decât numărul IMM-urilor existente în cea mai slab cotată regiune – regiunea de 
nord-est. 
 
Îmbătrânirea populaţiei reprezintă, de asemenea, un fenomen îngrijorător care afectează 
regiunile sudice şi cele vestice. Împreună cu emigrarea unui număr mare de cetăţeni, acest 
lucru poate afecta într-un mod grav dezvoltarea viitoare, dat fiind faptul că în anumite 
sectoare se resimte deja lipsa forţei de muncă. 
 
Serviciile de infrastructură şi de consultanţă pentru întreprinderi sunt foarte scăzute 
calitativ sau chiar inexistente. În întregul stat, infrastructura transporturilor este 
subdezvoltată, însă există anumite regiuni care se bucură totuşi de o dotare mai bună 
decât celelalte. Bineînţeles, regiunea Bucureşti-Ilfov beneficiază de cele mai multe dotări în 
domeniul infrastructurii transporturilor, în timp ce regiunea nord-estică este cea mai slab 
dezvoltată la acest capitol. 
 
În general, se resimte nevoia unei abordări mai structurate la nivel teritorial a diferitelor 
politici de dezvoltare sectoriale şi intersectoriale şi a diferitelor măsuri derivate. 
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5. EXPERIENŢA DE PREADERARE: LECŢII ÎNVĂŢATE 

Pe parcursul perioadei de preaderare, România a beneficiat de fonduri substanţiale, fie sub 
formă de subvenţii, fie sub formă de împrumuturi suplimentate de cofinanţare naţională, în 
vederea îndeplinirii a diferite scopuri, de la investiţii mari în infrastructură şi sprijin acordat 
mediului de afaceri, până la consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice 
române de a transpune şi a pune în aplicare acquis-ul comunitar. Principalul sprijin a venit 
din partea programelor de preaderare PHARE 1, ISPA2 şi SAPARD3 care în perioada 1991 – 
2006 au contribuit cu 6,5 miliarde de euro. Începând cu 2000, din momentul demarării 
negocierilor de aderare, UE a alocat, prin intermediul tuturor celor trei instrumente, peste 
25 % din investiţiile totale în bugetul naţional. Finanţările pentru preaderare s-au ridicat la 
1,1 miliarde de euro în 2006. Finanţarea pentru preaderare continuă până în 2010. 
 

Principalele lecţii învăţate, care merită menţionate, vizează următoarele chestiuni: 

 Capacitatea administrativă: Capacitatea administrativă a fost recunoscută ca cerinţă 
fundamentală în vederea gestionării eficiente şi corecte a fondurilor, şi au fost adoptate 
măsuri esenţiale cu privire la stabilirea unor structuri adecvate şi a unor prevederi 
privind alocarea spaţiilor, recrutarea de personal şi remunerarea, cu privire la formare, 
la stabilirea unor proceduri clare etc. Atenţia prioritară acordată acestor chestiuni se 
reflectă în „Planul Unic de Acţiune ce are ca obiectiv consolidarea sistemelor de 
gestionare pentru operarea fondurilor UE în România”, aprobat de Guvernul României în 
2005. 

 Planificare şi programare: Exerciţiul de planificare strategică multianuală a fost 
realizat în principal pentru programul PHARE, prin elaborarea planurilor naţionale de 
dezvoltare, ca planuri pregătitoare în vederea întocmirii Planului Naţional de Dezvoltare 
2007-2013, precum şi a programului SAPARD, prin intermediul Programului Naţional 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  Programarea multianuală 2004-2006 pentru 
programul PHARE a facilitat o planificare şi o corelare eficientă a activităţilor privind 
pregătirea, lansarea, contractarea şi punerea în aplicare a proiectelor, precum şi o 
planificare eficientă a resurselor, reprezentând un exerciţiu util în vederea gestionării 
fondurilor structurale şi de coeziune. 

 Atribuirea responsabilităţilor: Experienţa dobândită în urma pregătirii programelor 
PHARE şi ISPA a fost esenţială în vederea stabilirii unui mecanism de control financiar 
adecvat şi a unei gestionări corespunzătoare a fondurilor structurale, punându-se 
accentul pe elaborarea unui mecanism adecvat de monitorizare a responsabilităţilor 
alocate de Agenţia de implementare autorităţilor responsabile cu punerea în aplicare. 
Instituţiilor implicate în gestionarea programului le-a fost pusă la dispoziţie o bază 
pentru evaluarea discrepanţelor, în vederea stabilirii domeniilor care necesită 
consolidări, şi, inclusiv, a estimării resurselor necesare în vederea îndeplinirii 
corespunzătoare a viitoarelor responsabilităţi ale acestora. 

 Asistenţă tehnică: S-a utilizat în mare măsură asistenţa tehnică în vederea pregătirii 
proiectului, iar cei care au beneficiat de asistenţă tehnică au învăţat cum să identifice 
mai bine nevoile care pot fi abordate de către experţi tehnici.  

 

                                                 
1 Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucţia Economiei. 
2 Instrumentul pentru politici structurale de preaderare. 
3 Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
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 Rotaţia personalului: În vederea evitării unor fluctuaţii majore ale personalului 
implicat în gestionarea fondurilor europene, care ar putea avea repercusiuni asupra 
gestionării şi punerii în aplicare a proiectelor, în principal, din cauza întârzierilor legate 
de administrarea proiectului, însă, de asemenea, din cauza cheltuielilor implicite (de 
exemplu, formarea noilor membri ai personalului), au fost adoptate măsuri corective, 
precum stimulente financiare pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor UE, 
măsuri care au condus la o reducere considerabilă a rotaţiei personalului. De asemenea, 
au fost înfiinţate şi aplicate programe de formare a persoanelor care nu deţineau 
calificările necesare. 

 Pregătirea beneficiarilor: Beneficiarii au învăţat să identifice nevoi şi să elaboreze 
proiecte în vederea accesării de surse de finanţare nerambursabile. 

 Punerea în aplicare a proiectului: Dificultăţile întâlnite în timpul punerii în aplicare a 
proiectului în perioada de preaderare (precum proceduri de cerere de ofertă/de 
contractare, exproprierea terenurilor sau colaborarea autorităţilor publice locale) au fost 
evaluate în vederea prevenirii posibilelor obstacole care ar putea sta în calea gestionării 
fondurilor structurale (de exemplu, pe baza criteriilor de eligibilitate şi de selecţie, sau a 
promovării unor măsuri juridice specifice etc.). 

 Gestionare şi control: În vederea îmbunătăţirii procesului de punere în aplicare şi a 
facilitării comunicării, au fost elaborate manuale şi ghiduri de procedură, care sunt 
actualizate în mod regulat. În vederea evitării conflictului de interese, au fost, de 
asemenea, delimitate foarte bine responsabilităţile şi funcţiile din cadrul agenţiilor 
implicate în gestionarea fondurilor UE. În cadrul procedurilor au fost incluse multe 
concepte, precum pista de audit, în vederea îmbunătăţirii controlului financiar şi a 
operaţiunii de audit. 

 Parteneriate: Parteneriatele aduc valoare adăugată procesului de programare şi de 
punere în aplicare.  Parteneriatele stabilite la nivel regional şi naţional, inclusiv 
organismele implicate în procesul de luare a deciziilor, precum comitetele de 
monitorizare din cadrul programelor ISPA şi SAPARD, se implică din ce în ce mai mult în 
cadrul elaborării şi aplicării programelor. 
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6. UE ŞI ROMÂNIA  

6.1. Politica de coeziune 2007-2013 în România 
Figura 5: Regiunile din România eligibile în cadrul Obiectivului de convergență  

 
 

 Regiunile de convergenţă Sursa: Site-ul DG REGIO 

  

6.1.1. Fonduri     
Toate regiunile din România sunt eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă. Alocarea 
generală de fonduri structurale şi de coeziune pentru România se ridică la 19 668 de 
miliarde de euro, din care 12 661 de miliarde reprezintă fondurile structurale în temeiul 
Obiectivului „Convergenţă”, 6 552 de miliarde de euro sunt alocate în temeiul Fondului de 
Coeziune şi 455 de milioane de euro în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială 
europeană” (inclusiv transferurile către instrumentul de asistenţă pentru preaderare, şi 
către Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat). 
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Figura 6:  Fonduri alocate României în perioada 2007-2013 exprimate în miliarde 
de euro 
Obiectiv Fond UE Finanţare 

publică 
naţională  

Total 

FC 6,5 1,8 7,8 

FEDR 9 2 11 

 
Convergenţă 

FSE 3,7 0,7 4,4 

Total convergenţă 19,2   

Total Cooperare Teritorială 
Europeană4 
 

FEDR 0,5 - 0,5 

TOTAL 19,7 4 23,7 

 TotalSursă: DG Politică Regională 

6.1.2. Priorităţi 
 
Ameliorarea infrastructurii transportului de bază şi a accesibilităţii este considerată o 
prioritate esenţială. Aproape 5,3 miliarde de euro (echivalentul a 28 % din cantitatea totală 
alocată) vor fi cheltuite în scopul reducerii deficitului ridicat în infrastructură pe care îl are 
ţara. Construcţia a aproximativ 1 400 de km de noi drumuri va fi finanţată din fonduri 
pentru a consolida coeziunea teritorială dintre România şi statele membre ale UE, prin 
reducerea semnificativă a timpului de călătorie cu îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii 
transportului către principalele destinaţii, atât pe plan intern cât şi în întreaga Europă, atât 
pentru pasageri cât şi pentru mărfuri, de-a lungul axelor prioritare TEN-T nr. 7 (axa rutieră 
Igoumenitsa/Patras-Atena-Sofia-Budapesta), nr. 18 (axa fluvială Rin/Meuse-Main-Dunăre ) 
şi nr. 22 (axa feroviară Atena-Sofia-Budapesta-Viena-Praga-Nürnberg/Dresda). 
Politica de coeziune va contribui cu 2,6 miliarde de euro la cercetare şi inovare pentru a 
asigura o competitivitate economică durabilă pe termen lung.  
 
Aproape 570 de milioane de euro vor fi investite în susţinerea întreprinderilor, partea 
majoritară a acestor resurse fiind axate pe sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri). Este de aşteptat ca un număr de aproximativ 5 000 de IMM-uri să primească 
ajutor din partea fondului.  
 
De asemenea, România intenţionează să utilizeze noi instrumente financiare inovatoare, 
cum ar fi JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Resurse 
europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mijlocii), instrumentul de 
inginerie financiară, care îmbină subvenţii şi împrumuturi.  
 
Aproape 445 de milioane de euro din fonduri vor fi investite în dezvoltarea reţelelor 
moderne în bandă largă şi a serviciilor publice online pentru întreprinderi şi 
cetăţeni. 
 
Un total de 940 de milioane de euro vor fi investiţi în măsuri în favoarea ocupării forţei 
de muncă. Fondul social european (FSE) va susţine 15 000 de stagiari în domeniul 
gestionării şi dezvoltarea abilităţilor pentru alţi 280 000 de stagiari. Aproximativ 1,2 
miliarde de euro vor fi investite în măsuri privind educaţia şi formarea profesională 
pentru a sprijini dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Va fi asigurată finanţare 
pentru 15 000 de candidaţi la doctorat şi pentru actualizarea competenţelor a 75 000 de 
cadre didactice.  

                                                 
4  Fiecare program de cooperare teritorială include un procent de cel puţin 15 % cofinanţare de la fiecare stat 

membru participant. 
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Includerea socială a grupurilor defavorizate va beneficia de aproximativ 1,2 miliarde 
de euro. Numărul de participanţi la programele de formare/reformare din cadrul grupurilor 
vulnerabile se preconizează a fi în jur de 150 000 (dintre care 65 000 sunt romi), în timp ce 
numărul profesioniştilor care urmează să participe la programe de formare privind 
incluziunea socială este de aproximativ 10 000. 
 
Totalul sumei alocate pentru investiţii care să contribuie direct la ameliorarea mediului 
(inclusiv a tratamentului apei) este de 8,6 miliarde de euro (aproape 45 % din totalul 
fondurilor alocate, reprezentând cea mai mare proporţie în termeni relativi a oricărui stat 
membru). Aproximativ 2,8 miliarde de euro (14,6 % din totalul contribuţiei comunitare) vor 
fi investite în domenii care să contribuie direct la atenuarea schimbărilor climatice, prin 
intermediul unor proiecte referitoare la eficienţa energetică şi energia regenerabilă, 
care sunt planificate să beneficieze de 604 de milioane de euro. 
 
Iniţiativa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - Asistenţă 
comună pentru sprijinirea proiectelor din regiunile europene) va ajuta autorităţile române în 
pregătirea proiectelor majore de cereri de sprijin din partea fondurilor. Un birou a fost 
înfiinţat la Bucureşti. 
 

6.1.3. Programe operaţionale 
România participă la şapte programe. Trei programe vor primi finanţare de la FEDR: 
programul „Regional”, programul „Creşterea Competitivităţii Economice” şi programul 
„Asistenţă Tehnică”, în timp ce două programe vor fi finanţate de FSE şi se vor concentra 
asupra dezvoltării resurselor umane şi îmbunătăţirii capacităţii administrative. Două 
programe orientate spre infrastructură, programele „Mediu” şi „Transport”, vor fi finanţate 
atât de FEDR, cât şi de Fondul de coeziune.  
O prezentare generală a acestor programe este oferită în figura 7 de mai jos. 
 
 
Figura 7: Rezumatul programelor  

PROGRAM OPERAŢIONAL FOND TOTAL 

 

Dezvoltarea resurselor 
umane 

FSE 3 476 144 996 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

FSE 208 022 622 

Regional FEDR 3 726 021 762 

Creşterea competitivităţii 
economice 

FEDR 2 554 222 109 

Transport FEDR 1 289 332 210 

Transport FC 3 276 605 085 

Transportul FEDR+FC 4 565 937 295 

Mediu FEDR 1 236 652 195 
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Mediu FC 3 275 817 943 

Mediu FEDR+FC 4 512 470 138 

Asistenţă tehnică FEDR 170 237 790 

Total FEDR 7 739 813 871 

Total FC 6 552 423 028 

Total FSE 3 684 147 618 

Total CSNR 2007-2013 Toate fondurile 17 976 384 517 

 
Sursă: Date prelucrate de autor 

 
 

În plus, România participă la două programe de cooperare transfrontalieră cu alte state 
membre, un program de cooperare transfrontalieră cu state terţe şi la un program de 
cooperare transnaţională în perioada 2007-2013 (contribuţia totală a FEDR pentru România 
în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială europeană”: 455 de milioane de euro). 
Obiectivul strategic general al programelor este de a aduce mai aproape oamenii, 
comunităţile şi actorii economici din zona de frontieră, cu scopul de a facilita dezvoltarea 
comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele-cheie ale regiunilor de frontieră. 
România ia parte la toate cele patru programe de cooperare interregională (bugetul total 
pentru toate cele 27 de state membre ale UE: 443 de milioane de euro): INTERACT II, 
URBACT II, ESPON/ORATE şi INTERREG IV C.  
 
6.2. Strategia pentru Dunăre 

Regiunea Dunării este una dintre cele mai importante zone din Europa. Aceasta cuprinde 8 
state membre (Germania, Austria, Republica Slovacă, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, 
România şi Bulgaria) şi 6 ţări învecinate (Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, 
Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina) din bazinul hidrografic şi din zonele de coastă 
ale Mării Negre. Se poate considera că zona întregului bazin hidrografic se întinde pe 
800 000 de km2, cu o populaţie de peste 100 de milioane de locuitori, concentrată în – dar 
nu redusă la – porţiunea de 3 000 de km de fluviu care trece prin zece ţări (mai multe 
decât oricare alt fluviu european).  În această regiune se află patru capitale şi alte centre 
importante ale regiunii. În urma aderărilor din 2004 şi 2007, există nevoia şi oportunitatea 
de a depăşi moştenirea fostelor diviziuni şi de a realiza pe deplin potenţialul regiunii în 
calitate de parte integrantă a UE. Strategia se încadrează în UE 2020 şi este în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona. Strategiile macroregionale sunt cazuri de teste de bază 
referitoare la ceea ce înseamnă coeziunea teritorială în termeni practici. În special, 
abordarea intersectorială integrată acoperă întregul proces de dezvoltare a strategiei. 
 
Consiliul European a solicitat în mod oficial Comisiei Europene să pregătească o Strategie 
UE pentru regiunea Dunării5. Strategia va fi atât integrată (de exemplu, va acoperi mai 
multe domenii politice, făcând legătura între ele) cât şi concentrată (de exemplu, se va 
concentra asupra principalelor probleme care privesc întreaga macroregiune). Conţinutul 
său va fi discutat cu ţările în cauză, părţile interesate relevante din cadrul regiunii (inclusiv 
regiunile, municipalităţile, organizaţiile internaţionale, instituţiile financiare, partenerii 
socio-economici şi societatea civilă), precum şi cu serviciile competente din cadrul Comisiei. 
Celelalte instituţii ale UE vor fi implicate îndeaproape. În acest stadiu, se preconizează că 
are trei „piloni”: 
                                                 
5 În concluziile sale din 19 iunie 2009 (11225/2/09 REV 2, CONCL 2). 
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 îmbunătăţirea sistemelor de conectivitate şi comunicare (care acoperă în special 
transporturile, chestiunile legate de energie şi societatea informaţională);  

 conservarea mediului şi prevenirea dezastrelor naturale;  
 consolidarea potenţialului pentru dezvoltare socio-economică.  
Abordarea se bazează pe experienţa Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, luând în 
acelaşi timp în considerare caracterul distinct al regiunii Dunării. În special, o astfel de 
strategie implică ideea ca partenerii relevanţi să vizeze găsirea unor soluţii agreate la 
provocările/oportunităţile comune şi să furnizeze un mecanism de guvernanţă pentru o 
abordare strategică comună, precum şi pentru punerea în aplicare a acţiunilor/proiectelor 
concrete. 
 
În prima jumătate a anului 2010, Comisia se va consulta cu părţile interesate relevante. 
Ulterior, va face bilanţul acţiunilor/proiectelor care ar fi utile de pus în aplicare în 
următoarele luni/ani. După această consultare, Comisia va propune un Plan de acţiune şi un 
sistem de guvernanţă care urmează să fie adoptat oficial în luna decembrie 2010 sub forma 
unei Comunicări referitoare la strategia UE pentru regiunea Dunării. 
 
Strategia se bazează pe abordarea „fără fonduri noi, fără legislaţie nouă, fără instituţii noi”. 
Resursele ar trebui să fie extrase din fondurile naţionale, fondurile regionale şi fondurile UE, 
inclusiv fondurile structurale ale UE pentru perioada de finanţare 2007-2013, eliberate de 
Comisia Europeană pentru statele membre ale UE şi pentru ţările (potenţial) candidate. Prin 
urmare, resursele disponibile pentru regiunea Dunării sunt de 95 de miliarde de euro dintr-
un total de 350 de miliarde de euro disponibile pentru punerea în aplicare a politicii 
regionale europene. 
 
Strategia UE pentru regiunea Dunării ar putea beneficia, de asemenea, de instrumentul 
Politicii europene de vecinătate. În plus, ar putea fi finanţată prin acordarea de credite: de 
exemplu, prin intermediul BEI sau BERD. 
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7. DESCRIERE SUCCINTĂ A DOUĂ REGIUNI DIN 
ROMÂNIA 

În secţiunile următoare vom prezenta pe scurt două regiuni – Bucureşti-Ilfov şi regiunea de 
Vest, care sunt considerate ca fiind „câştigătoare” datorită potenţialului lor de dezvoltare. 
Aceste regiuni sunt caracterizate prin existenţa unor centre urbane foarte puternice şi 
dinamice. Acestea au cele mai mari rate de investiţii străine directe (IDE) pe cap de locuitor 
şi cele mai dinamice pieţe de muncă şi medii antreprenoriale. Ambele sunt centre 
recunoscute de învăţământ superior. În plus, beneficiază de un grad ridicat de 
accesibilitate. Activitatea lor economică este îndreptată mai mult către industrie decât spre 
agricultură. Regiunea de Vest extrage de asemenea beneficii semnificative din vecinătatea 
cu Ungaria. 
 
 
7.1. Regiunea Bucureşti-Ilfov 

7.1.1. Date şi cifre-cheie 
Oraşul Bucureşti este capitala şi centrul comercial şi industrial al României. Acesta este 
situat în sud-estul ţării, pe malurile râului Dâmboviţa. În ianuarie 2006, populaţia propriu-
zisă a Bucureştiului se ridica la 1,9 milioane de locuitori şi cea a zonei metropolitane la 2,6 
milioane de persoane.  

Figura 8: Harta dezvoltării regiunii Bucureşti-Ilfov 
 

 

Sursă: Wikipedia 
 

7.1.2. Economia 
 
Din punct de vedere economic, oraşul este de departe cel mai prosper din România şi este 
unul dintre principalele centre industriale şi noduri de transport din Europa de Est. 
Bucureştiul este cel mai dezvoltat şi industrializat oraş din România, producând aproximativ 
21 % din PIB-ul ţării şi aproximativ un sfert din producţia sa industrială, adăpostind însă 
numai 9 % din populaţia ţării.  



Situaţia economică, socială şi teritorială a României 
___________________________________________________________________________________________  

 21

Pe baza puterii locale de cumpărare, oraşul Bucureşti are un PIB pe cap de locuitor de 
64,5 % din media Uniunii Europene (2008), şi peste dublul mediei româneşti. Creşterea 
economică puternică a oraşului a revitalizat infrastructura şi a condus la dezvoltarea multor 
mall-uri, blocuri rezidenţiale moderne şi clădiri înalte de birouri. 
 
Economia Bucureştiului este în principal axată pe industrie şi servicii, acestea din urmă 
crescând în importanţă în special în ultimii zece ani. Oraşul serveşte ca sediu pentru 
186 000 de firme, inclusiv pentru aproape toate marile companii româneşti. Începând cu 
anul 2000, o sursă importantă pentru dezvoltare a fost explozia imobiliară şi a 
construcţiilor, ceea ce a dus la o creştere semnificativă în sectorul construcţiilor. 
 
De asemenea, Bucureştiul este cel mai mare centru pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din România şi găzduieşte mai multe companii de software care operează 
centre offshore de livrare. Cea mai mare bursă de valori din România, Bursa de Valori din 
Bucureşti, care a fuzionat în decembrie 2005 cu bursa electronică Rasdaq cu sediul la 
Bucureşti, joacă un rol major în economia oraşului. 

7.1.3. Organizare administrativă 
 
Bucureştiul are un statut special în administraţia românească, din moment ce este singurul 
municipiu care nu aparţine niciunui judeţ. Populaţia sa, cu toate acestea, este mai 
numeroasă decât cea a oricărui judeţ din România, şi, prin urmare, puterea Primăriei 
Generale a Municipiului Bucureşti (Bucharest General City Hall), care este organismul de 
administraţie publică locală, este aproximativ aceeaşi, dacă nu chiar mai mare, cu a 
consiliilor judeţene din România. 

Administraţia locală este condusă de un primar general (General Mayor), actualmente Sorin 
Oprescu (începând cu 2010). Deciziile sunt aprobate şi discutate de Consiliul General 
(General Council) alcătuit din 55 de consilieri aleşi. În plus, oraşul este împărţit în şase 
sectoare administrative, fiecare dintre acestea având propriul consiliu sectorial de 27 de 
locuri, propria primărie şi câte un primar. Competenţele administraţiei locale într-o anumită 
zonă sunt, prin urmare, repartizate între Primăria Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, 
sectoriale, cu o suprapunere de autoritate redusă sau inexistentă. Regula generală este că 
Primăria Generală este responsabilă pentru utilităţile urbane, cum ar fi sistemul de apă, 
sistemul de transport şi bulevardele principale, în timp ce primăriile sectoriale gestionează 
contactul dintre indivizi şi administraţia locală, străzile secundare, parcurile, şcolile şi 
serviciile de salubrizare. 

Cele şase sectoare sunt numerotate de la unu la şase şi sunt dispuse radial, astfel încât 
fiecare să aibă în administraţie o parte a centrului oraşului. Ele sunt numerotate în sensul 
acelor de ceasornic şi sunt împărţite în cartiere. 

Figura 9: Municipiul Bucureşti 

Sursă: Wikipedia 
 



Serviciul de politici B: Politici structurale şi de coeziune 
___________________________________________________________________________________________ 

 
22

Municipiul Bucureşti, împreună cu judeţul învecinat Ilfov, formează regiunea de dezvoltare 
Bucureşti-Ilfov, care nu este, totuşi, o entitate administrativă. 

7.1.4. Tendinţe demografice 
 
Pe lângă populaţia Bucureştiului există aproximativ 50 000 de oameni care fac naveta în 
oraş în fiecare zi, provenind în cea mai mare parte din judeţul învecinat Ilfov. Afluxul de 
imigranţi în oraş a dus la o creştere a densităţii în părţile de vest, est şi sud-est. Creşterea 
urbană are loc atât în interiorul, cât şi în afara şoselei de centură, în timp ce oraşul se 
extinde în afara şoselei de centură şi dincolo de graniţe către vest. 

7.2. Regiunea Vest 

7.2.1. Date şi cifre-cheie 
 
Regiunea de dezvoltare Vest din România este alcătuită din patru judeţe (Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara şi Timiş) care găzduiesc 1 960 000 de locuitori (8,93 % din totalul 
populaţiei), întinzându-se pe 13,4 % din teritoriul românesc. Capitala este oraşul 
Timişoara. 
 
Figura 10: Harta Regiunii Vest 

 
Sursă: www.romania-central.com 

 

7.2.2. Organizare administrativă 

Regiunea Vest sau Vest-Banat este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca 
și celelalte regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative. Funcţiile sale principale sunt 
coordonarea proiectelor de dezvoltare regională şi gestionarea fondurilor de la Uniunea 
Europeană. 
 

7.2.3. Economia 
 
Aproximativ 10 % din PIB-ul României este produs în Regiunea de dezvoltare Vest (2007). 
PIB-ul regional pe cap de locuitor în Vest a atins valoarea de 5 256 de euro în 2006 şi a fost 
în principal generat de sectorul serviciilor. Conform previziunilor naţionale, regiunea Vest ar 
putea ajunge la un PIB pe cap de locuitor de 9 128 de euro până în 2010. Oricum, regiunea 
Vest a reuşit deja o creştere de trei ori a PIB-ului pe cap de locuitor, din moment ce acesta 
se ridica la un nivel de numai 1 697 de euro în 1998. În 2008, serviciile au contribuit la 
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38,8 % din ocuparea forţei de muncă, urmate de industrie şi construcţii (34,5 %), în timp 
ce sectorul agricol este relativ redus, cu o cotă de 26,7 %. 
 

7.3. Programul operaţional regional 

Programul operaţional regional 2007 – 2013 (POR 2007-2013) reprezintă unul dintre cele 
şapte programe operaţionale adoptate de Comisia Europeană, şi va fi finanţat de către 
Fondul european de dezvoltare regională. 

POR 2007-2013 va funcţiona în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, în 
vederea unei dezvoltări integrate la nivel local şi regional.  

În acest scop, 4,4 miliarde de euro au fost alocate pentru POR, din care 3,726 miliarde de 
euro (84 %) provin de la Fondul european de dezvoltare regională şi reprezintă 19,4 % din 
suma totală alocată de fondurile structurale şi de coeziune pentru obiectivul „Convergenţă” 
în România. Restul finanţării provine din fonduri publice (14 %) şi private româneşti. 

Suma totală alocată pentru perioada 2007 - 2013 se ridică la 380,03 milioane de euro 
pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov şi la 458,8 milioane de euro pentru Regiunea Vest. Această 
distribuţie este doar orientativă, întrucât fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în 
funcţie de capacitatea de absorbţie. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va acţiona în calitate de autoritate de 
gestionare şi va fi responsabil de gestionarea şi punerea în aplicare a asistenţei financiare 
alocate acestui program. 

Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională vor fi organisme intermediare şi, ca atare, vor 
fi responsabile pentru punerea în aplicare a POR la nivel regional. 

Obiectivele strategice ale POR 2007 - 2013 constau în susţinerea unei dezvoltări economice 
şi sociale durabile a tuturor regiunilor româneşti în funcţie de nevoile lor specifice; 
evidenţierea dezvoltării pe termen lung a potenţialilor poli de dezvoltare urbană; 
îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii necesare; transformarea regiunilor 
româneşti în locuri atractive pentru lucru, trai şi timp liber.  

În vederea atingerii scopului global al POR, strategia este clădită pe mai multe obiective 
specifice, cum ar fi: 

 creşterea importanţei economice şi sociale a centrelor urbane, printr-o abordare 
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor;  

 îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a 
conexiunilor acestora cu zonele înconjurătoare; 

 îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor; 

 îmbunătăţirea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru întreprinderi; 

 creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor. 

Pentru a atinge obiectivul global al POR, au fost identificate şase axe prioritare, şi anume: 

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor de creştere urbană; 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale; 
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3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 

4. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local; 

5. Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local; 

6. Asistenţa tehnică. 

Următoarele activităţi sunt finanţate prin intermediul celor şase axe prioritare ale POR 2007 
- 2013: 

 transformarea oraşelor (metropolelor): servicii urbane mai bune, inclusiv de transport, 
un sistem social al locuinţelor mai bun, reabilitarea clădirilor istorice; 

 şosele de centură şi drumuri mai bune, nu doar în oraşe, ci şi în mediul rural; 

 spitale, şcoli, servicii sociale şi unităţi moderne de intervenţii în caz de urgenţă; 

 dezvoltarea întreprinderilor regionale şi locale; pregătirea pentru activităţi noi a 
platformelor industriale neutilizate şi poluate, sprijinirea microîntreprinderilor; 

 servicii turistice de înaltă calitate, restaurarea şi promovarea reperelor istorice, 
îmbunătăţirea infrastructurii turistice. 

Punerea în aplicare a POR va reduce în cele din urmă disparităţile interregionale şi 
intraregionale, precum şi disparităţile dintre zonele urbane şi rurale şi între centru şi 
periferie, printr-o utilizare mai bună şi mai eficientă a resurselor regionale. 
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8. POLITICA DE COEZIUNE A UE POST 2013: POZIŢIA 
ADOPTATĂ DE ROMÂNIA6 

 
Politica de coeziune ar trebui să rămână o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană în 
perspectiva financiară următoare, datorită contribuţiei sale esenţiale la realizarea 
priorităţilor politice ale UE şi a obiectivelor Strategiei de la Lisabona. În acest sens, aceasta 
ar trebui să se concentreze mai mult pe sprijinirea statelor membre şi a regiunilor mai puţin 
dezvoltate din cadrul UE, în special în contextul creşterii disparităţilor care rezultă din 
extinderile recente.  
 
În plus, ar trebui să fie asigurat un echilibru între finanţarea priorităţilor naţionale şi 
europene, printr-o mai bună integrare a politicilor comunitare şi naţionale într-un concept 
strategic care să abordeze potenţialul de dezvoltare naţional, regional şi local.  Menţinerea 
principiului alocărilor naţionale şi regionale şi creşterea intensităţii sprijinului financiar pe 
cap de locuitor pentru cel mai puţin dezvoltate state membre, împreună cu o distribuţie mai 
eficientă a acestui sprijin financiar, vor permite regiunilor să utilizeze mai bine 
oportunităţile majore oferite de politica de coeziune, consolidând astfel şi accelerând 
procesul de convergenţă. 
 
Politica de coeziune are o contribuţie importantă la competitivitatea economică europeană, 
însoţind Strategia de la Lisabona. Mai mult, aceasta are flexibilitatea necesară pentru 
finanţarea acţiunilor inovatoare care ar putea aduce noi modele de dezvoltare în Europa. 
Acţiunile din politica de coeziune orientate spre creşterea productivităţii joacă un rol 
esenţial în reducerea decalajelor între statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea 
economică. 
 
Contribuţia la abordarea unor provocări precum schimbările climatice, îmbătrânirea 
populaţiei sau securitatea energetică, şi găsirea unor alternative rezonabile face parte din 
valoarea adăugată a politicii de coeziune. 
 
Luând în considerare acest lucru, România este în favoarea menţinerii flexibilităţii politicii 
de coeziune, dar în acelaşi timp, consideră că mecanismele de punere în aplicare ar trebui 
să fie simplificate. 
 
Chestiuni cum ar fi ajutorul de stat, achiziţiile publice, impactul asupra mediului şi 
standardele tehnice ridică multe dificultăţi la nivel de proiect şi generează întârzieri 
importante în faza de punere în aplicare (în special în contextul „dezangajării automate”).  
 
Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană şi statele membre ar trebui 
să îşi unească eforturile în vederea găsirii unor soluţii reale de simplificare pentru a asigura 
eficienţa politicii de coeziune pe teren. 

                                                 
6   Pe baza unei contribuţii a Guvernului României la Comunicarea Comisiei intitulată „Reforma bugetului pentru o 

Europă în schimbare, consultare publică în vederea revizuirii bugetului pentru 2008-2009", (SEC (2007) 1188 
final), publicată la data de 17 aprilie 2008. 
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CONCLUZII 

Această notă oferă o serie de idei de bază în ceea ce priveşte politica regională a României.  
 
Sugerează că în România structurile regionale nu au nicio responsabilitate funcţională sau 
fiscală, prin urmare, nicio competenţă de elaborare de politici. Prin urmare, una dintre cele 
mai mari provocări în anii următori va fi să abordăm acest tip de dezechilibre în avantajul 
regiunilor.  
 
Ca o cerinţă a aderării la UE, România a creat un cadru instituţional pentru gestionarea 
asistenţei UE, care include o serie de structuri administrative şi mecanisme de 
monitorizare. Cu toate acestea, ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene 
sugerează că România ar trebui să consolideze politica generală anti-corupţie, în special 
printr-o coordonare la nivel înalt şi pe baza unei evaluări independente de impact a 
rezultatelor ultimelor două strategii anti-corupţie puse în aplicare din 2005.  
 
În plus, în ceea ce priveşte achiziţiile publice, România ar trebui să evalueze eficienţa 
cadrului juridic şi a atribuirii responsabilităţilor autorităţilor competente în ceea ce priveşte 
protecţia împotriva conflictelor de interese, şi să le modifice, dacă este cazul. În plus, 
autorităţile ar trebui să ia în considerare interdicţia ca înalţii funcţionari publici şi 
reprezentanţii aleşi să beneficieze în mod direct sau indirect de contracte comerciale 
încheiate în numele instituţiei lor şi să instituie o transparenţă totală în acest domeniu. 
În cazul României, politica de coeziune a UE a jucat un rol-cheie în crearea unei politici 
regionale. Rolul regiunilor a fost consolidat prin regionalizarea şi înfiinţarea unităţilor NUTS 
II, în timp ce unităţile NUTS III (judeţele) şi administraţia locală au participat la un proces 
de descentralizare. Cu toate acestea, regiunile NUTS II sunt doar regiuni statistice şi 
unităţile de bază pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE. Există dovezi că 
acestea au apărut ca o structură de guvernanţă ierarhică, de sus în jos, pe mai multe 
niveluri, unde colaborarea şi parteneriatul sunt mai degrabă formale şi declarative. În 
conformitate cu tradiţia politică a ţării şi cu sprijinirea de către UE a administrării 
centralizate a asistenţei structurale, nu a fost creată nicio structură descentralizată de 
gestionare. Chiar şi organismele intermediare desemnate sunt, de cele mai multe ori, 
ministerele sau organisme coordonate de ministere. 

În sfârşit, aşteptările ridicate legate de efectele economice ale politicii de coeziune a UE nu 
pot fi subestimate. Disparităţile economice interregionale, care erau solide în 1920, au 
scăzut în timpul perioadei îndelungate de economie de stat, şi în cele din urmă au fost 
consolidate după 1989 prin deschiderea şi integrarea economiei româneşti în reţelele 
globale de producţie şi consum. Se aşteaptă un impact pozitiv al cheltuielilor structurale ale 
UE asupra convergenţei economice şi dezvoltării. În general, evoluţia din ultimii ani indică 
faptul că diferenţele economice dintre regiuni sunt menţinute pentru moment. Premisele 
pentru reducerea discrepanţelor după 2010 sunt create, având în vedere în special efectele 
pozitive ale atragerii fondurilor structurale ale UE. 

Cu toate acestea, în acest stadiu incipient al punerii în aplicare a politicii de coeziune a UE 
2007-2013, este imposibil să se facă o presupunere fiabilă în ceea ce priveşte eficienţa 
finanţării structurale a UE. Absorbţia eficientă a fondurilor structurale depinde în mare 
măsură de calitatea fazei de programare, în cazul căreia priorităţile stabilite ar trebui să 
corespundă nevoilor şi capacităţii reale a beneficiarilor. Prin urmare, definirea lor în cadrul 
consultării cu părţile interesate într-un mod descentralizat şi transparent necesită 
dezvoltarea capacităţilor naţionale care trec printr-un proces de formare în România. De la 
aderarea sa la UE la 1 ianuarie 2007, România a absorbit fonduri echivalente cu 0,75 % din 
PIB, comparativ cu cei 2 % planificaţi iniţial, în timp ce în 2008 a fost utilizat abia un sfert 
din fondurile puse la dispoziţie de Bruxelles. Continuarea simplificării mecanismelor de 
livrare la nivel european şi naţional va contribui cu siguranţă la accelerarea procesului. 



Situaţia economică, socială şi teritorială a României 
___________________________________________________________________________________________  

 27

 
SURSE DOCUMENTARE 
 
 BENEDEK J. (2008) The emergence of new regions in transition Romania, în: SCOTT, J. 

(ed.) New regionalism in Socio-Political Context: Space-Making and Systemic 
Transformation in Central Europe and Latin America. Ashgate. Urban and Regional 
Planning Series 

 BENEDEK J., HORVÁTH R. (2008) Capitolul 12, România, în: BAUN M, MAREK D., (eds.) 
EU regional policy after enlargement, 226 – 247. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 

 DELWIT, P. (ed.) (2005) Les parties régionalistes en Europe. Des acteurs en 
développement? Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles. 

 DOBRE, A. M. (2010) „Europeanization and new patterns of multi-level governance in 
Romania”, Southeast European and Black Sea Studies, 10: 1, 59 — 70 

 GUVERNUL ROMÂNIEI (2007) Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013  

 MARCOU G., DAVEY J. (ed.) (2003) Current Trends in Local Government Finance in 
Eastern and Western Europe 

 KAVRAKOVA A. (ed.) (2009) The Unfinished Business of the Fifth Enlargement, Sofia 

 KRIEGER-BODEN Ch., MORGENROTH E. şi PETRAKOS G. (eds.) (2008) The impact of 
European integration on regional structural change and cohesion, Routledge, Londra 

 ZIENTARA Piotr (2009) New Europe’s old regions, IEA, Londra 

 www.economist.com  

 www.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm 

 www.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

 www.gov.ro/main/index/l/2/  

 www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/policyAreaPosts.form?policyAreaId=109 

 www.oecd.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serviciul de politici B: Politici structurale şi de coeziune 
___________________________________________________________________________________________ 

 
28

 
 

OBSERVAŢII 
 



 




